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Indledning
Nitratklassekortet består af en kombination af kort over retentionsforhold og
viden om Natura 2000 oplandes sårbarhed, samt andre sårbare områder som
fjorde, mv. I 2006 blev kortet for første gang udarbejdet, og metoden er beskrevet i http://www2.dmu.dk/Pub/FR616.pdf. En opdatering af kortet
blev foretaget i 2008,
(http://www2.dmu.dk/pub/Fagligt_notat_DMU_nitratklasse_23-102008.pdf). Kortet indgår i dag som grundlag for vilkårsfastsættelse ved godkendelse af husdyrbrug i Miljøstyrelsens (MST) regelsæt.
Siden det hidtidige Nitratklassekort blev udarbejdet (2008) er der tilvejebragt en nyt differentieret kort over N-retentionen (Højberg, m.fl., 2015), og
der er også sket enkelte opdateringer af Natura 2000 områderne.
Miljøstyrelsen har derfor anmodet DCE om at opdatere Nitratklassekortværket. Dette notat har til hensigt kort at dokumentere den anvendte metode og datagrundlaget for det ny opdaterede nitratklassekort.
Udover notatet er der særskilt leveret GIS kort med Nitratklasser og Sårbarhed.
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Sårbarhedskort
Udpegning af sårbare recipienter
Til kommunernes administration af reguleringen af husdyrtrykket i forhold
til niveau af N-reduktion og i forhold til recipienters sårbarhed blev der i
2006 udarbejdet et administrativt grundlag, der overordnet fastlægger recipienters sårbarhed over for nitrat.
I den politiske aftale om miljøgodkendelse af husdyrbrug 2006 blev der
identificeret en række eksempler på meget sårbare recipienter, som skal beskyttes. Disse eksempler er: Lukkede fjorde som Hjarbæk Fjord og Norsminde Fjord, nor som fx omkring Fyn og brakvandssøer som Saltbæk Vig og
Nissum Fjord.
På baggrund af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne (Søgaard
m.fl., 2005) vurderede Skov- og Naturstyrelsen, at bekendtgørelsens kriterier
for meget sårbare kystvande omfatter følgende naturtyper: nr. 1130 flodmundinger, nr. 1150 kystlaguner og strandsøer, nr. 1160 større lavvandede
bugter og vige samt nr. 3110 Lobeliesøer. Det var endvidere styrelsens vurdering, at nor omkring Fyn samt Randers Fjord og Norsminde Fjord er omfattet af bekendtgørelsens kriterier for meget sårbare kystvande.
Figur 1. Det hidtidige sårbarhedskort, udarbejdet i 2006, med
mindre justeringer udført i 2008.
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De mindre kvælstofsårbare recipienter blev af Skov- og Naturstyrelsen udpeget som de recipienter, der ligger i Natura 2000 områderne og som ikke er
udpeget som meget kvælstofsårbar recipient.
På baggrund af den eksisterende kortlægning af de meget og mindre kvælstof-sårbare recipienter, hvis beliggenhed var kendt, udarbejdede DMU for
Skov- og Naturstyrelsen i 2006 første version af sårbarhedskortet, som identificerer de topografiske oplande, der afvander til disse recipienter. Kortet
inddeler landet i tre zoner: 1. Opland til meget sårbar recipient; 2. Opland til
mindre sårbar recipient samt 3. Opland til ikke beskyttet recipient. Der blev
efterfølgende i 2008 foretaget mindre justeringer.

Sårbarhedskort 2015
I forbindelse med færdiggørelsen af det nye N-reduktionskort i 2015, har
Miljøstyrelsen bedt DCE om en opdatering af sårbarhedskortet. DCE har i
2015 modtaget shape filer for nye marine NATURA 2000 habitater fra Naturstyrelsen, hvor oplande er blevet indarbejdet i det nye sårbarhedskort. De
nye EU-habitatområder tilkommet siden 2008 er:







Skagens Gren og Skagerrak
Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb
Centrale Storebælt og Vresen, Flensborg fjord
Bredgrund og farvandet omkring Als
Gilleleje Flak og Tragten
Femern Bælt.

