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1 Baggrund 

I Landovervågningen (Blicher-Mathiesen m.fl., 2019) blev der ved overvåg-
ningsprogrammets begyndelse i 1988-1989 etableret sugeceller i ca. 1 meters 
dybde for at udtage jordvand til måling af næringsstoffer, herunder nitrat 
(DGU, 1989). Hvert sugecellefelt består af 10 sugeceller og blev etableret i 
umiddelbar nærhed af markskel eller vej. Opsamlingsbrønde for jordvand 
blev placeret i skel eller ved vej, og sugeceller blev placeret i marken. Place-
ringen af sugeceller skulle sikre uforstyrret drift af markerne og opsamlings-
brøndenes tilgængelighed ved prøvetagning. Sugecellerne dækker et areal på 
ca. 120 m² og forventes at opsamle jordvand fra et areal på ca. 300 m². Da su-
gecellerne blev etableret forholdsvis tæt på markskel, har der været fokus på, 
om nitratkoncentrationen i jordvandet har været påvirket af atypiske gødsk-
nings- og dyrkningsforhold i forageren til marken. Nærværende notat inde-
holder derfor en gennemgang af de fysiske forhold ved tre jordvandsstationer 
(102, 105 og 106) i landovervågningsoplandet LOOP1 og stiller forslag til nye 
placeringer af sugecellefelterne ved disse stationer. Forslag til placering af nye 
sugecellefelter ved stationerne 102 og 106 er tidligere gennemgået i et notat af 
Petersen & Blicher-Mathiesen (2020). På foranledning af Miljøstyrelsen blev 
der d. 6. januar 2021 afholdt et netværksmøde, som bl.a. indeholdt en faglig 
diskussion af kriterierne for placering af sugeceller på baggrund af notatet af 
Petersen & Blicher-Mathiesen (2020). Diskussionen på mødet afstedkom en 
mindre justering af placeringsforslaget ved station 102 for at undgå, at en 
række sugeceller lå parallelt med et kørespor. På netværksmødet blev desu-
den diskuteret forhold, som har indflydelse på, hvilken dybde sugecellerne 
bør placeres i, hvorfor et afsnit om disse er inkluderet i dette notat. På net-
værksmødet deltog repræsentanter fra Miljøstyrelsen, SEGES, Bæredygtigt 
Landbrug samt Fagdatacenter for Stofudvaskning fra Dyrkede Arealer (FDC). 
På baggrund af kommentarer fra MST (se evt. link til ekstern kommentering i 
datablad) er det desuden besluttet, at forslag A” ved station 106 roteres, såle-
des at det er muligt at placere den tilhørende opsamlingsbrønd ved vejen 
fremfor i randen af en nærliggende gravhøj. 

På marken ved station 102 var køresporsbredden ca. 24 m indtil 2004, hvoref-
ter den blev ændret til ca. 21 m i 2010 og igen til ca. 28 m i 2016 (Blicher-Ma-
thiesen & Holm, 2018). Sugecellerne på denne station ligger desuden i et ind-
hak i marken. Ændringen i køresporsbredde har forårsaget, at nogle af suge-
cellerne siden 2016 har været placeret i forageren. Samtidig kan placeringen 
forårsage, at området gødskes uensartet som følge af de uregelmæssige køre-
spor omkring markens indhak (Blicher-Mathiesen & Holm, 2018). 

I sugecellefeltet ved station 105 har to af sugecellerne i flere år ligget i forage-
ren. Efter en nylig indførsel af dobbelt forager ligger næsten hele sugecellefel-
tet i forageren. 

