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Forord
Nærværende rapport beskriver et udredningsarbejde, der overvejende blev gennemført i sidste
kvartal i 2001 og endeligt færdiggjort i starten af 2002. Målet med dette arbejde var at analy-
sere og diskutere problemer med opgørelse af vandbalancen på mark- og oplandsskala. Pro-
blemer af denne karakter blev i 2001 påpeget både af GEUS, KVL (Den Kgl. Veterinær-
Landbohøjskole) og DMU. Såfremt problemerne var af betydende karakter var det ligeledes
målet at fremkomme med pragmatiske løsninger herpå. Disse løsningsforslag skulle således
kunne bære indtil et forbedret videngrundlag kunne frembringes baseret på resultater fra nye
forskningsinitiativer.

Arbejdet blev igangsat i fællesskab af DJF og DMU med DJF som leder af arbejdet. På grund
af problemstillingens tværfaglige karakter blev både DMI og GEUS inviteret til at deltage i
arbejdet. De fem forfattere fra de fire institutioner har ligeværdigt bidraget til rapportens til-
blivelse. Der skal derfor rettes en stor tak til disse fire institutioner for deres indsats, herunder
også en tak for kommentarer og bidrag fra enkelt personer Ruth Grant, Lars Svendsen og
Hans Estrup Andersen, DMU, Jesper Waagepetersen, Jørgen Olesen og Harald Mikkelsen,
DJF og Søren Hansen, KVL.

Finn Plauborg
Forskningcenter Foulum,
April 2002
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Introduktion og problemstilling
Vandbalancen på forskellig skala har i det seneste årti fået fornyet bevågenhed hos forsk-
ningsinstitutioner, rådgivende og kontrollerende myndigheder og organisationer. Denne inte-
resse er hovedsageligt begrundet i de stigende politiske krav, der stilles til anvendelsen og
forvaltningen af det åbne land og det stigende behov for en mere præcis vurdering af forskel-
lige primære og sekundære produktionssektorers belastning af vores natur, ressourcer og
miljø. Lovgivningen relateret til disse områder er løbende blevet opdateret og har i stigende
grad medført nye reguleringer og kontrolforanstaltninger. Senest har EUs vedtagne Vand-
rammedirektiv medført et behov for en mere præcis opgørelse og monitering af vores fersk-
vandsressourcer.

Vandbalancer går ikke op
Mange institutioner og firmaer har været og er løbende involveret i aktiviteter relateret til
vandsektoren, herunder opgørelser af ferskvandsressourcen og dens kvalitet. I de senere år har
disse aktiviteter antydet problemer med vandbalancen. Senest har været Danmarks Miljøun-
dersøgelser (DMU) og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) fundet
overskud af vand i størrelsesordenen 70-150 mm per år ved opstilling af vandbalancen for
visse større afstrømningsoplande repræsenterende forskellige regioner i landet. Deres under-
søgelser tyder på at overskuddet kan henføres til en for højt estimeret nettonedbør (Bilag C,
Bilag E, Ovesen et al., 2000, Refsgaard et al., 2001, Henriksen, 2001, Grant et al., 2001). Ta-
bel 1 viser de seneste estimater beregnet med DK-modellen (Bilag B)

Tabel 1. Estimat af vandbalancefejl i DK-modellen.
Vandbalance
Testopland

Beregnet korrektions-
faktor på nettonedbør,

se Bilag B

Ukorrigeret (N-EA)
beregnet med DK-
model (sand N-EA)

mm/år

Vandbalancefejl
(for meget!),

mm/år

DK-DELMODEL

km2 status FBAL (testperiode)
1. FYN 486 foreløbig 0.81 (1991-96) 365 (295) 70 (50-90)
2. VESTSJÆLLAND 1560 valideret 0.77 (1991-96) 335 (260) 75 (65-85)
3. SYDSJÆLLAND 393 valideret 0.75 (1991-96) 320 (240) 80 (60-100)
4. NORDSJÆLLAND 327 valideret 0.71 (1991-96) 345 (245) 100 (85-115)
5. SØNDERJYLLAND 1258 foreløbig 0.89 (1990-94) 685 (610) 75 (40-100)
6. SYDVESTJYLLAND 3207 foreløbig 0.85 (1992-98) 655 (555) 100 (80-120)
7. SYDØSTJYLLAND 2306 foreløbig 0.73 (1996-99) 485 (355) 130 (100-150)
Note: DK-modellens nettonedbør er baseret på standardværdier for nedbørskorrektion 1961-90, moderat læ (Al-
lerup et al., 1998), modificeret Penman fordampning samt et simpelt rodzonemodul (se Bilag B). Estimerede
vandbalancefejl er baseret på simuleret og målt afstrømning fra DK-modellen ved udvalgte vandføringsmålesta-
tioner i hvert DK-Delmodel opland, udtrukket for delperioder fra 1991-2000. Testperioden er angivet i parentes i
kolonnen med estimeret nettonedbørs-korrektionsfaktoren (FBAL).

Fejl af denne størrelsesorden er ikke acceptable og GEUS, DMU, Danmarks JordbrugsForsk-
ning (DJF) og Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) har i oktober-november 2001 deltaget
i et fælles hurtigt udredningsarbejde. DJF har påtaget sig koordineringen af dette udrednings-
arbejde, der som mål har at afklare årsagen til disse vandbalancefejl og opstille en midlertidig
løsningsmodel. Dette arbejde er fokuseret på elementerne nedbør og fordampning i vandba-
lancen, idet der er enighed om at det er i disse led de største usikkerheder kan findes.
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Vandbalanceligninger og estimeringsmetoder
Vandbalancen på forskellig rumlig skala beskrives ved næsten ens ligningsudtryk, der på in-
tegreret form for skalaen mark og vandløbsopland kan udtrykkes ved ligning 1 og 2

(1)

hvor alle led er givet i mm. I er vanding, Ps er nedbør ved jordoverfladen, ETa er aktuel for-
dampning, Rs er overfladeafløb, Dr er dræning ud af rodzonen og dW er ændring i rodzone
vandindholdet.

(2)

hvor Qo, der indeholder Rs og Dr, er afdræning til vandløb, U er oppumpning til vanding og
vandværker, Qu er underjordisk afstrømning og dM, der indeholder dW, er ændring i vandind-
holdet for umættet og mættet magasiner.

Metoderne til estimering af de enkelte led i vandbalancen er skalaafhængige og kan derfor
ikke direkte sammenlignes, men det er et krav til metoderne, at der er en rimelig overens-
stemmelse, når resultater på markskala aggregeres og sammenlignes til resultater på oplands-
skala. Dette stiller store krav både til aggregeringsmetoderne og til metoderne til estimering af
elementerne i både den lokale og den regionale vandbalance. Fx vil en korrekt estimering af
ETa på oplandsskala kræve et detaljeret kendskab til fordeling af vegetation og jordtyper i
området.

Nedbør og nedbørkorrektioner
Nedbør måles i Danmark af DMI i både et manuelt og flere automatiske målenet. Nedbørmå-
leren i det manuelle net er Hellman måleren, som er placeret i 1,5 m højde på godt 500 loka-
liteter i Danmark. Målerne i de automatiske net er af typerne Geonor og Rimco. I førstnævnte
registreres nedbøren som vægtændringer i målerens opsamlingsenhed, mens sidstnævnte er en
vippekarmåler. Geonor målingen foretages blandt andet i samarbejde med DJF og foregår p.t.
ved ca. 12 stationer i Danmark. Geonor nettet er under udbygning og indeholdt i DMI og
DJFs arbejde med renovering af nettet af automatiske klimastationer, der – når arbejdet af-
sluttes i 2005 – vil omfatte et landsdækkende net på 20-30 Geonor målere. Rimcomålingerne
foretages i ”Spildevandskomitéens Regnmålersystem” (Nielsen, 2001) som omfatter omkring
70 målere. Målerne ejes som udgangspunkt af de enkelte brugere, og nettet er irregulært for-
delt over landet idet målerne typisk står ved renseanlæg mv.

I forbindelse med redegørelsen i dette notat, er det vigtigt at påpege at kun målinger fra det
manuelle net diskuteres og at en generel anvendelse af målinger med Geonor og Rimco måle-
re i vandbalancesammenhæng bør afvente en evt. særskilt redegørelse.

Nedbør målt med Hellman måleren anses for at være af høj kvalitet, men bør (bl.a. fordi må-
lingen er foretaget i 1,5 meters højde) korrigeres til jordoverfladen for at kunne indgå i vand-
balanceberegninger. Denne korrektion er ikke triviel og afhænger af flere forhold, blandt an-
det læforhold, nedbørtype, temperatur, vindhastighed og nedbørintensitet.

s a o uI P ET Q Q U dM+ = + + + +

s a s rI P ET R D dW+ = + + +
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Siden starten af 80'erne har det været almen praksis i vandbalanceopgørelser i Danmark at
korrigere den manuelle målte nedbør for aerodynamiske fejl og wettingtab efter en tabel med
standardværdier publiceret af Allerup og Madsen (1979) (tabel 2).

Tabel 2. Standardværdier for nedbørkorrektion 1931-60 (Allerup og Madsen, 1979)
Lækategori Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året
Beskyttet (A) 18 19 20 14 12 11 9 9 10 10 12 15 12
Moderat (B) 21 22 22 18 15 14 12 11 13 14 16 19 16
Frit eksponeret (C) 29 31 31 22 18 17 14 13 16 18 20 25 20

Tabellen er udarbejdet på baggrund af beregninger med en empirisk korrektionsmodel gæl-
dende for flydende nedbør ved vindhastigheder op til 15 m/s og nedbørintensiteter op til 15
mm/time. Korrektionsmodellen er udviklet af forfatterne på baggrund af 659 målinger af
vind- og nedbørforhold fra tre stationer (Karup, Skrydstrup og Værløse) i årene 1971-75.
Standardværdierne er derefter beregnet med udgangspunkt i klimadata målt over en 17 års
periode (1959-75) på to lokaliteter i Danmark (Stevns og Karup), og antaget gældende for
normalperioden 1931-60. I mangel af en egentlig korrektionsmodel for fast nedbør, blev stan-
dardværdier for fast nedbør estimeret udfra tilgængelig litteratur.

Standardværdierne publiceret i 1979 (tabel 2) har siden været brugt og alment accepteret i
vandbalancestudier i Danmark (Bilag A).

Som led i et nordisk forskningsprojekt om nedbørkorrektion af fast nedbør, har DMI siden
kunnet udvide korrektionsmodellen med en empirisk delmodel for fast nedbør (Vejen et al.,
1998, 1999, 2000, 2001). Denne delmodel er udviklet på baggrund af internationalt initierede
og anerkendte feltmålinger foretaget på et forsøgsfelt i Finland (WMO, 1998) over en periode
på 6 vintre (1987-1993). Datamaterialet omfattede 325 datasæt med nedbør i fast form, og den
empiriske model har et gyldighedsområde for vindhastigheder på mellem 0 og 7 m/s, og for
temperaturforhold mellem +1oC og -12oC.

De to nævnte empiriske modeller er siden (Vejen et al., 1998, 1999, 2000, 2001)) kombineret
i en samlet korrektionsmodel for fast, flydende og mixed nedbør, der er nedbørforskernes
bedste bud på en korrektionsmodel til brug på danske forhold.

I forlængelse af forskningsprojektet er modellen anvendt til beregning af nedbørkorrektionen
på døgnværdier fra 212 nedbørstationer i 8 år (1989-1997) (Vejen et al., 1999). Som input til
beregning af korrektionsfaktorerne er anvendt klimadata fra 12 basis klimastationer der er
placeret centralt i hver sin region/landsdel. Det bemærkes, at året 1989 er valgt som start år,
idet det er det første år fra hvilket der foreligger systematiske målinger af de nødvendige kli-
madata til at foretage beregningerne for hele landet.

De omfattende beregninger og resultater er aggregeret og publiceret i bl.a. en tabel med stan-
dardværdier for nedbørkorrektion 1961-90 (Allerup et al., 1998), tabel 3.