I de nye udpegede NATURA 2000 habitater er der områder omkring havne/byer, der ikke er en del af Natura2000 området, men det kvælstof, der
strømmer ud til havneområdet må forventes at kunne påvirke de marine
habitater uden for havneområdet. Oplandene til disse havne/byer har Naturstyrelsen besluttet skal klassificeres som oplande til sårbar recipient. Også
i sårbarhedskortet fra 2008 var der havne/byer, som ikke indgik i habitatområdet. For at opnå større konsistens i tildelingen af sårbarhedsklasse til
oplande som afvandes gennem de byer, der er undtaget habitat-beskyttelse,
er oplandene jf. NST’s beslutning til følgende byer blevet omklassificeret:
 Oplandet til Nakskov er blevet omklassificeret fra mindre sårbart til meget sårbart.
 Oplandet til Sakskøbing er blevet omklassificeret fra meget sårbart til
mindre sårbart.
 Oplandet til Kalundborg er blevet omklassificeret fra ikke beskyttet til
meget sårbart.
I forbindelse med opdateringen af sårbarhedskortet har DCE desuden rettet
en række meget små tekniske fejl i det hidtidige kort:






Mindre justering af oplandsgrænsen på Grenen.
Nogle få omklassificeringer ved Karrebæksminde Fjord.
Udfyldning af huller i kortet på Christiansø.
Fjernelse af enkelte overlappende polygoner.
Oprensning af meget små artefakter (slivers) i kortet.
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Det er endelig ved udarbejdelsen af det nye sårbarhedskort sikret, at oplandsafgrænsningerne til de enkelte områder er i overensstemmelse med de
oplandsgrænser (ID15-oplande), der er anvendt i den nationale oplandsmodel (Højberg m.fl., 2015)
Det opdaterede Sårbarhedskort (2015) er vist i Figur 2. De arealer, der har
ændret sårbarhedsklasse er vist i Figur 3 og yderligere er ændringerne listet i
Tabel 1.
Figur 2. Det nye sårbarhedskort
fra 2015.
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Figur 3. Sårbarhedskort 2015.
Ændringer i forhold til 2008 er vist
med rødt.

Tabel 1. Ændringer i sårbarhedsklasser fra 2008 til 2015.
KLASSE 2015

KLasse_2008

km2

%

Ikke sårbart

Uændret

Ikke sårbar

6.693

15,55

Meget sårbar

Uændret

Meget sårbar

21.573

50,13

Mindre sårbar

Uændret

Mindre sårbar

13.957

32,43

Ikke sårbart

Ændret fra

Meget sårbar

<1

0,00

Ikke sårbart

Ændret fra

Mindre sårbar

8

0,02

Meget sårbar

Ændret fra

Ikke sårbar

116

0,27

Meget sårbar

Ændret fra

Mindre sårbar

202

0,47

Mindre sårbar

Ændret fra

Ikke sårbar

486

1,13

Mindre sårbar

Ændret fra

Meget sårbar

3

0,01
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Reduktionskort
GEUS og Århus Universitet (DCE og DCA) har for Naturstyrelsen udviklet
en national kvælstofmodel (Højberg, m.fl. 2015). Modellen beskriver den
samlede kvælstoftransport og kvælstofretention fra dyrkningsfladen til
kystvande rundt Danmark, (Figur 4).

Retention i
overfladevand

N-udvaskning

Organisk N
Fjord

Retention
i grundvand

Dræn
Vandløb
Sø

Spildevand
Vådområde

Oxideret
Reduceret

Figur 4. Modelkoncept for den nationale Kvælstofmodel, (efter Højberg, m.fl., 2015).