På marken ved station 106 var køresporsbredden ca. 23 m frem til og med 
2004, hvorefter køresporsbredden blev ændret til ca. 36 m (Blicher-Mathiesen, 
2018). Ved denne station ligger sugecellefeltet ydermere tæt på tilkørslen til 
marken. Det fremgår desuden, at afgrøden over sugecellefeltet ved station 106 
var i misvækst i 2004, og at der var mange kørespor over sugecellefeltet i 2006 
(Blicher-Mathiesen, 2018). 
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Miljøstyrelsen har bedt FDC om at undersøge mulighederne for en anden be-
liggenhed for sugecellefelterne i de eksisterende marker ved de tre jordvands-
stationer 102, 105 og 106 i oplandet til Højvads Rende, LOOP1 (Figur 1). De 
nye placeringer skal i videst muligt omfang opfylde følgende kriterier: 

 Vandets perkolation i området skal være primært vertikal (ingen stærk ter-
rænhældning). 

 Jordens tekstur skal være sammenlignelig med teksturen på sugecellernes 
oprindelige placering for at sikre kontinuitet i datatidsserien ift. de eksi-
sterende sugecellefelter. Jordens tekstur vurderes i dette notat på bag-
grund af fladedækkende målinger af jordens elektriske ledningsevne i fire 
dybdeintervaller med dualEM. 

 Sugecellefeltet skal være placeret, hvor markerne er drænede. 
 De nye sugecellefelter udvides, således at de dækker et areal på ca. 330 m². 
 Afstanden fra sugecellefeltet til opsamlingsbrønd må ikke overstige ca. 100 

m, således at vakuum i flasker og slanger til sugecellerne stadig er tilstræk-
keligt til at opsamle jordvand. 

 Sugecellefelterne skal være fri af forager og krydsende kørespor. Dette kri-
terie vurderes ud fra orthofotos. 

 Sugecellefelterne skal være placeret i et område med relativt ensartet af-
grødevækst, altså uden decideret misvækst, som bedst muligt repræsente-
rer afgrødevæksten på hele marken. Dette vurderes på baggrund af et ve-
getationsindeks (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) i vækst-
sæsonen, som er beregnet ud fra fotos fra Sentinel 2-satellitten (10 m × 10 
m gridceller). Indekset spænder fra 0 til 1, hvor en højere værdi angiver en 
større tæthed af grønt plantemateriale. 

Da landovervågningsprogrammet startede i 1989, blev der udtaget jordprøver 
til blandt andet tekstur- og vandretentionsbestemmelse i et enkelt profil i nær-
heden af hvert sugecellefelt (Jensen & Madsen, 1990). For at forbedre data-
grundlaget for beregning af vandgennemstrømning er det besluttet at gen-
nemføre nye jordprofilmålinger i de eksisterende sugecellefelter (station 102-
107) med tre profiler, som bedst muligt repræsenterer sugecellefelternes tek-
stur, både ift. variation og middelværdier. Disse nye prøver bør ligeledes ud-
tages ved de nye sugecellefelter (station 102, 105 og 106). For at disse jordprø-
ver bedst muligt repræsenterer jordforholdene i sugecellefeltet, indeholder 
dette notat ydermere analyser af jordens elektriske ledningsevne i fire dybde-
intervaller i og omkring sugecellefelterne. Disse analyser anvendes til at ud-
vælge lokaliteter ved hvert sugecellefelt, hvorfra der kan udtages jordprøver, 
som repræsenterer det enkelte sugecellefelts middelværdi og variationer i tek-
stur. 

Fagdatacenter for Stofudvaskning fra Dyrkede Arealer har i nærværende no-
tat udarbejdet en anbefaling til nye placeringer af sugecellefelter ud fra ne-
denstående gennemgang af markernes topografi, udbredelse af dræn, jordens 
elektriske ledningsevne, vegetationsindeks, jordvandskemi samt grund-
vandspejlinger og har udarbejdet anbefalinger til lokaliteter for udtagning af 
jordprofiler ved både nye og eksisterende sugecellefelter. 
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1.1 Revision april 2021: 
Efter udgivelse af nærværende notat blev det af MST præciseret, at der på 
forhånd skulle tages højde for bl.a. placering af dræn og kørespor, samt at der 
heller ikke må udgraves jordprofiler i området mellem nærmeste markskel og 
de udpegede 5 m gravezoner til udtagelse af kvælstofprøver. Kapitel 6 er der-
for i april 2021 revideret med følgende ændringer: 

Bufferzonen, hvori der kan udgraves jordprofiler er udvidet til et bånd fra 5 
m til 25 m omkring sugecellerne (5-25 m bufferzone), da de øgede krav ikke 
efterlod noget areal til udgravning af prøver (tidligere 5-15 m bufferzone). 