Tabel 3. Standardværdier for nedbørkorrektion 1961-90 (Allerup et al., 1998)
Lækategori Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året
Beskyttet (A) 29 30 26 19 11 9 8 8 9 10 17 26 16
Moderat (B) 41 42 35 24 13 11 10 10 11 14 23 37 21
Frit eksponeret (C) 53 53 45 29 16 13 12 12 13 17 29 48 27
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Som det fremgår af tabellerne 2 og 3 er den væsentligste forskel mellem de to sæt standard-
værdier, de højere standardværdier for vintermånederne i tabel 3, der skyldes at den kombine-
rede korrektionsmodel som beskrevet er udvidet med en delmodel for fast nedbør.

Endelig er resultaterne af forskningsprojektet omkring udledning af en model for nedbørkor-
rektion anvendt til at beregne månedlige korrektionsfaktorer for de nævnte 12 regio-
ner/basisstationer i årene 1989-1999 (Vejen et al., 2000) og 2000 (Vejen et al., 2001). Disse
benævnes populært for "dynamiske" idet de i modsætning til standardværdierne i tabel 3, ikke
blot antages at afspejle årstidsvariationen, men også regionale og tidslige forskelle over den
nævnte 12 års periode.

Arbejdet har været omfattende og er på visse områder banebrydende, hvilket til gengæld også
betyder at der ikke foreligger erfaringer (og således sammenligningsgrundlag) fra andre lande
mht. beregningsresultater som de nævnte.

Mht. hvilket sæt nedbørkorrektionsfaktorer man kan anbefale benyttet i vandbalancestudier,
har udgangspunktet indenfor de seneste par år været at pege på muligheden for brug af de se-
neste forskningsresultater. Det er i den sammenhæng væsentligt at pointere at såvel de "revi-
derede standardværdier" (tabel 3) som de "dynamiske" korrektionsfaktorer er nedbørforsker-
nes bedste bud på landsdækkende værdier, baseret på eksisterende studier og beregningsmo-
deller udviklet for enkeltstående punkter.

Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at der i forbindelse med nedbørsforskningen ikke er
indgået studier af andre led i vandbalancen. Der har således hidtil ikke været nogle erfaringer
med brug af korrektionerne i vandbalanceberegninger på oplandsskala.

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat er der beregnet nedbørsmængder for hele
landet for perioden 1990-2000 med blandt andet korrektionerne "Standard korrektioner 1961-
90” og "Dynamiske korrektioner" (Scharling og Kern-Hansen, 2002). Beregningerne viser at
der i gennemsnit for hele perioden kun er en forskel på 5 mm/år, men at der samtidig er regi-
onale forskelle. For de enkelte år i perioden er forskellen mellem de to metoder større, idet det
som forventet for år hvor der stort set ikke har sneet ses at den ”dynamisk” korrigerede ned-
bør er mindre end nedbør korrigeret med standardværdier, og omvendt i år hvor det har sneet
mere.
Selvom de ”dynamiske korrektioner” umiddelbart (intuitivt såvel som teoretisk) synes at være
de mest oplagte at anvende, har foreløbige beregninger vist at der kan fremkomme uhen-
sigtsmæssige gradienter lokalt og imellem de 12 regioner/basisstationer. Dette indikerer at det
i visse tilfælde kan være problematisk uden videre at overføre korrektioner beregnet for den
enkelte basisstation til resten af regionen.

Det er på den baggrund at vi anbefaler at der til generelle beregninger (over længere
tid/gennemsnitsbetragtninger) og over større områder (fx større oplande eller landet som hel-
hed) anvendes de aggregerede gennemsnitsværdier i form af standardværdier (tabel 3), indtil
der i anden sammenhæng er gennemført mere detaljerede studier og beregninger der måtte
pege på andre konklusioner.

Aktuel fordampning
Aktuel fordampning, der beskriver vandfordampning fra både jord og vegetation, er vanskelig
at måle både på lille og stor skala og indgår oftest som en modelberegnet størrelse i vandba-
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lanceopgørelserne. Disse modelberegninger er ikke trivielle, idet aktuel fordampning afhæn-
ger dynamisk og ret så komplekst af mange parametre. Nye, men foreløbige forskningsresul-
tater (Butts et al., 2001) viser, at anvendelsen af en detaljeret fysisk model, der inddrager uaf-
hængigt bestemte mark-specifikke parameterfunktioner for både vegetation og jord, muliggør
en beregning af aktuel fordampning på mark- og oplandsskala i en tidsskala mindre end et
døgn med tilfredsstillende nøjagtighed. Så detaljerede model parametre er p.t. tilgængelige for
kun ganske få vegetations- og jordtype-kombinationer og aktuel fordampning beregnes derfor
generelt i vandbalancesammenhænge med simple modeller (Kristensen and Jensen, 1975;
Holst og Kristensen, 1981; Refsgaard, 1981; Aslyng og Hansen, 1982; Miljøstyrelsen, 1983;
Olesen og Heidmann,1990; Storm et al., 1990; Kemp og Lauritzen, 1991).

I de generelt anvendelige, men simple modeller beregnes aktuel fordampning oftest efter
principperne opstillet i ligning 3. Det gælder modellerne Kristensen og Jensen (1975), Holst
og Kristensen (1981), Refsgaard (1981), Aslyng og Hansen (1982), Storm et al. (1990) og
Olesen og Heidmann (1990). Dog beregnes i Kemp og Lauritzen (1991) og i DK-modellen
(Henriksen, Bilag B) efter en lidt anden formulering (ligning 4). Den største forskel på disse
metoder er at ligning 3 summerer to processer; fordampning fra bar jord og fordampning fra
vegetation. Herudover er der i de nyeste versioner af modellerne svarende til ligning 3
(Refsgaard, 1981; Aslyng og Hansen, 1982; Storm et al, 1990; og Olesen og Heidmann, 1990)
taget explicit hensyn til intercepteret nedbør.

ETa = f(φ, Ks, Kc(LAI), ET0) (3)

ETa = f(φ, ET0) (4)

hvor ET0 er referencefordampningen (potentiel fordampning fra en kortklippet græs, der er
velforsynet med vand). Ks er jordfordampningskoefficienten varierende mellem 0 og 1 af-
hængig af jordtype og jordvandindhold. Kc er afgrødekoefficienten, en funktion der afhænger
af bladarealindekset (LAI) og som beskriver bladarealets betydning for fordampningens stør-
relse. Funktionen, der således afhænger af afgrødeudviklingen, antager værdier mellem 0 og
1. φ er en funktion, der beskriver jordvandindholdets betydning for fordampningen. Denne
funktion antager ligeledes en værdi mellem 0 og 1. I disse simple modeller er således antaget
at den aktuelle fordampning ikke kan overstige referencefordampningen.

Disse formuleringer af aktuel fordampning har i flere studier vist at give gode resultater både
på markskala (Plauborg og Olesen, 1991, Plauborg et al., 1996) og oplandsskala, idet referen-
cefordampningen på oplandsskala oftest er forudsat at være højere end potentiel fordampning
fra kortklippet græs (eller Kc er større end 1) (Refsgaard, 1981; Aslyng og Hansen, 1982;
Miljøstyrelsen, 1983; Storm et al., 1990 – se Bilag A). Dog er det flere gange påpeget i studi-
er, at især den simple formulering af Kc kan medføre fejl i vandbalanceberegningerne (Clark
et al., 1992., FAO-56, Bilag A), men også at formuleringen af ET0 bidrager til en ikke ubety-
delig usikkerhed (Aslyng og Hansen, 1982, Allan et al., 1994).

Afgrødekoefficienten eller overfladekoefficienten Kc
Flere internationale studier har vist at Kc for fuldt udviklede landbrugsafgrøder kan antage
værdier på 1.1-1.2 (fx Feddes et al., 1999) og dermed under gode vandforsyningsforhold med-
føre en aktuel fordampning i denne periode, der er 10-20% større end referencefordampnin-
gen. Et niveau på 1.2 er dog ikke verificeret under danske forhold. Upublicerede danske stu-
dier for landbrugsafgrøder opererer med faktorer på 1-1.15. De fysiske sammenhænge, der
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udtrykt i denne koefficient er dog komplekse, idet Kc afhænger af afgrødens struktur, (bla-
dareal og højde), vindhastigheden og indstrålingsniveauet.

For danske forhold er en afgrødekoefficient større end 1 især af betydning midt i vækstperio-
den i de situationer, hvor jordvandindholdet ikke begrænser fordampningen. Antagelsen i de
simple modeller om at den aktuelle fordampning ikke kan overstige referencefordampningen
medfører endvidere for danske forhold at den aktuelle fordampning for afgrøder med lang
vækstsæson: roer, majs og sildige kartofler, og græs underestimeres i efteråret med måske i
størrelsesorden 5-10%. Dette vil ligeledes gælde for vinterafgrøder med en afgrødestruktur,
der er betydelig mere ru end referenceoverfladen, fx vinterraps. Fordampningsforholdene for
skov og vådområder er ikke velbelyste, men de seneste resultater for skov (Ladekarl, 2001)
har vist at den aktuelle fordampning ligeledes her kan være betydelig større end referencefor-
dampningen.

I tidligere oplandsundersøgelser (Bilag A) er der delvist taget højde for betydningen af nogle
vegetationstypers store ruhed og for vegetation voksende i områder med højt liggende grund-
vandspejl. Afgrødekoefficienten er fx for skov sat til 1.1 i nogle af disse opgørelser.

Referencefordampningen ET0
Et korrekt estimat for referencefordampningen opnås ved beregning af ET0 med Penmans
formel (Penman, 1956). Denne metode kan dog ikke anvendes operationelt, idet metoden ud-
over målinger af standard meteorologiske elementer kræver kontinuerte målinger af strålings-
og energibalance elementer, der p.t. kun indsamles ved DJFs klimastation ved Forsknings-
center Foulum og Den Kgl. Verterinær- og Landbohøjskoles (KVLs) klima- og vandbalance-
station ved Højbakkegård i Tåstrup. Målingen af strålings- og energibalance er krævende at
vedligeholde og begrænsningen i metodens anvendelse på grund af tilstedeværelsen af kun få
referencestationer er kendt også internationalt. Senest har man internationalt både ved FAO
og WMO derfor vedtaget at beregne ET0 med FAO Penman-Monteith metoden (Allan et al,
1998). Denne metode er interessant også for danske forhold, men kræver før en operationel
anvendelse yderligere analyse (Detlefsen og Plauborg, 2001), herunder en sammenligning til
den tidligere reference. Endvidere kræver metoden at der opnås en forbedret kvalitet i målin-
gen af standard meteorologiske elementer ved danske klimastationer.

Den daglige referencefordampning er derfor i de seneste ca. tyve år i Danmark i flere sam-
menhænge beregnet med den modificerede Makkink metode (Aslyng og Hansen, 1982), lig-
ning 5, der i Øst Danmark gennemsnitlig over en årrække giver gode estimater for reference-
fordampningen, men i Vest Danmark viser en tendens til en overestimering af referencefor-
dampningen (Mikkelsen og Olesen, 1991 og Detlefsen og Plauborg, 2001).

(5)

hvor Rg er daglig globalstråling, ∆ er hældningen på kurven for mættet vanddamptryk, γ er
psykrometerkonstanten og λ er vands fordampningsvarme.

Mikkelsen og Olesen (1991) udviklede en forbedret metode (ligning 6) til beregning af refe-
rencefordampningen, den modificerede Penman metode, der især giver bedre daglige estima-

0 0.7 gR
ET

γ λ
∆

= ⋅ ⋅
∆ +
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ter af referencefordampningen, idet den inddrager målinger af også relativ luftfugtighed og
vindhastighed.

(6)

hvor βA0-βA2 er empiriske konstanter, f(u2 ) er den empiriske vindfunktion som i Penman
(1956) formlen = 0.263(0.5+0.54u2), es og ea er henholdsvis mættet og aktuel damptryk.

Denne metode er siden 1991 anvendt i mange sammenhænge både lokalt ved enkelt meteo-
rologiske stationer, men også regionalt og nationalt, idet det er beregninger med den modifi-
cerede Penman metode, der blandt andet er brugt af DJF og DMI i Klimagrid Danmark 20×20
km og 40×40 km.