Udvaskningen fra rodzonen på dyrkede arealer beregnes vha. af den statistiske model NLES4, mens der anvendes typetal for de udyrkede arealer.
Yderligere indregnes tilførsler af kvælstof fra spildevand og tilførsel af organisk kvælstof fra det åbne land til vandløbene. En række delmodeller beskriver dernæst N-retentionen i grundvandszonen og i overfladevand. De
enkelte delmodeller er koblet sammen på deloplandsniveau ved afgræsning
af topografiske oplande med en middelstørrelse på 15 km2 (ID15 oplande).
Indenfor hvert delopland (ID15 opland) beregnes tilførsel og omsætning (retention) af kvælstof, samt transporten mellem de enkelte oplande. Herved
kan den samlede transport af total transport til kystvande beregnes. Ligeledes kan der for hvert enkelt ID15 opland beregnes en retention i hhv.
grundvand, overfladevand og den samlede retention fra rodzonen og frem
til kysten.
Modellen er kalibreret og testet på basis af måledata fra 344 vandløbsstationer der ligger i de forskellige regioner af landet. Efter indledende kalibrering
på nationale data er modelresultater korrigeret for modelbias ud fra en analyse af målte og modellerede stoftransport data i 10 (bias)-regioner. Yderligere er der for topografiske oplande til hver enkelt målestation i vandløb foretaget en oplandsspecifik korrektion af modellen, således at den gennemsnitlige modellerede og målte årlige kvælstoftransport i perioden 1990-2010
bliver den samme. Heri ligger også en korrektionsprocedure for retentionsprocenterne for de enkelte ID15-oplande inden for hvert målestationsopland
(Højberg m.fl., 2015).
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Beregningerne af retentionsprocenten er gennemført på basis af de modelberegnede kvælstoftransporter over en længere periode (1990-2010), hvorved
effekten af klimatiske år til år variationer udlignes, og der opnås et estimat
for en ”middel” retention. Det bemærkes dog, at der kan være oplande, hvor
der ikke er opnået en ligevægt (”steady-state”). Der kan således være enkelte
oplande, hvor en beregning af retentionsprocenten som her beskrevet ikke
tager fuldt højde for ”forsinkelses”-effekter. Dette er nærmere omtalt i afsnit
om usikkerheder. Ligeledes bemærkes, at for enkelte oplande har der ikke
foreligget en modelberegnet N retention og for disse oplande (udenfor modelområde, Figur 5) er der anvendt en middel retention for de umålte oplande i hele landet.
Det nationale retentionskort er vist i figur 5.
Figur 5. Det nationale retentionskort (Højberg m.fl., 2015).
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Nitratklassekort
Nitratklassekortet fremkommer ved at flette Sårbarhedskortet (Figur 2) og
Retentionskortet (Figur 5).
Figur 6. Det nye Nitratklasse
kort.

Fordelingen af nitratklasserne i det nye og ’gamle’ Nitratklassekort fremgår
af Tabel 2. I alt er nu 12.576 km2 klassificeret som Nitratklasse I, II eller III.
Heraf udgør det dyrkede areal 8.383 km2. I det gamle kort var 10.720 km2
dyrket areal tildelt nitratklasse I, II eller III. Altså en samlet ændring på ca. 2.400 km2.
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Nitratklasse I er i det nye kort reduceret fra 3.095 km2 dyrket areal til 851
km2. Det dyrkede areal klassificeret til Nitratklasse III er også reduceret i det
nye kort fra 4.234 km2 i 2008 til nu 1.519 km2. Omvendt er det sket næsten en
fordobling af det dyrkede areal med Nitratklasse II fra 3.391 km2 dyrket areal i 2008 til 6.013 i det nye kort. (ændring ca. 2.700 km2)
Tabel 2. Arealmæssig fordeling af nitratklasserne i det ny nitratklassekort i forhold til det
hidtidige.* Bemærk ved beregningen af det dyrkede areal er der taget udgangspunkt i
markblokkortet for 2013.
Nitrat-klasse

Total Areal

Dyrket areal’

Total Areal

2008

Dyrket areal*

2015
Km2

0

26.385

16.148

30.462

I

5.024

3.095

1.238

851

II

5.356

3.391

9.164

6.013

III
Sum

18.484

6.273

4.234

2.174

1.519

43.038

26.868

43.038

26.867

Forskydningerne mellem de enkelte nitratklasser er søgt vist i Tabel 3. Eksempelvis er ved Nitratklasse II et uændret areal på 1.792 km2 dyrket areal,
1311 km2 er nu uden for klassifikation (0) og 287 km2 dyrket areal har ændret klasse fra II til III.
Tabel 3. Oversigt over arealer og ændringer mellem de forskellige nitratklasser fra 2008 til
2015. *Bemærk ved beregningen af det dyrkede areal er der taget udgangspunkt i markblokkortet for 2013.
Nitrat-klasse 2008