Bufferzoner omkring dræn (buffer = 1 m) og digitaliserede kørespor (ortho-
foto sommer 2018, buffer = 1,1 m) er fjernet fra 5-25 m bufferzonerne. Grave-
zone til udtagelse af kvælstofprøver er fjernet fra 5-25 m bufferzonerne. Lige-
ledes er der tilføjet en ”slangezone” ved det nye sugecellefelt ved station 106, 
så der ikke graves, hvor slangerne skal ledes væk fra sugecellefeltet til en sam-
lebrønd. 

Revision ikke foretaget for station 102, da denne foreløbig ikke længere vil 
indgå i moniteringsprogrammet. Da det i samråd med MST er valgt at an-
vende forslag A til placering af nye sugecellefelter ved både station 105 og 
106, er der i den reviderede udgave kun vist lokaliteter til udgravning af jord-
profiler for disse forslag. 
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Figur 1. Placering af de eksisterende seks jordvandsstationer (sugeceller) 102-107 i overvågningsoplandet Højvads Rende, 

LOOP1, på Lolland. 
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2 Placering af ny jordvandsstation på mark 
med st. 102 

Topografien på hele marken ved station 102 er forholdsvis flad (Figur 2a), 
hvormed denne ikke medfører begrænsninger for placeringen af et nyt suge-
cellefelt. Det er dog kun den østligste del af marken, som er drænet, hvorfor 
sugecellefeltet bør placeres her (Figur 2b).  

 

 

Figur 2. Marken ved jordvands-

station 102 vist med a) højdekur-

ver og b) drænsystemer. Vist på 

begge kort er placeringen af de 

eksisterende sugeceller (opr) tæt 

ved skel, grundvandsboringer, 

pejleboringer, målebrønd og 

drænopland samt et forslag til en 

ny placering (A) af sugeceller 

længere inde på marken.    

a 

b 
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Teksturen i dybden 100-110 cm i det nuværende sugecellefelt er ler: 13,9 %, 
silt: 20,8 %, finsand: 25,8 %, grovsand: 39,9 % og humus: 0,2 % (karakteriseret 
som sandblandet lerjord), mens den elektriske ledningsevne i denne dybde er 
ca. 23 mS/m (Figur 3d, Tabel 1). Jordens elektriske ledningsevne er forholds-
vist homogen inden for det drænede område i alle målte dybder (Figur 3) med 
undtagelse af enkelte små delområder, som viser en let forhøjet resistivitet. 
Afgrødevæksten repræsenteret ved vegetationsindekset NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index) varierer en del ift. den dyrkede afgrøde og fra år 
til år. Den er dog forholdsvist homogen over det meste af marken (Figur 4) 
med undtagelse af nogle enkelte delområder uden for det drænede område 
og mulige sugecelleareal (bl.a. ses et mindre område med lavt indeks/mis-
vækst nordvest for drænoplandet i maj 2018, Figur 4b).  

 
Et nyt sugecellefelt vil kunne placeres 36 m sydvest for det nuværende suge-
cellefelt, hvor værdier for både terrænkote, terrænhældning og jordens elek-
triske ledningsevne er meget lig værdierne i det nuværende sugecellefelt. 
NDVI forekommer homogen i dette område og er repræsentativ for resten af 
marken (Figur 4). Hvor afstanden fra midterste sugecelle i det nuværende su-
gecellefelt til samlebrønden er 16 m, vil afstanden fra midten af det nye suge-
cellefelt til samlebrønden være ca. 50 m. 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

   

Tabel 1. Gennemsnitsværdier for terrænkote, terrænhældning og jordens elektriske ledningsevne inden for det nuværende 

samt det foreslåede sugecellefelt ved station 102. 