Detlefsen og Plauborg (2001) har fundet at den modificerede Penman (ligning 6) beskriver
referencefordampningen med tilfredsstillende nøjagtighed ved klimastationen i Foulum og
Højbakkegård (tabel 4). Makkink fordampningen overestimerer formodentlig referencefor-
dampningen med ca. 50 mm eller ca. 12% i Foulum, men ikke ved Højbakkegård. Forfatterne
fandt ligeledes at Penman metoden er følsom overfor hvorledes døgngennemsnit af mæt-
ningsdeficit (es - ea ) beregnes (tabel 4).

Hvis det antages at Makkink har en tendens til at overestimere referencefordampningen i stør-
relsesordenen 50 mm ved alle DJFs forsøgsstationer kan det af tabel 4 udledes at den modifi-
cerede Penman metode underestimerer fordampningen med 50-70 mm eller 12-15% ved sta-
tioner Vest for Storebælt, men ikke Øst for Storebælt.

Antages at Makkink ikke overestimerer referencefordampningen ved andre DJFs forsøgsstati-
oner end stationen i Foulum kan udledes af tabel 4 at den modificerede Penman metode unde-
restimerer fordampningen med 80-120 mm eller 14-22% ved stationer Vest for Storebælt og
10-15% Øst for Storebælt.

Tabel 4. Referencefordampning. Årsgennemsnit i mm. (a) ) Metoderne Makkink og modificeret Penman er kali-
breret på data fra KVL stationen. (b) Estimatet for lavt idet jordvarmefluks er estimeret som 10% af nettostrå-
ling. (c) Modificeret Penman beregnet med to forskellige estimater af mætningsdeficit. Tallene i parentes er iføl-
ge Detlefsen og Plauborg (2001) den fysisk mest korrekte, men data til denne har ikke hidtil været tilgængelig i
databaser til operationelt brug.

Makkink Modificeret Penman Metode forskelStation
(1) (2) (1-2)

Penman
(1956)

KVL (1966-86) 586(a) 583 (a) 3 584

Foulum (1998-2000) 513 462 51 473
Foulum (1988-1996) 541 485 56 464 (b)

for årene 1988-1999 (c)
Tylstrup 579 468 (483) 110 (95)
Hornum 550 445 (459) 106 (92)
Askov 556 427 (441) 129 (116)
Borris 561 442 (456) 120 (105)
Ødum 561 486 (505) 75 (57)
Jyndevad 561 458 (476) 103 (85)
Årslev 590 492 (510) 98 (81)
Flakkebjerg 597 545 (566) 51 (31)
Roskilde 587 521 (539) 65   (48)

2
0 0 1 2

( ) ( )g s a
A A A

R f u e eET γ
β β β

γ λ γ
⋅

⋅ ⋅ −∆
= + ⋅ +

∆ + ∆ +
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Den største underestimering sker ved stationer i Jylland, hvorimod underestimering er mindre
på Sjælland. Detlefsen og Plauborg (2001) fremhæver forskellige mulige årsager til undere-
stimeringen, herunder for højt målt relativ luftfugtighed ved disse stationer og at vindhastig-
heden er målt lavt p.g.a. lægivere i form af større bygningsanlæg og store læhegn, der gør at
estimatet ikke er repræsentativ for området. Forfatterne anbefaler at referencefordampningen
konsekvent estimeres med Makkink (ligning 5) i en overgangsperiode indtil 2005, hvor alle
klimastationer i Danmark er renoveret (Aakjær, 2000) og nogle af disse har fået ny placering
under mere repræsentative læforhold.
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Diskussion af fejl i de nyeste beregninger af potentiel og aktuel fordamp-
ning
Der er risiko for at den årlige referencefordampning underestimeres med 0-120 mm eller 0-
22%, såfremt den beregnes med den modificerede Penman metode, og at den største undere-
stimering sker i Jylland. Herved vil også den modelberegnede aktuelle fordampning undere-
stimeres, især i sommerhalvåret, dog ikke med det samme antal mm som referencefordamp-
ningen, idet plantedækket og jordvandindholdet ikke gennem hele vækstperioden muliggør
fuld fordampning. Ved anvendelse af Makkink er der risiko for at referencefordampningen
overestimeres med ca. 0-10%.

Der begås endvidere fejl i beregningen af aktuel fordampning, idet afgrødekoefficienten for
landbrugsafgrøder i de simple modeller er antaget til kun at kunne antage maksimumværdien
1. Herved underestimeres den aktuelle fordampning formodentlig med 5% i maj-juni måned
for vintersædsafgrøder og 5% i juni-juli måned for vårsædsafgrøder. Endvidere må påregnes
en underestimering på ca. 5% i beregningen af den aktuelle fordampning i oktober og novem-
ber fra etablerede ru vinterafgrøder og vårafgrøder med lang vækstsæson.

Det er vigtigt at understrege at der ved anvendelsen af simple modeller ikke håndteres proces-
ser og parametre med fuld fysisk gyldighed. Modellerne er ikke udviklet til at forklare "state
of the art" som tilfældet er i forskningsmodeller, fx Daisy (Hansen et al., 1990). Modellernes
anvendelse sigter derimod mod pragmatiske, sunde løsninger på overordnede problemstillin-
ger og en række både processer og parametre er således udeladt. Her kan nævnes processer
som redistribution af vand i den umættede zone, intercepteret nedbør, m.fl. Dette kan medføre
modsat rettede fejl i modellen, der i verifikationsforløbet af disse modeller er fundet af samme
størrelsesorden og dermed af mindre betydning for det overordnede beregningsresultat. Bilag
D anviser et eksempel på fejlmuligheden ved ikke at inddrage intercepteret nedbør. Tilsvaren-
de er parameteriseringen herunder jordtyper, rodzonekapaciteter og arealanvendelse ofte an-
givet som grove gennemsnit, når der beregnes på oplande.
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Diskussion af metoder til korrektion af fejl i de nyeste beregninger af vand-
balancen
Det anbefales at benytte Makkink (ligning 5) til estimering af referencefordampningen, idet
denne metode er betydelig mere robust end den modificerede Penman.

Makkink metoden benytter kun input af globalstråling og lufttemperatur og er ikke i samme
grad påvirket af ikke repræsentative forhold ved klimastationerne og usikkerhed på målinger
af meteorologiske elementer.

Makkink metoden fører formodentligt til en overestimering af referencefordampningen sam-
menlignet med Penman (1956). På trods af dette anbefales at Makkink metoden benyttes for
individuelle klimastationer og i DMIs klimagrid 20×20 og 40×40 km, indtil en mere korrekt
og eventuelt regional korrigeret metode til estimering af referencefordampning er udledt. En
sådan korrigeret metode vil især være relevant i områder med gradienter i de meteorologiske
elementer, blandt andet i kystnære områder med stor vindpåvirkning. Betydning af denne ove-
restimering af referencefordampningen for beregning af en korrekt vandbalance på oplands-
skala er formodentligt ikke voldsom stor, idet referencefordampningen efter Penman (1956) i
tidligere oplandsstudier (Bilag A) blev korrigeret op med ca. 10%. Overestimeringen på ca.
50 mm ved klimastation i Foulum hidrører i det væsentlige fra sommerperioden, hvor den
aktuelle fordampningen ganske ofte begrænses af jordvandindholdet i rodzonen.

Det anbefales at erstatte den tidligere anvendte maksværdi 1 for afgrødekoeffienten i simple
vandbalancemodeller med maksimalværdier angivet i Tabel 5. I tabellen er disse maksimal-
værdier angivet som månedsværdier, men bør om muligt tilrettes i modellerne således at Kc er
maksimal ved fuldt bladareal. Der er i tabel 5 ligelede angivet maksværdier for overfladekoef-
ficienten for (bar) jord til anvendelse i modeller, hvor fordampning er opdelt på jord og afgrø-
de.

Tabel 5. Nye måneds maksværdier for overfladekoefficienter Kc for forskellige vegetationstyper (baseret delvist
efter Feddes et al., 1999, tabel 5.7-1, p. 5-33). Der er angivet et interval for Kc for at dække forskellige arter in-
denfor en vegetationstype. Bemærk maksimal værdi for koefficienten (Ks) til skalering af referencefordampning
for bar jord er angivet i første række.

MånedVegetationstype
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Fordampnings-koefficient
for jord, Ks

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

1.0-
1.1

Vårafgrøder 1 1.0-
1.05

1.05-
1.15

1.05-
1.15 1

Vårafgrøder med lang
vækstsæson 1 1.0-

1.05
1.05-
1.15

1.05-
1.15

1.05-
1.1

1.05-
1.1

1.05-
1.1

1.05-
1.1

Vinterafgrøder 1.0-
1.05

1.0-
1.05

1.0-
1.05

1.0-
1.05

1.0-
1.15

1.05-
1.15

1.0-
1.15 1

Fuld etableret skov 1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

1.1-
1.2

Enge og vådområder 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Det anbefales kun at anvende nedbørtal fra DMIs manuelle nedbørmålenet og at anvende de
senest publicerede standardværdier for nedbørkorrektioner fra DMI for både enkelte målesta-
tioner, som for nedbør i DMIs Klimagrid Danmark.
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En udtømmende vurdering af anbefalingernes gyldighed er et arbejde der ligger udenfor for-
målet med dette notat. En sammenligning med forudsætningerne i de gamle oplandsstudier
(Bilag A) samt hurtige overslagsberegninger af fordampningen for seks forskellige oplande
med forskellige forudsætninger om referencefordampningens størrelse (Bilag E) antyder at de
nye anbefalinger vil medføre vandbalanceberegninger på oplandsniveau med nogenlunde ac-
ceptabelt resultat.
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Konklusioner
De fire institutioner har med dette notat afsluttet et hurtigt udredningsarbejde, som har haft til
formål at fremkomme med forslag til hvorledes vandbalancen bedst muligt kan opgøres med
det eksisterende data- og vidensgrundlag. Konklusionerne af udredningsarbejdet er:

1. Der er problemer med opgørelse af vandbalancerne for danske forhold. Der er ikke konsi-
stens mellem måletal og teorier for nedbør, fordampning og vandløbsafstrømning, når det
opgøres på oplandsbasis. Efter vores bedste vurdering resulterer fejlen ved opgørelse af
vandbalancen i et ”overskud” af størrelsesorden 100 mm/år med et usikkerhedsinterval på
[50 – 150 mm/år]. Størrelsen af vandbalancefejlen varierer regionalt.

2. Der er flere mulige fejlkilder i de hidtidige opgørelser. De vigtigste er efter vores opfattel-
se følgende:
• Datagrundlaget til beregning af den modificerede Penman værdi for referencefor-

dampning har været for dårligt blandt andet på grund af upålidelige sensorer til måling
af relativ luftfugtighed. Det tyder på at relativ luftfugtighed er målt for højt og at vind-
hastigheden er målt "for" lavt på grund af lægivere i form større bygningsanlæg og
store læhegn ved visse klimastationer. Dette har medført at estimatet for referencefor-
dampning er beregnet for lavt og ikke repræsentativt for området. Dette har resulteret i
en underestimering af referencefordampningen med 50-100 mm/år.

• De hyppigst anvendte metoder for beregning af aktuel fordampning ud fra reference-
fordampning har haft som forudsætning af referencefordampningen har været et mål
for den maksimale fordampning. Det resulterer i en underestimering af den aktuelle
fordampning idet de fleste landoverflader (afgrøder) i perioder kan have en fordamp-
ning som er 10-20% højere end referencefordampningen.

• Nedbørskorrektionsværdier varierer fra region til region og fra år til år på grund af re-
gionale og tidslige variationer i regn-, sne- og vindforhold. Det er indbygget i de ”dy-
namiske” korrektionsfaktorer, som ud fra en teoretisk betragtning vil være at fore-
trække frem for korrektionsfaktorer, som er konstante på landsplan og konstante fra år
til år (”standardværdierne”). De nye korrektionsværdier for nedbør er resultatet af et
omfattende, og på mange områder banebrydende, arbejde. Ikke desto mindre må brug
af de nye korrektionsværdier (for vintermånederne) i vandbalancestudier anses som
værende behæftet med en vis usikkerhed, idet de endnu er så nye at de ikke har været
testet i vandbalancestudier, eller valideret mod et større uafhængigt dansk punktdata-
sæt. Foreløbige tal tyder på at specielt de dynamiske korrektionsfaktorer resulterer i en
større nedbørskorrektion på Sjælland end i Vestjylland, hvilket ikke er i overensstem-
melse med resultaterne fra gamle vandbalancestudier for Karup og Suså/Stevns områ-
derne.