Nitrat-klasse 2015

Samlet areal

Dyrket* areal
Km2

0

0

22.538

13.727

0

I

327

220

0

II

3.051

1.885

0

III

498

316

I

0

3.966

2.350

I

I

912

631

I

II

61

39

I

III

92

75

II

0

2.200

1.311

II

II

2.743

1.792

II

III

418

287

III

0

1.791

1.096

III

II

3.318

2.297

III

III

1.168

841
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Usikkerheder
I Højberg m.fl., (2015) er usikkerheden på de samlede retentionsprocenter
estimeret. Dette er sket ud fra en antagelse om, at forskelle mellem de observerede og modelberegnede totale kvælstof transporter i vandløb skyldes, at
den modelberegnede (kalibrerede) retentionsprocent afviger fra den sande
retentionsprocent. For hver målestationer er der følgelig estimeret en ”sand”
retentionsprocent for oplandet, der sikrer overensstemmelse mellem den
samlede observerede og modelberegnede kvælstoftransport for hele den periode, hvori der eksisterer data fra stationen. Størrelsen af den stationsspecifikke korrektion er efterfølgende anvendt til biaskorrektion for de umålte
oplande, samt estimering af usikkerheden på retentionsprocenterne.
Som landsgennemsnit er usikkerheden på reduktionsprocenterne estimeret
til 19 procent point. Til gennemførelse af analysen er landet inddelt i 10 biasregioner, og usikkerheden på den samlede retention indenfor disse regioner
er estimeret til at ligge mellem 6 og 25 procent point (Tabel 4).
I vurdering af usikkerheden har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt at gennemføre en omfattende analyse til estimering af en unik usikkerhed på ID15 niveau. Det er således antaget, at de estimerede usikkerheder,
udtrykt ved procent point, er gældende for alle ID15 oplande indenfor
samme region. For usikkerheden på de umålte oplande er der i Højberg
m.fl. (2015) vurderet, at usikkerheden bestemt på de målte oplande kan anvendes.
Tabel 4. Estimeret usikkerhed i retention i procent point for ID15 oplande i hver biasregion. Højberg m.fl., 2015).
biasregion
2 x st afv
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1

2

3

4

5

7.2

7.3

7.4

8

9

nationalt

21

6

18

25

15

23

19

22

13

19

19

Figur 7. Oversigt over de anvendte biasregioner.

I et forsøg på at vise betydningen af usikkerheden på den beregnede retention har vi i tabel 5 vist, hvad der sker i skift i Nitratklasser ved i stedet for
den beregnede gennemsnitlige N retention at anvende en retention henholdsvis fratrukket eller tillagt ½ Standardafvigelse.
Tabel 5. Fordeling af nitratklasser ved i stedet for gennemsnitlig retention at indregne +/- ½ Standardafvigelse (std). Bemærk ved beregning af det dyrkede areal er taget udgangspunkt i markblokkortet for 2013.
Retention – 0.5*std
Nitrat klasse

Total areal

Retention + 0.5*std
Dyrket areal

Km2

Total areal

Dyrket areal

Km2

I

2.030

1.381

839

579

II

11.182

7.171

7.525

4.998

III

3.520

2.419

1.379

978
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Særlige forhold
Oplande med en dårligere modellering af udviklingen i N–koncentration og
transport i vandløb
Usikkerhedsestimaterne er gældende for oplande, hvor den nationale kvælstofmodel er i stand til at beskrive den observerede udvikling i oplandstab.
For nogle vandløbsoplande viser måledata i vandløb – trods en reduceret
udvaskning fra rodzonen i oplandet - ingen eller kun meget begrænset udvikling i målte koncentrationer og kvælstoftransporter. Modellen beregner i
sådanne oplande typisk et faldende oplandstab gennem perioden. Estimatet
på den generelle usikkerhed vil derfor ikke være gældende for disse oplande. Det vurderes også, at den gennemsnitlige retentionsprocent i disse oplande generelt vil være undervurderet.
Et eksempel på et sådant vandløbsopland er vist i Figur 8.
Figur 8. Udvikling i målt (obs) og
modelleret (stationskorrigeret,
sim) koncentration og transport af
total N. Lindenborg å i Himmerland.