 Terrænkote Hældning Elektrisk ledningsevne (mS/m) 

 (m, DVR90) (°) (0-30 cm) (0-60 cm) (0-90 cm) (0-180 cm) 

Nuværende 8,55 1,65 10,64 16,96 16,95 22,68 

Nyt forslag 8,57 1,71 9,62 15,68 15,45 21,43 
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Figur 3 (fortsættes på næste 

side). Den elektriske lednings-

evne i jorden på marken ved 

LOOP-station 102 målt med Dua-

lEM21 med konfigurationerne a) 

1H (~0-30 cm dybde), b) 2H (~0-

60 cm dybde), c) 1V (~0-90 cm 

dybde) og d) 2V (~0-180 cm 

dybde). 

a 

b 
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Figur 3 (fortsat). Den elektriske 

ledningsevne i jorden på marken 

ved LOOP-station 102 målt med 

DualEM21 med konfigurationerne 

a) 1H (~0-30 cm dybde), b) 2H 

(~0-60 cm dybde), c) 1V (~0-90 

cm dybde) og d) 2V (~0-180 cm 

dybde).7 

c 

d 
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Grundvandsstanden i de øverste pejleboringer (DGU nr. 230.284 og 230.410) 
i nærheden af samlebrønden er i gennemsnit ca. i kote 8 m (1,0 m under ter-
ræn), mens den gennemsnitlige grundvandsstand i de dybere pejleboringer 
(DGU nr. 230.239 og 230.285) er i hhv. kote 7,1 m og 7,8 m (hhv. 1,8 m og 1,3 
m under terræn) (Figur 5). Da det forslåede sugecellefelt ligger tæt på det ek-
sisterende sugecellefelt og i samme terrænkote, vil grundvandsstanden i de 
to felter være i omtrent samme niveau. 

y 

Figur 4. NDVI (normalized diffe-

rence vegetation index) for afgrø-

derne på marken ved LOOP-sta-

tion 102 overfløjet af Sentinel 2-

satelitten a) d. 25/05-2016 (vin-

terhvede) og b) d. 25/05-2018 

(vårbyg) 

a 

b 
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Der er ikke foretaget iltmålinger i grundvandsboringerne ved station 102, og 
der er kun udtaget prøver fra det øverste filter (1,2-1,5 m under terræn) i pe-
rioden 1989-1992. Data for nitrat, sulfat og jern foreligger dog fra de to dybere 
filtre (3,0-3,3 og 5,0-5,3 m under terræn) fra 1989/90 og frem til 2012. Pga. mis-
tanke om lækage og nedsivning af grundvand mellem filterrør og borerør 
blev et større antal boringer renoveret i 2001 (Hansen m.fl., 2010), herunder 
alle grundvandsboringerne vist i dette notat. I flere af boringerne ses et tyde-
ligt ”spring” i kemien efter renoveringen, hvorfor data fra før renoveringen 
ikke er medtaget her (Figur 6, 11 og 16). Fra renoveringen og fremefter ses det, 
at grundvandet er nitratfrit og svagt reduceret med forholdsvis stabile ni-
veauer for både nitrat (typisk <1 mg L-1), sulfat (~80-300 mg L-1) og jern (op til 
2,3 mg L-1) i boringerne ved station 102 (Figur 6). Nitratindholdet i vandprø-
ver fra sugecellerne svinger med årstiden mellem 0 og 100 mg N L-1. Sulfat-
indholdet svinger svagt mellem 22 og 84 mg L-1, mens jernindholdet ligger 
stabilt meget lavt (~0 mg L-1). 