3. Udover fejlkilderne er der usikkerheder på en række forhold, hvoraf de vigtigste antages
at være følgende:
• Anvendelse af gridværdier i stedet for punktværdier repræsenterer et paradigmeskift i

forhold til tidligere tiders vandbalancestudier, som måske kan have konsekvenser for
den videre anvendelse af nedbørsdata. Eksempelvis vil griddata givet vis indeholde en
udjævning af input, fx en systematisk tendens til flere dage med nedbør, idet der vil
være nedbør i et grid såfremt blot en af de indgående stationer rapporterer nedbør.
Dette vil påvirke fordampningsberegningerne, idet den samme nedbør fordelt på flere
nedbørsdage alt andet lige vil resultere i en større beregnet fordampning på grund af
større interceptionstab. For at kunne vurdere usikkerhederne heri er der behov for at
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foretage uafhængige test i form af sammenligning af gridværdier og punktværdier for
udvalgte oplande (fx ved at undlade enkelte stationer i gridberegning og bruge dem til
validering i stedet) samt beregninger af de tilhørende vandbalancer på oplandsskala.

• Fordampningen for visse overfladetyper er dårligt undersøgt. Det gælder specielt for-
dampning fra skove og vådområder. Endvidere må fordampningen fra landbrugsaf-
grøder forventes at være øget de seneste to årtier i takt med at høstudbyttet i Foderen-
heder pr. hektar er øget med ca.30% (Danmarks Statistik, 2000, Blicher-Mathiesen,
pers. medd.)
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Anbefalinger
1. De fire institutioners anbefalinger med hensyn til at opnå den bedst mulige opgørelse af

vandbalancen er:
• Benyt Makkink til estimering af referencefordampning.
• Benyt en multiplikationsfaktor (afgrødekoefficient, tabel 5) for at skønne den maksi-

malt mulige fordampning.
• Benyt de reviderede standardværdier for nedbørkorrektion (Allerup et al., 1998).

2. Ovenstående anbefalinger er det bedst mulige estimat på det nuværende data- og videns-
grundlag. Vi ved at de enkelte delelementer ikke vil være helt korrekte. Eksempelvis er
der god grund til at tro at fordampningen varierer betydeligt mellem forskellige vegetati-
onstyper og arter, hvilket afspejles i de angivne maksimalværdier for overfladekoeffici-
enten. Ligeledes kan det forventes at nedbørskorrektionsfaktorerne bør justeres, når der
kommer et bedre datagrundlag hertil.

3. Der bør snarest muligt etableres et forbedret vidensgrundlag, så vi med større sikkerhed
kan opgøre størrelsen af de enkelte led i vandbalancen. Et sådant forbedret vidensgrundlag
kan kun tilvejebringes via et tværgående forskningsprogram med deltagelse af de rele-
vante forskningsinstitutioner og universiteter.

4. Det er vores håb og forventning at ovenstående anbefalinger kan repræsentere det bedste
estimat på grundlaget for vandbalanceopgørelser indtil vi på et forbedret data- og videns-
grundlag kan lave en mere gennemgribende revision om 3-5 år. Der er dog behov for lø-
bende at opsamle erfaringer fra vandbalancestudier, således at vi om nødvendigt kan revi-
dere anbefalingerne.
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Bilag A: Resume af vandbalancer ved tidligere danske oplandsstudier

Jens Christian Refsgaard, GEUS

Vandbalancen i Danmark blev første gang opgjort på landsplan af Forureningsrådet (1971).
Her blev der benyttet ukorrigerede nedbørsværdier og den aktuelle fordampning blev beregnet
på amtsbasis som differencen mellem langtidsværdierne af målt nedbør og målt afstrømning.

Efter introduktionen af nedbørskorrektionen (Allerup og Madsen, 1979) er der flere gange
blevet gennemført studier af vandbalance i større oplande. Det er sket dels i en række forsk-
ningsprojekter og dels i en række rådgivningsopgaver, hvor hydrologiske modeller er benyttet
til at beregne aktuel fordampning. I forskningsprojekterne har forfatterne generelt konkluderet
at vandbalancen stemmer. Det kan derfor være interessant at analysere hvilke forudsætninger
der blev gjort med hensyn til datagrundlag i disse gamle undersøgelser. Et resume heraf er
vist i tabel A-1.

I de fire undersøgelser blev der benyttet forskellige fordampningsmodeller. Modellerne havde
dog mange fælles karakteristika. Således benyttede de alle potentiel fordampning, Ep, som
inputdata. I alle studier blev Ep beregnet ud fra en Penmann eller en Makkink formel, men de
blev i nogle tilfælde forhøjet ved at multiplicere med en faktor. Den aktuelle fordampning, Ea,
blev herefter beregnet som en funktion af Ep, bladareal (afgrødeafhængig) og vandindhold i
rodzonen. I alle tilfælde er fordampningsmodellen direkte resultat af eller indirekte inspireret
af KVL forskning, og de indgående ligninger og parametre var i alle tilfælde testede på for-
hånd mod data fra markforsøg. Ligeledes er den aktuelle fordeling af vegetationer og jordty-
per eksplicit medtaget i beregningerne.

Af tabel A-1 fremgår det at forudsætningerne i de tre af studierne svarer til de gamle nedbør-
skorrektioner (Allerup og Madsen, 1979) og Makkink +10%. I den fjerde undersøgelse
(Aslyng og Hansen, 1982) er der benyttet en lavere nedbørskorrektion og en lavere Ep. De fire
studier viser således samme resultat, nemlig at hvis der benyttes Allerup og Madsen (1979)
skal der benyttes Makkink +10% som Ep for at få vandbalancen til at stemme på oplandsskala.
Tilsvarende vil en vandbalance kunne bringes til at stemme med en lavere korrektion og en
lavere Ep. Det kan hermed konkluderes at en anvendelse af de nye nedbørskorrektioner (DMI,
1998) som er ca. 5% højere end de gamle vil kræve en højere Ep, formentlig i størrelsesorden
Makkink +20%, for at få vandbalancen til at stemme. Det kan også konkluderes at vandbalan-
cen stemte lige godt i Øst- og Vestdanmark

Referencer
Allerup, P. & Madsen, H. 1979. Accuracy of point precipitation measurements. Danish Mete-
orological Institute. Climatological papers no 5.

Aslyng, H.C. & Hansen, S. 1982. Water balance and crop production, Model WATCROS for
local and regional application. Hydrotechnical Laboratory, The Royal Veterinary and Agri-
cultural University, Copenhagen.

DMI, 1998. Standardværdier (1961-96) af nedbørskorrektioner. Teknisk Rapport 98-10.
Danmarks Meteorologiske Institut.



25

Forureningsrådet, 1971. Vandressource. Publikation nr. 14.

Kristensen, K.J. & Jensen, S.E. 1975. A model for estimating actual evapotranspiration from
potential evapotranspiration. Nordic Hydrology, 6, 70-88.

Miljøstyrelsen, 1983. Karup Å undersøgelsen. En undersøgelse af landbrugsvandingens hy-
drologiske følgevirkninger i oplandet til Karup Å opstrøms Hagebro. Udført af Det danske
Hedeselskab og Danmarks Geologiske Undersøgelser for Viborg, Ringkjøbing og Århus
amtskommuner og Miljøstyrelsen. Miljøprojekter 51, København.

Refsgaard, J.C. 1981. The surface water component of an integrated hydrological model.
SUSÅ Rapport H12. Dansk Komite for Hydrologi, Miljøstyrelsen.

Storm, B., Styczen, M. & Clausen, T. 1990. Regional model for næringssalttransport og -
omsætning. NPO-forskning fra Miljøstyrelsen, B15.



Tabel A-1. Oversigt over de vigtigste forudsætninger for at vandbalancen stemte i tidligere forskningsstudier på oplandsskala. Nedbørskorrektionens omtrentlige størrelse
samt niveauet af potentiel fordampning i forhold til Makkink er skønnet på baggrund af tal og opgivelser i projektrapporterne.
Opland Nedbør Pot. Fordampning Model til beregning af aktuel

fordampning
Vandbalance kontrolleret mod feltdata Undersøgelse – Re-

ference
Suså Allerup og

Madsen
(1979)

 +16%

Penman på Suså/Stevns
klimadata

 Makkink + 9%

Kristensen og Jensen (1975)
Ea reduceres i forhold til Ep i
henhold til bladareal (LAI) og
jordfugtighed.

Jordfugtighed i forsøgsmarker.
Trykniveauvariationer i tid og sted.
Vandføringer

Refsgaard (1981)

Karup Allerup og
Madsen
(1979)

 +16%

Penman på Karup/IHD data

 Makkink + 10%

Egenudviklet model.
Ea reduceres i forhold til Ep i
henhold til vækstsæson og jord-
fugtighed.

Jordfugtighed i forsøgsmarker.
Trykniveauvariationer i tid og sted.
Vandføringer

Miljøstyrelsen
(1983)

Karup og
Stevns

Forskellig
korrektion1

 +11%

Makkink

 Makking + 0%

WATCROS (Aslyng and Han-
sen, 1982)
Ea reduceres i forhold til Ep i
henhold til bladareal (LAI) og
jordfugtighed.

Vandføringer Aslyng og Hansen
(1982)

Karup og
Langvad

Allerup og
Madsen
(1979)

 +16%

Makkink x 1,1

 Makkink + 10%

Kristensen og Jensen (1975)
Ea reduceres i forhold til Ep i
henhold til bladareal (LAI) og
jordfugtighed.

Trykniveauvariationer i tid og sted.
Vandføringer

Storm et al. (1990)

¹Om sommeren benyttes nedbørsdata fra stationer i terrænhøjde uden korrektion. På grund af manglende korrektion for wetting skønner Aslyng og Hansen (1982) at den be-
nyttede sommernedbør er lidt underestimeret. Om vinteren benyttes data fra DMIs Helmann målere som korrigeres svarende til lækategori A (velbeskyttet mod vind – lavest
korrektion). Ifølge Miljøstyrelsen (1983) er 8 af de 9 stationer af lækategori B, mens den sidste er af kategori C, dvs der benyttes for lave korrektionsværdier i forhold til Alle-
rup og Madsen (1979).
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Bilag B: Vandbalancen opgjort på basis af resultater fra DK-model

Hans Jørgen Henriksen, GEUS

DK-modellens rodzonemodul opstiller en simpel vandbalance for rodzonen ud fra en empirisk
relation mellem aktuel og potentiel fordampning som funktion af vandindholdet i rodzonen.
Modulet fordeler nedbøren mellem nedsivning og aktuel fordampning. Den styrende parame-
ter i beregningen udgøres af markkapaciteten som afhænger af vegetationstype samt jordart. I
DK-modellen anvendes 3 forskellige værdier for markkapaciteten: 150 mm for skovarealer,
70 mm for sandjorde og 140 mm for lerjorde. Der antages en nedbørsdistribuering, så højtlig-
gende områder modtager mere nedbør end lavtliggende områder. Skovområder antages at ha-
ve en større potentiel fordampning end landbrugsområder, og i vådområder antages at ske en
potentiel fordampning året rundt uanset nedbør.