Oplande uden beregninger med den nationale kvælstofmodel
For 303 km2 (0,7 %) har der ikke foreligget modelberegnede kvælstofretentioner (jf. figur 5). I disse områder er i stedet anvendt gennemsnitlige retentioner for det samlede umålte opland i landet.
Kystnære arealer
I små kystnære oplande (oplande uden modelvandløb) er der ofte en stor
andel af diffus udstrømning til havet via havbunden. Redoxforholdene i
havbunden er generelt usikkert bestemt og kvælstofomsætningen i disse oplande vil derfor ligeledes generelt være mere usikre.
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Fremadrettede behov
Der er i Højberg m.fl. (2015) peget på en række mulige forbedringer af den
nationale kvælstofmodel, der ligger til grund for det nye nationale kvælstof
retentionskort.
Således er en opdateret version af den nationale N-udvaskningsmodel
(NLES) på vej. Fordelingen i tid og rum af denne N-udvaskning er et essentielt grundlag for de efterfølgende beregninger af N retentionen.
I forhold til beskrivelsen af grundvandets strømning ved DK-modellen, så er
der via den nationale grundvandskortlægning indsamlet en stor viden om
de geologiske og hydrologiske forhold i undergrunden, som p.t. ikke er
fuldt udnyttet i DK-modellen. Til beskrivelsen af omsætningen af kvælstof i
undergrunden er der, foruden grundvandets strømningsveje, behov for
kendskab til dybden til redoxgrænsen. Fra detaljerede undersøgelser er det
erkendt, at dybden til redoxgrænsen kan variere betydeligt, selv over små
afstande. Der ligger således en væsentlig forbedringsmulighed ved såvel
indsamling af supplerende data, samt udvikling af metoder, der gør det muligt at inkludere betydningen af denne småskala variation i modeller udviklet på oplandsskala.
I den nationale kvælstofmodel (Højberg m.fl, 2015) er differentiering af overfladevandsretentionen beskrevet ved modeller udviklet for hhv. vandløb
(opdelt i ”generelle” vandløb og ”grøfter”), søer (”små”, ”store” og hensyntagen til opholdstider) og vådområder (på ler og sand).. Skal der opnås en
forbedret differentiering af kvælstofomsætning i de forskellige overfladevandstyper, herunder interaktionen mellem overfladevand og ånære arealer,
er der behov for forskning indenfor området med henblik på en bedre procesforståelse og videreudvikling af delmodellerne.
For vandløbsoplande med mange søer i ’kæde’ frem mod kystvandene vurderes den nuværende delmodel således at estimere en for høj retention, idet
der ikke er taget højde for at nedstrøms søer i sådanne oplande modtager en
større relativ andel af det tilførte kvælststof som organisk N. En forbedret
delmodel her er ønskelig. Der er ligeledes et behov for at tilvejebringe bedre
måledata og viden om kvælstofomsætning i danske vandløb samt bedre viden om mængden af organisk N der fra det åbne land tilføres overfladevand
samt kilderne hertil.
I Højberg m.fl. (2015) blev betydningen af lavbundsarealer for kvælstofretentionen vurderet. På basis heraf var det ikke muligt at identificere en entydig betydning af disse arealer i form af en generel større eller mindre omsætning i områder med større andel af lavbundsarealer. Tidligere studier har
vist, at omsætningen i lavbundsarealer kan være betragtelig, men også at
den er meget varierende afhængig af de faktiske forhold. Det var således ikke muligt at give en vurdering af, hvorvidt den større andel af lavbundsarealer i de umålte oplande vil resultere i en kvælstofomsætning, der er forskellig i forhold til de målte oplande.
Ved udviklingen af den nationale kvælstofmodel, (Højberg m.fl. 2015) indgår der ”terrænnære processer” som er en rent empirisk beskrivelse og
dækker over omsætningsprocesser, der ikke beskrives eksplicit i modellen.
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Baseret på en residual analysen blev det fundet, at omsætningen generelt
skulle øges i de grovsandede områder og i grøfter. Denne tolkning af residualet bør efterprøves ved aktuelle studier af omsætning i såvel hyporheisk
zone som i grøfter.
Endeligt er det vigtigt, at de afstrømningsoplande, der ligger bag beregningerne i nitratklassekortet bliver opdaterede i forhold til eventuelle fremtidige ændringer i det nationalt gældende vandløbstema og de dertil knyttede
vandløbsoplande. Det bemærkes her, at der er igangsat et arbejde med det
formål at etablere et nyt fælles entydigt vandløbstema, (Grunddataprogram
3 i regeringens fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2011-2015)).

16

Referencer
Højberg, A.L., Windolf, J., Børgesen, C.D., Troldborg, L., Tornbjerg, H., Blicher-Mathiesen, G., Kronvang B., Thodsen, H. og Ernstsen, V. (2015) National kvælstofmodel, Oplandsmodel til belastning og virkemidler – Metode
Rapport, Revideret udgave september 2015. GEUS.

17