 
 

Figur 5: Grundvandspejlinger i 

de fire pejleboringer ved jord-

vandsstation 102 (DGU-numre 

230.239, 230.284, 230.285 og 

230.410). Alle pejleboringerne er 

placeret i nærheden af den nu-

værende målebrønd (se Figur 2). 
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Figur 6: Indhold af nitrat-N, sulfat 

og jern i vandprøver fra sugercel-

lerne i ca. 1 m dybde ved station 

102 samt fra to grundvandsborin-

ger filtersat i hhv. 3,0-3,3 m og 

5,0-5,3 m dybde. 
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3 Placering af ny jordvandsstation på mark 
med st. 105 

Topografien på marken ved station 105 er svagt faldende fra nordvest mod 
sydøst med en hældning på 0,5-0,7 % (Figur 7a). Hele marken er drænet (Figur 
7b), hvormed der hverken ift. topografi eller dræning er begrænsninger for 
placering af et nyt sugecellefelt. 

 
Teksturen i dybden 120-130 cm i det nuværende sugecellefelt er ler: 17,7 %, 
silt: 33,6 %, finsand: 21,4 %, grovsand: 27,2 % og humus: 0,2 % (karakteriseret 
som lerjord), mens den elektriske ledningsevne i denne dybde er ca. 20 mS/m 
(Figur 8d, Tabel 2). Jordens elektriske ledningsevne er forholdsvis homogen 
inden for det drænede område i alle målte dybder, dog med let forhøjede led-
ningsevner i markens nordlige og sydlige ende, samt et mindre område ved 
markens rand, ca. 100 m nordvest for det nuværende sugecellefelt, som udvi-
ser en tydeligt forhøjet elektrisk ledningsevne (Figur 8). 

   

Figur 7. Marken ved LOOP-sta-

tion 105 vist med a) højdekurver 

og b) drænsystemer. Vist på 

begge kort er placeringen af de 

eksisterende sugeceller (opr), 

grundvandsboringer, pejleborin-

ger, målebrønd og drænopland 

samt tre forslag (A, B og C) til nye 

placeringer af sugeceller. 

a b 
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Tabel 2: Gennemsnitsværdier for terrænkote, terrænhældning og jordens elektriske ledningsevne inden for det nuværende 

samt de foreslåede sugecellefelter ved station 105. 

 Terrænkote Hældning Elektrisk ledningsevne [mS/m] 

 [m, DVR90] [°] 0-30 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-180 cm 

Nuværende 8,98 1,57 10,87 15,81 15,41 19,84 

A 9,25 2,10 7,25 12,47 12,21 18,18 

B 8,93 1,78 7,85 13,12 12,91 18,78 

C 9,95 1,46 10,35 15,99 15,83 21,10 

Figur 8 (fortsættes på næste 

side). Den elektriske lednings-

evne i jorden på marken ved 

LOOP-station 105 målt med Dua-

lEM21 med konfigurationerne a) 

1H (~0-30 cm dybde), b) 2H (~0-

60 cm dybde), c) 1V (~0-90 cm 

dybde) og d) 2V (~0-180 cm 

dybde). 

a b 
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I Figur 7-9 ses tre forslag til placering af et nyt sugecellefelt, som alle opfylder 
kriterier for dræning og afstand til skel, samtidig med at terrænhældning og 
jordens tekstur (bedømt på grundlag af jordens elektriske ledningsevne) lig-
ner terrænhældning og tekstur i det nuværende sugecellefelt. Hvor det nuvæ-
rende sugecellefelt ligger 16 m fra samlebrønden, ligger forslag A og B begge 
36 m fra den eksisterende samlebrønd, mens forslag C ligger 36 m fra mark-
skellet mod nord, hvor en ny samlebrønd vil kunne etableres. Afgrødevæk-
sten udviser tilsyneladende en gradient fra den sydøstlige ende af marken 
mod den nordøstlige ende med de ringeste vækstforhold i den nordøstlige 
ende. Forslag C ligger delvist i området med ringere vækstforhold, hvorfor 
forslag A eller B vil være at foretrække. Vækstforholdene ved disse lokaliteter 
ligner desuden mere vækstforholdene ved den oprindelige placering, hvorfor 
disse må være at foretrække for at kunne fortsætte den eksisterende datatids-
serie. Det er FDC’s vurdering, at forslag A samlet set bedst opfylder de opstil-
lede kriterier for placering af et nyt sugecellefelt. 