Afhængig af arealanvendelse, jordart og terrænkote opnås der således forskellige nettoned-
børsserier. Der skelnes mellem skov, vådbundsområde, højt- og lavtliggende åbent land med
enten sand- eller lerjord. I Jylland hvor der i forbindelse med landbrugsjorde er et stort van-
dingsbehov medregnes markvanding som et ekstra tilskud til nedbøren/oppumpning fra
grundvandet. Ved nedsivning fra overfladen til den mættede zone ses der i DK-modellen bort
fra forsinkelse og magasinering i den umættede zone. Beregninger af vandindhold i rodzonen,
aktuel fordampning og nedsivning fra rodzonen foregår i form af daglige beregninger, med
månedlige korrektionsfaktorer jf. standardværdier for korrigeret nedbør, moderat læ (Allerup
et al., 1998) og udfra modificeret Penmann, det vil sige input i form af daglig nedbør, poten-
tiel fordampning og temperatur udfra DMIs landsdækkende 40×40 km grid (Henriksen et al.,
1998).

Metodik
Snesmeltning håndteres ved en graddagsfaktor metode. Når temperaturen er under 0°C bidra-
ger nedbøren til snemagasinet, hvorfra det frigives når temperaturen overstiger 0°C. Snemelt-
ningen, Ps [LT-1], beregnes vha. en graddag’s faktor metode:

for 0 °C
S snowP C T T= > (B-1a)

0             for 0 °CSP T= ≤ (B-1b)
hvor Csnow [LT-1Φ-1] er graddagskoefficienten (der anvendes 3 mm sne/day/°C) og T er den
daglige middeltemperatur (Celsius). Baseret på korrigeret nedbør, P og beregnet vandfrigivel-
se fra snemagasinet, Ps, beregnes det totale input Pt [LT-1] som input til DK-modellens rodzo-
nemodul udfra:

fort snow snow snowP P C T C T t S= + ∆ < (B-2a)
     fort snow snow snowP P S C T t S= + ∆ ≥ (B-2b)

hvor Ssnow [L] er snemagasineringen og ∆t er tidsskridtet, som anvendes i beregningen (dagli-
ge beregninger).

Bortset fra vådområderne, beregnes nedsivningen fra rodzonen udfra:

tREPttt At ∆−−+=∆+ )()()( θθ (B-3)



28

hvor θ er vandindholdet i rodzonen [L], Pt er det totale vandinput beregnet ved (B-2), EA er
den aktuelle evapotranspiration [LT-1], R er perkolationen ud af rodzonen [LT-1], t er tiden [T]
og ∆t er time step [T].

Aktuel evapotranspiration EA beregnes udfra (Kinzelbach, 1986):

hvor Ep er potentiel fordampning [LT-1] og θFC er markkapaciteten for rodzonen [L]. For skov
antages det at Ep = 1.1 Ep,reference hvorimod det for øvrige vegetationstyper (landbrug og våd-
områder antages at Ep = 1.0 Ep,reference

Hvis Pt – EA > 0, beregnes perkolationen R i tidsskridtet ∆t udfra en stykvis lineær funktion
afhængig af vandindholdet i rodzonen.

Hvis Pt – EA er negativ, genereres der ingen perkolation, hvilket vil sige R = 0.

En separat rutine anvendes til beregning af nedsivningen i vådområder. På grund af kapilar
stigning antages aktuel fordampning lig med potentiel fordampning året rundt det vil sige EA
= 1.0 Ep,reference:

Aktuel fordampning EA kan overstige nedbøren Pt for vådområder. I dette tilfælde beregnes
en negativ perkolation. MIKE SHE modellen tillader specifikation af negativ perkolation. I
dette tilfælde, specificeres en maksimumsdybde under terrænoverfladen, som antages tilgæn-
gelig for evapotranspiration fra vådområder. Den umættede zone er ikke inkluderet i modellen
og derfor kan overfladisk afstrømning ikke genereres i tilfælde hvor infiltrationskapaciteten
overskrides, og grundvandspejlet samtidig er beliggende under terrænoverfladen. Derfor anta-
ges det i DK-modellen at en brøkdel af perkolationen routes til overfladisk afstrømning, uden
at indgå i grundvandsdannelsen. Denne brøkdel, αof beregnes som funktion af den topografi-
ske variation (indenfor 1×1 km gridcellerne i modellen), andelen af befæstede arealer/ byom-
råder og brøkdelen af lerede jordarter. Beregningen af αof (1×1 km grid) er baseret på GIS
data på baggrund af arealanvendelse, topografi og jordartskort. Bidraget som tilføres grund-
vandsmodellen i form af grundvandsdannelse beregnes udfra:

)1( ofN RR α−= (B-7)
hvor R er den daglige nedsivning fra rodzonen (nettonedbør) udfra (B-5) og αof er den grid
specifikke andel af nettonedbøren der routes til overfladisk afstrømning (overland flow). Den

hvis ( ) 0.7A p FCE E tθ θ= > (B-4a)

2
( ) ( )0.188 2.0 1.2 hvis ( ) 0.7A p FC
FC FC

t tE E tθ θ
θ θ

θ θ

  
 = + + < 
   

(B-4b)

0.1( )     hvis       0.7 ( ) ( )A FC t A FCR P E t P E tθ θ θ= − ≤ + − ∆ < (B-5b)

0       hvis ( ) ( ) 0.7t A  FCR t P E tθ θ= + − ∆ < (B-5a)

( ) ( )  hvis ( ) ( )A FC t A FCR t P E t t P E tθ θ θ θ= + − ∆ − + − ∆ ≥ (B-5c)

At EPR −= (B-6)
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vandmængde der ikke antages at bidrage til grundvandsdannelsen, αof R, routes direkte til den
overfladiske afstrømningskomponent i MIKE SHE.

Test af DK-modellens rodzonemodul
DK-modellens rodzonemodul er testet for sandjord i forhold til Daisy beregninger (Christen-
sen et al., 2000) for Karup og Vårby å oplandene (Thorsen, 2000). For perioden 1987-96 blev
det vurderet at DK-modellens rodzonemodul gav lidt større nettonedbør end Daisy (ca. 5%)
for disse to oplande. Den styrende parameter i rodzonemodulet er markkapaciteten og sam-
menlignes med markkapaciteten anvendt i Daisy ses rodzonemodulets markkapacitet at være
sat en anelse lavt. Antages en roddybde på 0.5 m fås markkapaciteter af størrelsesordenen 50-
150 mm i Daisy. En større markkapacitet i rodzonemodulet vil resultere i mindre nedsivning.
Anvendes en markkapacitet på 100 mm i stedet for de nuværende 70 mm for sandjorde i rod-
zonemodulet reduceres den gennemsnitlige forskel for perioden 1987-96 således til 1-2% for
Karup og Vårby sandjorden.

Rodzonemodulet har ligeledes været testet for lerjord i forhold til Als modellen, ARMv3
(Jeppesen, 2001), som er en ”boksmodel”, der har en del lighedspunkter med DK-modellens
rodzonemodul. Her viste en sammenligning, at de to modeller gav stort set identiske nedsiv-
ninger for lerjord (<1%’s afvigelse på årsbasis). I den samme undersøgelse blev ARMv3
sammenlignet med Evacrop. Denne sammenligning viste at Evacrop på årsbasis simulerede
ca. 3% mere nedsivning end ARMv3. DK-modellen giver dermed lidt mindre nedsivning i
forhold til Evacrop for Als lerjorden.

Udtræk af vandbalanceresultater fra DK-model
DK-modellen kalibreres og valideres i forhold til trykniveau i grundvand og afstrømning ved
udvalgte vandføringsstationer. I forbindelse med kalibrering og validering anvendes en række
performanceindikatorer (Henriksen, 2001) blandt andet R2, RMS og en vandbalanceindikator
(Fbal). Udfra denne vandbalanceindikator for udvalgte vandføringsstationsoplande kan der
beregnes en korrektionsfaktor på nettonedbøren (FBAL, se tabel B-1 nedenfor), som indebæ-
rer at simuleret og målt afstrømning ”balancerer”. I praksis gennemføres herefter en valide-
ringstest,

Tabel B-1: Grundlag for estimering af vandbalancefejl baseret på resultater fra DK-model
OMRÅDE N-EA QSIM QOBS FBAL dNetto Vandbalancefejl usikkerhedsinterval
Fyn, 1) 365 5075 4118 0.81 0.19 70 50-90
Sjæl vest, 2) 335 16190 12560 0.77 0.23 75 65-85
Sjæl syd, 3) 320 3870 2900 0.75 0.25 80 60-100
Sjæl nord, 4) 345 2870 2040 0.71 0.29 100 85-115
Sønderjyl, 5) 685 18700 16900 0.89 0.11 75 40-100
SV Jyl, 6) 655 53300 45100 0.85 0.15 100 80-120
SØ Jyl, 7) 485 34170 26300 0.73 0.27 130 100-150

NOTER 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
45.21 57.12 57.37 50.05 37.04 25.11 21.09

51.07 59.01 52.08 38.01 25.14 26.14
55.01 60.03 52.14 38.11 31.13 28.02
56.11 61.03 52.17 39.09 35.03 34.03
57.49 62.04 39.11 34.07

40.13
Opland (km2) 486 1560 393 327 1164 3207 2306
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hvor daglig nettonedbør multipliceres med FBAL og det vurderes om nøjagtighedskriterier
kan opfyldes. Dette er vist for Sjælland, men endnu ikke testet for Fyn og Jylland (Henriksen,
2001). For Sjælland er benyttet perioden 1991-1996 for test af vandbalancefejlen ved Q-
stationer. Modellen er valideret i form af en testkørsel med korrektion af nettonedbøren på
daglig basis med faktoren FBAL (herefter gik vandbalancen op). For Fyn er benyttet perioden
1991-96, men her er der ikke gennemført en ”validering” som for Sjælland. For Sønderjyl-
land, Sydvestjylland og Sydøstjylland er modelkalibreringen endnu ikke tilendebragt. Samti-
dig er udtræksperioden baseret på ”foreliggende” testkørsler med lidt forskellige (korte) test-
perioder: Sønderjylland 1990-94, Sydvestjylland: 1992-98 og Sydøstjylland: 1996-99. Resul-
taterne for Jylland (estimerede faktor FBAL) er på grund af den foreløbige status og den
manglende validering derfor mere usikre, end resultater for Sjælland.
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Bilag C: Vandbalancen går ikke op

Uddrag af rapport Grant et al. (2001) Landovervågningsoplande 2000. NOVA 2003.
DMU

Vandbalancen i et opland kan udtrykkes ved vandbalanceligningen:

PQQEN uoa +++=

hvor N = nedbør
Ea = aktuel fordampning
Qo = overfladisk afstrømning, dvs den mængde der kan måles i vandløbene
Qu = underjordisk afstrømning, dvs den mængde der direkte via grundvandet løber til

et naboopland eller til havet
P oppumpning til vandindvinding

Vandbalancen i de 5 LOOP oplande er vist i tabel C-1 som gennemsnit for måleperioden
1990/91 til 1999/00. Nedbøren (N) er korrigeret til jordoverfladen med 21% i henhold til ud-
meldinger fra DMI (Allerup et al., 1998). Aktuel fordampning (Ea) er beregnet med vandba-
lanceprogrammerne EVACROP eller DAISY, hvor input-variablen for den potentielle for-
dampning er beregnet med modificeret Penman. Den beregnede aktuelle fordampning er for
landbrugsafgrøder. Der er desuden foretaget en vurdering af merfordampning for skov og
vådområder, jf. arealopgørelsen i tabel C-2. Den potentielle fordampning er beregnet af DJF
og DMI. Der er ingen grundvandsindvinding i oplandene, dog forekommer oppumpning til
vanding i LOOP 6. Vandløbsafstrømningen er målt for oplandene. Der er imidlertid tale om
de øverste systemer af oplandene, hvorfor man må forvente, at en ikke ubetydelig del af
grundvandet afstrømmer til dybereliggende grundvandsmagasiner, hvorfra der sker afstrøm-
ning til nedstrømsliggende vandløb eller afstrømmer til nabooplande.

