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Retentionskort (ID15) Midtjylland

N-retention (%)

56%
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Sammenfatning af eksisterende viden

Skanning af undergrunden

Vand- og jordprøvetagning

Opsætning af geologiske og geokemiske modeller

Beregning af markkort over N-retention

Valg og placering af virkemidler

6 trin til beregning af målrettet kvælstofudvaskning

Der er udviklet teknologier for 
mere end 60 mill. DKK siden 

2012. 
Innovationsfonden mf.



Kvælstofomsætning

Mængde af 
gødning

Data der eksisterer

Afgrøder og N-
optag

Nedbør
N ved udløb til 
fjorde/vandløb

Undergrundens 
struktur

Der ”skannes” mange flere essentielle data for N-omsætningen 

Undergrundens 
fjernelse af N

Fjernelse af N fordeles korrekt på landbrugsarealerne, 
når alle data bindes sammen i numeriske modeller
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Skanning af undergrunden
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Undergrunden skannes tilsvarende 
mennesker på hospitalerne



Vand- og jordprøvetagning
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Opsætning af hydrologiske og geokemiske modeller

Kim et al. (under review at Stoten)

Skanningsbillede Hydrogeologisk model Hydrogeokemisk model
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Opsætning af hydrologiske og geokemiske modeller

Kim et al. (under review at Stoten)

Skanningsbillede Hydrogeologisk model Hydrogeokemisk model



N-retention og usikkerhed for ét ID15 opland (i Midtjylland)
120 x 120 m

16%

N-retention (%)

Usikkerhed (%-point)

56%

Retentionen er beregnet til ”udløbet”



N-retention og usikkerhed for Javngyde
120 x 120 m

16%

N-retention (%)

Usikkerhed (%-point)

56%

300 x 300 m

11%

ID15 niveau

2%



Pointer
120 x 120 m

16%

N-retention (%)

Usikkerhed (%-point)

56%

300 x 300 m

11%

ID15 niveau

2%

Afvigelsen på middel retentionen varierer 0 – 100% over området

Usikkerheden falder når beregningsområdet bliver større

Usikkerheden varier 0 – 50% over området

Nye data er nødvendige for at kunne lave disse kort



Valg og placering af virkemidler
120 x 120 m

16%

Usikkerhed (%-point)

56%

300 x 300 m

11%

ID15 niveau

2%

Virkemidler skal placeres dér, hvor de giver maksimal værdi, dvs. 
på de områder hvor retentionen er lille 

Virkemidler skal ikke placeres, hvor retentionen er stor – det giver 
ikke værdi

Valg af virkemidler kan modellers og føre til udvælgelse af de mest 
optimale virkemidler for området
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Sammenfatning af eksisterende viden

Skanning af undergrunden

Vand- og jordprøvetagning

Opsætning af geologiske og geokemiske modeller

Beregning af markkort over N-retention

Valg og placering af virkemidler

1500 ha:
745.000 DKK

350.000 - 470.000 DKK

110.000 DKK

270.000 DKK

980 - 1.060 DKK pr. ha

6 trin til beregning af målrettet regulering af kvælstof
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Teknikspor: Inkludere nogle få manglende elementer vedr. usikkerheder samt processer i vandløb

Teknikspor: Prioritere områder i Danmark med størst behov ifl. det nationale retentionskort 

Implementeringsspor: Opbygge fornøden kapacitet til at gennemføre undersøgelserne

Implementeringsspor: Opbygge erfaring med endnu flere og større forsøgsområder 

Reguleringsspor: Udvikle forvaltning

Reguleringsspor: Implementering hos landmændene

Vision for spor from mod implementering