Tabel C-1. Vandbalancen i fem Landovervågningsoplande, 1990/91-1999/00.
Lerjordsoplande Sandjordsoplande

Storstrøm Fyn Vejle /Århus Nordjyll. Sønderjyll.
LOOP1 LOOP4 LOOP3 LOOP2 LOOP6

Nedbør 724 871 932 836 10813

Pot. fordampning, Mod. Penman 554 530 496 495 480
Pot. fordampning, Makkink 606 600 568 566 580
Aktuel fordampninglandbrug 1 455 443 407 390 412
Merfordampning pga. skov og
vådområder 32 0 16 13 21
Percolation – landbrug 269 428 525 446 669
Percolation – result 237 428 509 433 648

Vandløbsafst. opland 168 243 276 203 453
Vandløbsafst. nedstrøms2 261 367 432 337 3004

Oppumpning (vanding) 33
Rest -24 61 77 96 (348)

Grundvandsafst. til havet / ud af
region

delvis ja nej nej ja

1. Potentiel fordampning beregnet af DJF for perioden op til 1998, herefter af DMI. Der er anvendt nye nedbør-
skorrektioner (Allerup et al., 1998). For LOOP 2 er anvendt årsspecifikke nedbørskorrektioner. I alle tilfælde er
potentiel fordampning beregnet med modificeret Penman. Aktuel fordampning beregnet for marker med jord-
vandsstationer
2. Vandløbsafstrømningen for nedstrøms liggende/nabo område
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3. Incl. gns. 33 mm vanding pr. år
4. Af Ovesen et al. (2000) fremgår at der her er vandafstrømning ud af området.

Det fremgår af tabel C-1 at der i vandbalance beregningerne på fire ud af fem lokaliteter
fremkommer en rest på 60-100 mm, der ikke kan gøres rede for. For én lokalitet er denne rest
dog negativ. Manglende overensstemmelse i vandbalancen er også rapporteret af Douglas et
al., 1992 for 9 vandløbsoplande for 3 perioder på hver 20 år. I Ovesen et al. (2000) går vand-
balancen op, hvis det antages at aktuel fordampning er lig potentiel fordampning. Da aktuel
fordampning normalt regnes for at være ca. 100 mm lavere end potentiel fordampning, vil der
også i disse opgørelser være en rest på ca. 100 mm, som ikke kan forklares. Endelig rapporte-
rer Henriksen et al. (2000), at der ved anvendelse af GEUS’ nationale vandressource model
beregnes en vandløbsafstrømning, der er 5-30% større end de målte vandløbsafstrømninger.

Tabel C-2. Jordbunds- og arealopgørelse i fem Landovervågningsoplande (Jensen og Madsen, 1990), anvendt til
korrektion af fordampningen i tabel C-1.

Lerjordsoplande Sandjordsoplande
Stor-
strøm

Fyn Vej-
le/Århu

s

Nordjyll. Sønder-
jyll.

LOOP1 LOOP4 LOOP3 LOOP2 LOOP6
Landbrugsareal
Lerjord 70 86 60 93 85
Sandjord 1 4 20 0 0
Humusjord 3 2 5 14

Naturarealer og andet
Skov og sø 26 3 18 2 <1
Byer,veje m.v. <1 7 0 0 <1

Der er således forhold omkring vandstrømningerne, som der ikke er styr på. Fejlen kan i prin-
cippet ligge på alle variable, der indgår i vandbalancen: Måling og korrektion af nedbør, be-
regning af fordampning, vandløbsmåling og vurdering af udstrømninger direkte til havet eller
over vandskel. I Ovesen et al. (2000), kort G er vandbalanceopørelserne vist for hele landet.
Her fremgår det, at der er en betydelig grundvandsbevægelse fra Vest Jylland over israndsli-
nien mod Øst Jylland. I Sønderjylland ses at grundvand bevæger sig væk fra området, formo-
dentlig direkte ud i havet.

Foreløbige vurderinger tyder på at den beregnede afstrømning fra rodzonen, det vil sige ned-
bør – aktuel fordampning (N - Ea) er overvurderet. Dette kan skyldes både at nedbørskorrekti-
onen er for stor og at beregning af potentiel og aktuel fordampning ikke er tilstrækkelig præ-
cis. Fx kan det være at DMIs nye nedbørskorrektioner er overvurderet. Her korrigeres den
målte nedbør med ca. 21% mod tidligere ca. 16%. Herved er nedbøren og dermed også af-
strømningen forøget med ca. 45 mm, Endvidere kan der stilles spørgsmål ved beregningen af
potentiel fordampning. DMI har gennem de sidste 10 år anvendt modificeret Penman hertil.
Dette er den mest nøjagtige metode, såfremt der er tilstrækkelig gode input data (Mikkelsen
og Olesen, 1991). Makkink formlen til beregning af potentiel fordampning er mindre nøjag-
tig, men derimod mere robust overfor mindre gode data. En analyse på LOOP data har vist, at
der ved at anvende Makkink i stedet for modificeret Penman opnås en potentiel fordampning
der er 60-100 mm større end med Penman (Tabel C-1). Dette giver en forskel i aktuel for-
dampning på 39 mm for LOOP 2 og 45 mm for LOOP 3. Den beregnede vandafstrømning fra
rodzonen bliver tilsvarende mindre, hvis der anvendes Makkink i stedet for modificeret Pen-
man.
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Der vil blive igangsat et udredningsarbejde, hvor alle variable i vandbalance beregningen vil
blive gennemgået. Indtil et tilstrækkeligt udredningsarbejde foreligger, anvendes i Landover-
vågningen de i dag accepterede beregningsmetoder.
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Bilag D: Ensidige fejl i beregninger med simple vandbalancemodeller

Finn Plauborg, DJF

Nedenstående tabel viser daglig nedbør ved to af DJFs klimastationer. Nedbøren er opdelt i vinter- og sommerperioden og for sommerperioden er
tillige opdelt i hændelser større og mindre end 1.5 mm. Det ses at der i gennemsnit falder 20 mm nedbør i sommerhalvåret, der hidrører fra hæn-
delser mindre end 1.5 mm.

Der er fokuseret på dette, idet det formodes at det er af denne størrelsesorden, at der må påregnes en systematisk forskel på estimater af aktuel
fordampning beregnet med forskellige simple modeller. En simpel model, der tager højde for bladareal og intercepteret nedbør (Notatet, ligning
3) vil beregne ca. 20 mm større aktuel fordampning end simple modeller, der ikke medregner dette (Notatet, ligning 4).

Tabel D-1. Daglig nedbør målt i 1.5 m højde opdelt på vinter (måned 10-3) og sommer (måned 4-9). Sommernedbør opdelt i hændelser <=1.5 og hændelser >1.5 mm.

Jyndevad forsøgsstation Forskningscenter Flakkebjerg
Vinter Vinter Sommer Sommer Sommer Sommer Vinter Vinter Sommer Sommer Sommer Sommer

>1.5 <=1.5 >1.5 <=1.5
Antal Nedbør Antal Nedbør Antal Nedbør Antal Nedbør Antal Nedbør Antal Nedbør

år dage sum (mm) Dage sum (mm) dage sum (mm) dage sum (mm) dage sum (mm) dage sum (mm)
90 182 482 57 504 126 27 182 257 46 307 137 16
91 182 458 55 393 128 23 182 233 48 311 135 30
92 183 486 44 326 139 19 183 309 33 205 150 14
93 182 483 59 389 124 19 182 264 49 283 134 22
94 182 564 53 457 130 21 182 357 45 365 138 18
95 182 435 40 321 143 21 182 254 35 189 148 24
96 183 327 36 238 147 13 183 186 27 186 156 22
97 182 386 45 382 138 18 182 229 33 240 150 24
98 182 608 81 535 102 31 182 406 60 302 123 38
99 182 602 58 401 125 20 182 410 50 424 133 19
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Bilag E: Overskud i vandbalancer for vandløbsoplande – løsningsforslag
belyst ved eksempler

Gitte Blicher-Mathiesen og Hans Estrup Andersen, DMU

Resumé
For 8 større, danske vandløbsoplande var den gennemsnitlige, årlige afvigelse på vandbalan-
cen 16 mm/år, mår referencefordampningen beregnes med Makkink-formlen suppleret med
overfladekoefficienter. Det vurderes, at afvigelsen ligger indenfor usikkerhederne på bestem-
melsen af de enkelte led i vandbalancen. Den tilsvarende afvigelse på vandbalancen, når refe-
rencefordampningen beregnes med den tidligere standaradmetode modificeret Penman, er 46
mm/år. I beregningerne er der ikke taget højde for indvinding til drikkevand og industri. Der
er stor spredning på afvigelsen imellem oplandene.

Indledning
Flere studier af vandbalancer for vandløbsoplande har vist, at vandbalancen ikke ’går op’: når
nedbøren fratrækkes aktuel fordampning og afstrømning i vandløbet ender man med et vand-
overskud, som er større end hvad der kan sandsynliggøres som underjordisk afstrømning ud af
oplandet (Grant et al., 2001). I tilknytning til et udredningsarbejde omkring løsning af pro-
blemet (Plauborg et al., 2002) har DMU beregnet vandbalancer for 8 større oplande, der re-
præsenterer forskellige regioner i Danmark. Formålet med beregningerne er at analysere ef-
fekten af at ændre metode til beregning af referencefordampningen (tidl. kaldet potentiel for-
dampning). Referencefordampning har hidtil som standard i mange sammenhænge været be-
regnet med en modificeret udgave af Penmans formel (Mikkelsen og Olesen, 1991). Her un-
dersøges virkningen på vandbalancen af at benytte Makkink-formlen (Aslyng og Hansen,
1982) suppleret med overfladekoefficienter (se boks 1 og 2).

Referencefordampning
Referencefordampning (tidligere benævnt potentiel fordampning) defineres som fordampningen fra en
udbredt overflade af kortklippet og optimalt vandforsynet græs, som dækker overfladen helt og som er
i aktiv vækst (Allen et al.,1998). Referencefordampning kan måles med vejbare, græsdækkede lysi-
metre eller beregnes. En metode til beregning af referencefordampning, der under danske forhold er
fundet at give god overensstemmelse med målte værdier, er Penmans formel (Penman, 1956). Pen-
mans formel kræver målte værdier for lufttemperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, jordvarme-
flux og nettostråling. Jordvarmeflux og nettostråling måles imidlertid ikke i landsdækkende stationsnet
i Danmark. Mikkelsen og Olesen (1991) har derfor udviklet en modificeret Penman formel, hvor jord-
varmeflux og nettostråling er substitueret af globalstråling. En mere simpel beregningmetode er Mak-
kinks formel, der kun kræver målte værdier for lufttemperatur og globalstråling. Makkinks formel er
parameteriseret til østdanske forhold af Aslyng og Hansen (1982). En international ekspertgruppe ned-
sat af FAO anbefaler Penman-Monteith formlen som den eneste standardmetode til definition og be-
regning af referencefordampning (Allen et al.,1998). Penman-Monteith formlen i FAOs version kræ-
ver samme input som modificeret Penman. Metoden er endnu ikke blevet fyldestgørende testet under
danske forhold.
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Overfladekoefficienter
Referencefordampning er ikke nødvendigvis den maksimale fordampning, der kan finde sted fra en
vegetation. Følgende to forhold kan medføre en fordampning højere end fra kort græs: (1) Det kræver
energi at bringe et vandmolekyle fra vandfase til dampfase. Nettostrålingen angiver den maksimale
energimængde, der er til rådighed til blandt andet fordampning. Pga. mindre reflektion af indkommen-
de solstråling kan visse afgrøder have en større nettostråling end græs. (2) Den drivende kraft i for-
dampningen fra en afgrøde er forskellen i vanddamptryk ved afgrødens overflade og i den omgivende
luft. En afgrødes højde og struktur kan bevirke en større overfladeruhed end kort græs. En større over-
fladeruhed medfører mere turbulens ved vindens passage over afgrøden og hermed en mere effektiv
fjernelse af vanddamp. Herved vokser forskellen i vanddamptryk mellem afgrøden og den omgivende
luft. Ved at anvende specifikke overfladekoefficienter kan referencefordampning beregnet for græs
justeres til at gælde for andre vegetationstyper.

Metode
Overordnede vandbalancer for perioden 1991-1997 er beregnet for vandløbsoplande, som er
udvalgt så der er en vis regional dækning af Øerne og Jylland. Oplandenes placering er vist på
figur E-1. I udvælgelsen af oplandene er det forsøgt at undgå områder, hvor geologiske for-
hold medfører stor underjordisk afstrømning – det vil sige, at der afstrømmer grundvand til
andre oplande eller havet udenom vandløbets målestationen for oplandet. Hertil er der an-
vendt kort af Ovesen et al., 2000, der viser årsmiddelnedbør, middelafstrømning i vandløbene
samt vandbalance for perioden 1971-98 (figur E-1). Af figuren fremgår at der er stor under-
jordisk afstrømning fra Sønderjylland og at der er en afstrømning fra Vest- til Østjylland på
tværs af oplande der ligger omkring israndslinien. I Thomsen og Friborg (1992) er det vist, at
der via kværtære aflejringer formentlig er en afstrømning fra Ribeformationen til Vadehavet
omkring Skærbæk. Ribeformationen er et dybtliggende grundvandsreservoir (150-300 m.u.t.)
der blev aflejret i et floddelta længe før istiderne i tertiærtiden. Ribeformationen ligger hoved-
sagelig vest for israndslinien og udstrækker sig fra Limfjorden og skråt fra Rømø til Flens-
borg Fjord (Friborg og Thomsen, 1995). Det er uvist i hvilket omfang der i Midt- og Vestjyl-
land afstrømmer grundvand til Ribeformationen og herfra videre til havet. I udvælgelsen af
oplandene er der ikke valgt oplande i Sønderjylland. For Vest- og Midtjylland er vandbalan-
cerne opgjort for Omme Å og Skjern Å. Her vil der være en vis usikkerhed, da en del af
grundvandet formentlig vil strømme ud af oplandet evt. til Ribeformationen eller mod øst
over israndslinien.
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Figur E-1.Oplandenes placering vist på kort over årsmiddelnedbør (A), årsmiddelafstrømning (B) og vandba-
lancer (C) (Vandbalancerne er opgjort som nedbør korrigeret til jordoverfladen med 21% minus referencefor-
dampning beregnet med modificeret Penman og minus afstrømning i vandløbene). Alle kort er baseret på opgø-
relser for perioden 1971-1998, nedbøren er korrigeret (DMI,1998) til jordoverfladen med 21% (Ovesen et al.,
2000).

Model og klimaparametre
Aktuel fordampning er beregnet med EVACROP, som er et program til beregning af aktuel
fordampning og afstrømning fra rodzonen (Olesen og Heidman, 1990). Til beregningerne er
anvendt et arealvægtet gennemsnitklima for hver opland med tre forskellige estimater af refe-
rencefordampningen: Makkink-formlen, Makkink-formlen suppleret med overfladekoeffici-
enter, og den modificerede Penman-formel. Overfladekoefficienterne består hovedsagelig af
en faktor 1,1 for landbrugsafgrøder i maj, juni og juli (Plauborg et al., 2001). Aktuel for-
dampning fra vådområder (se boks 3) og ferskvand er sat til henholdsvis 1,2 og 1,1 gange re-
ferencefordampningen. Aktuel fordampning fra skov er antaget at være 500 mm/år for løv-
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skov og 600 mm/år for nåleskov (se boks 4). Tallene er baseret på meget få målinger (Lade-
karl, 2001) og er derfor usikre. Aktuel fordampning fra det bebyggede areal er værdien for
græs vægtet med 0,8 idet det antages at 20% af arealet er bebygget/befæstet med afløb til klo-
akering. Afstrømningen i vandløb er målte vandføringer (Ovesen et al., 2000).

I beregningerne er der anvendt følgende klimavariable: døgnmiddeltemperatur, nedbør, refe-
rencefordampning (modificeret Penman) og globalstråling. Dataene er hentet fra DMIs 40×40
km2 grid-net. Nedbøren er korrigeret til jordoverflade med 21% (Allerup et al., 1998) (se boks
5). Ud fra døgnmiddeltemperatur og globalstråling har DMU beregnet referencefordampning
med Makkink-formlen.

Fordampning fra vådområder
Fordampning fra vådområder er ofte permanent lig med eller større end referencefordampningen (kort
græs). Dette skyldes: (1) jordtemperaturen i vådområder er typisk lavere end i højereliggende områder
pga. gennemstrømning med koldt grundvand samt det generelt højere vandindhold. Den lavere tempe-
ratur betyder en lavere udstråling af langbølget stråling, hvis størrelse netop afhænger af overfladens
temperatur. Dermed forbliver en større del af den indstrålede energi til rådighed for fordampning fra
vådområdet. (2) den naturlige vegetation i et vådområde vil ofte være betydeligt højere end reference-
overfladens, hvorved der skabes relativt bedre fordampningsbetingelser, (3) fordampningen vil sjæl-
dent være begrænset af vandtilgængelighed, da grundvandsstanden som regel er høj. Udenlandske
undersøgelser (fx Ingram, 1983) viser dog at fordampningen fra Sphagnum-dækkede vådområder fal-
der væsentligt, når grundvandsstanden sænkes mere end 0.1-0.3 m, mens dette ikke i samme grad er
tilfældet i vådområder bevokset med karsporeplanter (græs, halvgræsser, urter). Dette skyldes Sphag-
nums mangel på karstrenge som betyder, at vand kun i ringe grad kan hæves kapillært inden i planten.

Tabel E-1. Danske undersøgelser af fordampning fra vådområder. E0: referencefordampning, Ea: aktuel for-
dampning.
Vådområdetype Beregningsgrundlag for E0 Ea / E0 Reference
Højmose bevokset med Sphagnum
Tueprofil
Høljeprofil

Penman
Penman

0,9-1,0
1,2

Vedby (1984)

Næringsrig eng med grundvandsgennemstrømning Penman 1,3 Vedby (1984)
Næringsrig mose med grundvandsgennemstrøm-ning
og permanent vanddækket. Bevokset med Høj Sød-
græs.

Makkink 1,1 Dahl (1995)

Næringsrig eng med grundvandsgennemstrømning og
hyppige vinteroversvømmelser. Bevokset med græs,
halvgræsser og urter. Makkink 1,2

Andersen et
al. (2002)

Fordampning fra skov
Fordampning fra skov er kun i ringe grad undersøgt. De vigtigste forskelle mellem skov og andre ve-
getationstyper mht. fordampning er: (1) skovens større højde og dermed større overfladeruhed, som
skaber bedre fordampningsbetingelser, (2) skov er en permanent vegetation, hvorfra fordampning kan
ske hele året. Dette gælder især for nåleskov. En stor del af fordampningen fra skov udgøres af inter-
ceptionstabet, som er nedbør der fanges af grene og blade eller nåle og fordamper herfra uden at ram-
me jorden. Ladekarl (2001) angiver interceptionstab for gran til 26-50% af nedbøren, for løvskov 14-
29% og for lav vegetation (lyng) 6-14% af nedbøren. Den samlede fordampning – det vil sige inter-
ceptionstabet samt fordampningen fra jord og vegetation i øvrigt – for de tre vegetationstyper angives
til hhv. 80% af nedbøren for gran, 60% for løvskov og 40% af nedbøren for lyng. For landbrugsafgrø-
der fordamper typisk 45-55% af nedbøren (denne artikel).
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Arealanvendelse
For hvert opland er arealanvendelsen opgjort ud fra satellitregistreringer via Corine- og Cori-
ne+-kortlægningerne (Windolf et al., 1995), og for Skjern Å oplandet via kortlægningen i AIS
(Areal InformationsSystem, Nielsen et al., 2000). Arealanvendelsen i procent af oplandenes
areal er vist i tabel E-2. Afgrødefordelingen for det dyrkede areal er underopdelt i fire afgrø-
degrupper: vårkorn, vinterkorn, rodfrugt og græs. Arealfordelingen indenfor hver afgrøde-
gruppe er opgjort for det nærmeste amt, hvor data stammer fra Landbrugsstatistikken for 1995
(Danmarks Statistik, 1995). Fordeling af arealet mellem løv- og nåleskov er hentet fra den
seneste skovtælling i 1990. Heri består skovarealet i Jylland af 77% nåleskov og 23% løv-
skov. På Øerne er de tilsvarende tal henholdsvis 61% løvskov og 39% nåleskov (Danmarks
Statistik, 2000).

Tabel E-2. Arealanvendelse i procent af oplandenes areal for de udvalgte vandløbsoplande. Arealanvendelsen
for oplandene er opgjort med Corine/Corine+ og for Skjern Å ved brug af AIS.

Odense Å Susåen Åmose Å Omme Å Skjern Å Uggerby
Å

Elling Å Linden-
borg Å

Dyrket 69 66 73 67 66 74 70 61
Vinterkorn/Raps 31 30 32 16 16 24 23 20
Vårkorn 17 16 17 22 21 19 18 16
Rodfrugt 5 4 5 5 5 4 4 3
Græs 16 17 19 25 24 27 26 22
Natur 2 2 2 6 5 3 3 3
Ferskvand 1 3 0 0 1 0 0 1
Skov 12 16 13 13 19 9 13 22
Vådområder 3 3 3 7 4 5 5 6
Bebygget 12 10 9 7 6 9 8 8

Korrektion af målt nedbør
Alle nedbørsmålere i de almindelige stationsnet undervurderer den sande nedbør. Den største fejlkilde
hidrører fra vindens påvirkning af nedbørspartiklerne, også kaldet den aerodynamiske fejl eller vindef-
fekten. Som følge af turbulens omkring måleren bliver en del nedbørspartikler af vinden blæst forbi
eller endda op af måleren. Ved øget vindhastighed falder nedbøren skråt, hvorved målerens reelle åb-
ningsareal bliver mindre. Vindens indflydelse på målingen er størst for sne og mindst for regn. Vejen
et al. (2000) oplyser, at ved vindhastigheder på 6 m s-1 måler den danske Hellmann måler kun ca. 20%
af den sande snemængde. En anden fejlkilde er opfugtningstabet. Det er den del af nedbøren, der hæn-
ger fast på måleren for derefter at fordampe uden at være registreret. Allerup og Madsen (1979) ud-
viklede korrektioner gældende for målinger af flydende nedbør (regn). Disse korrektioner udgør på
årsniveau 16% af den målte nedbør. I 1998 blev disse korrektioner udvidet til også at omfatte fast ned-
bør (sne) (Allerup et al., 1998). De samlede korrektioner udgør på årsniveau 21%.

Jordtyper
For oplandene til Omme Å, Skjern Å, Uggerby Å og Elling Å er aktuel fordampningen for
hver afgrødegruppe beregnet for en jordtype (grovsand eller finsand). For oplandene til Oden-
se Å, Susåen og Åmose Å er der regnet med to jordtyper – en sandjord og en lerjord. I oplan-
det til Lindenborg Å er aktuel fordampning beregnet med 3 jordtyper. Fordelingen mellem
sandjord og lerjord er opgjort for de enkelte oplande ud fra jordartskort. Mængden af plante-
tilgængeligt vand i jordprofilet, som er inputvariabel til EVACROP-programmet, er beregnet
ud fra den gennemsnitlige teksturfordeling for regionen (Nielsen et al., 1992). De anvendte
værdier for plantetilgængeligt vand samt fordeling af sand og ler er vist i tabel E-3. I bereg-
ningerne er der forudsat fri afdræning fra rodzonen, hvilket ikke altid vil være gældende på
lavbundjorde eller i områder med højt grundvandsstand. I disse områder vil fordampningen
formentlig være større end beregnet i dette studie.
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Tabel E-3. Værdier for plantetilgængeligt vand (volumen %) for henholdsvis sand- og lerjord i 0-25, 25-50 og
50-100 cm i jordprofilet, samt fordeling af jordtyper i beregning af aktuel fordampning for landbrugsjord

Odense Å Susåen og
Åmose Å

Omme og
Skjern Å

Uggerby Å
og Elling Å

Lindenborg Å

Plantetilgængeligt vand
(vol. %)

lerb.sand ler lerb.sand ler grovsand finsand grovsand finsand ler

 0-25 cm 18,4 19,5 20,1 20,6 17,4 21,7 17,4 21,7 20,8
 25-50 cm 15,4 17,1 17,6 18,1 14,2 18,6 14,2 18,6 18,3
 50-100 cm 14,1 16,0 15,5 16,6 11,8 16,5 11,8 16,5 16,3
Fordeling af jordtyper 55,0 45,0 20,0 80,0 100,0 100,0 17,0 80,0 3,0

Ud fra jordartskortet udgør humusjord 14% af jordbunden i oplandet til Åmose Å, mens kun
3% af arealet er vådområder. Herved ligger en relativ stor del af landbrugsarealet eller na-
turarealer på lavtliggende jorder, hvorfra fordampningen formentlig er større end det der be-
regnes for landbrugsjord med fri afdræning. I beregningerne er det antaget at de resterende
11% humusjord er dyrket med græs, og at den aktuelle fordampning her svarer til reference-
fordampning. Dette giver 14 mm større fordampning for hele oplandet når referencefordamp-
ning er beregnet med Makkink-formlen med overfladekoefficienter. Tilsvarende for oplandet
til Lindenborg Å er den procentvise andel af humusjorde 12%, mens vådområderne kun udgør
6% af arealet. For dette opland antages ligeledes, at de resterende 6% humusjord er dyrket
med græs, og at den aktuelle fordampning her svarer til referencefordampning. Dette giver 8
mm større fordampning for hele oplandet når referencefordampning er beregnet med Mak-
kink-formlen med overfladekoefficienter. For de øvrige oplande svarer arealet med humusjor-
de nogenlunde til arealet med vådområder.

Markvanding og indvinding til drikkevand og industri
I Omme Å-oplandet er der i beregningerne vandet med gennemsnitlig 88 mm/år på 70% af
landbrugsarealet, hvilket nogenlunde svarer til de aktuelt oppumpede vandingsmængder på 85
mm/år (data fra Ribe amt). De aktuelt oppumpede vandingsmængder er lidt underestimerede,
da indberetningerne ikke var fuldstændige i starten af beregningsperioden. For oplandet til
Skjern Å er der i beregningerne vandet med 88 mm/år på 78% af landbrugsarealet. Van-
dingsmængderne svarer til de tilladte indvindinger for 1999 korrigeret med de reelt oppumpe-
de mængder registreret for perioden 1993-1997 (dataene er fra Ringkøbing Amt). For de øvri-
ge oplande er markvanding meget begrænset, mindre end 3 mm/år. Da disse mængder har
minimal betydning for vandbalancerne er de ikke inkluderet i beregningerne.

De opgjorte indvindingsmænger af grundvand til drikkevand og industri er indhentet fra am-
terne, hvor data er gældene for de respektive oplande. I opstilling af vandbalancerne er der
ikke taget fuldstændig højde for hvordan indvinding af grundvand til drikkevand og industri
påvirker vandbalancen. Indvindinger har størst betyder for vandbalancerne, hvor indvindingen
sker i oplandet, men hvor vandet anvendes og afledes til vandløb udenfor oplandet. I Omme
Å-oplandet pumper Grindsted vandværk grundvand op svarende til knap 5 mm/år for hele
oplandet. Det oppumpede grundvand anvendes til drikkevand i Grindsted by med afledning til
Grindsted Å beliggende udenfor oplandet til Omme å. For indvind af grundvand i oplandet til
Elling Å er størstedelen (ca. 13 mm/år) indvinding til drikkevand med afledning uden for op-
landet, primært til Frederikshavns by. Ligeledes vil indvinding af drikkevand til Hjørring
formentlig påvirke vandbalancen for oplandet til Uggerby Å. I opstilling af vandbalancerne er
oplandenes størrelse opgjort ud fra det topografiske opland, hvorved der ikke er taget hensyn
til at grundvandoplandet kan afvige herfra.
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Resultater og diskussion
Principskitse for det hydrologiske kredsløb i et vandløbsopland er vist i figur E-2. Afvigelsen
på vandbalancen er opgjort som nedbør minus aktuel fordampning og minus afstrømning i
vandløbet. Den arealvægtede afvigelse for alle oplande er mindst når referencefordampning
beregnes efter Makkink-formlen med overfladekoefficienter, 16 mm/år (mellem -15 og 83
mm/år)og størst 46 mm/år (mellem 11 og 130 mm/år) når referencefordampning beregnes
med den modificerede Penman-formel (tabel E-4). Detlefsen og Plauborg (2001) har for nylig
vist at referencefordampning beregnet med modificeret Penman underestimerer den sande
referencefordampning med op til omkring 100 mm/år formodentlig pga. periodiske fejl på
nogle af de klimaparametre, der indgår i beregningen. Underestimeringen af referencefor-
dampningen vil ikke slå fuldstændig igennem på den aktuelle fordampning. Grunden til dette
er at den største, absolutte forskel mellem referencefordampning og aktuel fordampning be-
regnes for sommermånederne. Men netop i sommermånederne er den aktuelle fordampning
ofte betydeligt lavere end referencefordampningen, fordi udtørring af jorden hæmmer for-
dampningen. En stigning i referencefordampningen på 71-106 mm giver i nærværende bereg-
ninger en merfordampning på 21-57 mm/år for landbrugsarealet. På oplandsniveau betyder
dette dog kun en merfordampning på 18-47 mm/år, da fordampningen fra skov er sat ens i
beregningen uanset at referencefordampningen stiger.

Det hydrologiske kredsløb

Fordampning 

Vandindvinding

Nedbør 

Vandløbs-
afstrømning

O

verflade, drænGrundvand

Figur E-2. Det hydrologiske kredsløb i et vandløbsopland.

For 5 oplande – Odense Å, Susåen, Elling Å, Lindenborg Å og Uggerby Å – ligger afvigelsen
på vandbalancen mellem –15 og 27 mm/år når referencefordampning beregnes med Makkink-
formlen med overfladekoefficienter. Det eneste opland der giver en negativ afvigelse på
vandbalancen er oplandet til Lindenborg Å, som sammen med oplandet til Skjern Å har rela-
tivt mere skov end de øvrige oplande.

For Omme Å findes en afvigelse på 83 mm/år hvoraf en del af vandoverskuddet formentlig
skyldes at der afstrømmer grundvand til Skjern Å og til Østjylland, samt at oppumpede
mængder til vanding er underestimeret. Desuden kan der evt. afstrømme vand via kvartære
grundvandsmagasiner til havet. Fx er det vist at der formentlig strømmer grundvand fra det
højtydende grundvandmagasin Ribeformationen til Vadehavet ved Skærbæk (Thomsen og
Friborg, 1992).

For Odense Å, Susåen og Åmose Å, Elling Å og Uggerby Å vil indregning af indvinding til
drikkevand og markvanding formentlig medføre at vandoverskuddet bliver mindre.
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Tabel E-4. Vandbalancer for udvalgte oplande med forskellig referencefordampning for perioden 1991-1997.
Aktuel fordampning er beregnet med EVACROP. Afvigelse på vandbalancen er nedbør minus vandløbsafstrøm-
ning og minus aktuel fordampning. Markvanding er medregnet i beregning af aktuel fordampning for oplandene
til Omme og Skjern Å, men der er ikke korrigeret for indvinding af grundvand til drikkevand og industri.

Odense Å Susåen Åmose Å Omme Å Skjern Å Uggerby
Å

Elling Å Linden-
borg Å

Oplandsareal (km2) 535 763 292 500 1558 347 123 318

Reference fordampning
Ep, Makkink*faktor 635 629 626 601 594 608 607 604
Ep, Makkink 604 597 595 571 564 577 576 574
Ep, mod. Penman 553 558 563 495 499 526 525 517

Vandbalance (mm)
Nedbør 782 723 714 989 963 774 777 792
Vandløbsafstrømning 303 243 213 432 486 310 310 325

Aktuel fordampning
Ea, Makkink*faktor 452 470 478 474 476 452 459 482
Ea, Makkink 448 464 472 471 474 448 455 478
Ea Mod. Penman 428 446 460 427 444 426 434 456

Afvigelse (Makkink×faktor) 27 10 23 83 1 12 8 -15
Afvigelse (Makkink) 31 16 29 86 3 16 12 -11
Afvigelse (Mod. Penman) 51 34 41 130 33 38 33 11

Indvinding
Mark-vanding 3 2 3 85 85 3 2 2
Drikkevand + Industri 19 24 21 5 18 12 15 6

I figur E-3 er vandbalancerne med referencefordampningen beregnet med Makkink-formlen
med overfladekoefficienter opstillet regionsvis, hvor leddene i vandbalancen er arealvægtet i
forhold til de respektive oplande. Af figuren fremgår at afvigelsen på vandbalancerne er 1, 20
og 14 mm/år henholdsvis for regionerne Nordjylland, Vest/midtjylland og Sjælland, mens
Fyn har en afvigelse på 27 mm/år.

P
Ea
Q
A

969
476
473
20

P
Ea
Q
A

782
465
316

1

P
Ea
Q
A

782
452
303
27

P
Ea
Q
A

721
472
235
14

Figur E-3. Overordnede vandbalancer opgjort for regioner, P = nedbør, Ea= aktuel fordampning, Q = vandløbs-
afstrømning og A = afvigelsen på balancen.

I 1979 publicerede Allerup og Madsen korrektionsfaktorer til målt nedbør. Korrektionen ud-
gjorde 16% på årsniveau (Allerup og Madsen, 1979). DMI har siden udvidet korrektionerne
med en korrektion for fast nedbør (sne og hagl), hvorved korrektionen steg med 5%-point til
21%. Den arealvægtede, korrigerede nedbør i nærværende vandbalanceberegninger udgør 854
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mm/år, mens nedbøren korrigeret med faktorerne fra 1979 vil være 41 mm mindre. Antages
det at merkorrektionen på de 5%-point ikke har betydning for fordampningen (denne er i for-
vejen minimal om vinteren, hvor det meste nedbør falder), vil den arealvægtede afvigelse på
vandbalancen være mindre – nemlig 16 mm – ved at korrigere nedbøren med 21% sammen-
lignet med en afvigelse på –25 mm, når nedbøren korrigeres med 1979-korrektionen på 16%.

Flere oplandsstudier med anvendelse af detaljerede hydrologiske modeller og i visse tilfælde
kalibreret mod målinger af jordfugtighed, har fået vandbalancerne til at gå op (Plauborg et al.,
2002). I disse studier blev nedbøren korrigeret til jordoverfladen med 11% eller 16%, og refe-
rencefordampningen var beregnet med Penman- eller Makkink-formlen med en overfladeko-
efficient fra 0-1,1. I disse oplandsstudier blev arealanvendelsen estimeret anderledes og for-
dampningen fra skov og vådområder var i nogle af studierne mindre end i nærværende bereg-
ning. Fx var der ikke taget højde for merfordampning fra vådområder og ferskvand i Susåun-
dersøgelsen (Refsgård, 1981), mens fordampning fra skov og vådområder var væsentlig min-
dre i studiet udført af Aslyng og Hansen (1982) end i nærværende oplandsberegninger.

Konklusion
For 8 større, danske vandløbsoplande var den gennemsnitlige, årlige afvigelse på vandbalan-
cen 16 mm/år, når referencefordampningen beregnes med Makkink-formlen suppleret med
overfladekoefficienter. Det vurderes, at afvigelsen ligger indenfor usikkerhederne på bestem-
melsen af de enkelte led i vandbalancen. Den tilsvarende afvigelse på vandbalancen, når refe-
rencefordampningen beregnes med den tidligere standardmetode modificeret Penman, er 46
mm/år. I beregningerne er der ikke taget højde for indvinding til drikkevand og industri. Der
er stor spredning på afvigelsen imellem oplandene, hvor oplandene i Nordjylland, Skjern Å
og Susåen balancerer nogenlunde, mens der er et større vandoverskud for Omme Å, Odense Å
og Åmose Å. Indvinding af grundvand til drikkevand og industri har formentlig stor betyd-
ning for de to sidstnævnte oplande, og for Omme Å vil der formentlig strømme grundvand af
til Skjern Å og til Østjylland. Det konkluderes derfor at vandbalancerne gennemsnitlig set går
nogenlunde op, når referencefordampningen beregnes med Makkink-formlen med en overfla-
dekoefficienter og med en nedbørskorrektion på 21%. Der vil dog stadig være oplande hvor
der fremkommer store afvigelser på vandbalancen.
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