 
 
 

 

Figur 8 (fortsat). Den elektriske 

ledningsevne i jorden på marken 

ved LOOP-station 105 målt med 

DualEM21 med konfigurationerne 

a) 1H (~0-30 cm dybde), b) 2H 

(~0-60 cm dybde), c) 1V (~0-90 

cm dybde) og d) 2V (~0-180 cm 

dybde). 

c d 
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Grundvandsstanden i den terrænnære pejleboring (DGU nr. 230.406) i nær-
heden af samlebrønden er i gennemsnit ca. i kote 8 m (1,2 m under terræn), 
mens grundvandsstanden i den dybere pejleboring 550 m syd for samlebrøn-
den (DGU nr. 230.242) svinger mellem kote 6,0 m og 8,6 m med et gennemsnit 
på kote 7,7 m (1,4 m under terræn) (Figur 10). Da de forslåede sugecellefelter 
A og B ligger tæt på det eksisterende sugecellefelt og i ca. samme terrænkote, 
vil grundvandsstanden i de to felter være i omtrent samme niveau som i det 
eksisterende. 

 

Figur 9. NDVI (normalized diffe-

rence vegetation index) for afgrø-

derne på marken ved LOOP-sta-

tion 105 overfløjet af Sentinel 2-

satelitten a) d. 22/05-2016 (vår-

byg) og b) d. 17/05-2018 (vårbyg) 

a b 

 

 

Figur 10: Grundvandspejlinger i 

pejleboringerne ved jordvands-

station 105. Boringen med DGU-

nummer 230.406 er placeret tæt 

på den nuværende målebrønd 

(se Figur 7), mens boringen med 

DGU-nummer 230.242 befinder 

sig ca. 550 m syd for målebrøn-

den. 
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Der er ikke udtaget vandprøver fra det øverste grundvandsindtag (1,2-1,5 m 
under terræn) ved station 105 siden 1992, mens der foreligger vandanalyser 
fra to dybere (3,0-3,3 og 5,0-5,3 m under terræn) indtag frem til 2019 (Figur 
11). Igen medtages kun data fra grundvandsboringer fra 2001 efter renoverin-
gen. Iltmålinger fra de to dybeste indtag, som er foretaget siden 2012, viser 
iltfrit vand (<2 mg L-1), hvor den dybeste boring (230.224, 5-5,3 m) har nitrat-
frit svagt reduceret grundvand, mens grundvandet i den øverste boring 
(230.223, 3-3,3 m) er nitratholdigt. Grundvandet i 3-3,3 m er dermed fra den 
anoxiske nitratreducerede zone. Det relativt høje sulfatindhold i den dybe bo-
ring (5-5,3m) vidner om nitratreduktion ved pyritoxidation. Målinger af ni-
tratindholdet viser faldende koncentrationer fra sugecelledybde til det dybe-
ste grundvandsindtag pga. nitratreduktion, og nitratfronten ligger dermed 
mellem 3,3 og 5 m under terræn. 

 

Figur 11: Indhold af nitrat-N, sul-

fat og jern i vandprøver fra suger-

cellerne i ca. 1 m dybde ved sta-

tion 105 samt fra to grundvands-

boringer filtersat i hhv. 3,0-3,3 m 

og 5,0-5,3 m dybde. 
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4 Placering af ny jordvandsstation på mark 
med st. 106 

Topografien på marken ved station 106 er betydeligt mere kuperet end ved 
station 102 og station 105 med hældninger på op til 16 % (Figur 12a), hvilket 
særligt indskrænker mulighederne for en optimal  placering af et nyt sugecel-
lefelt. Størstedelen af marken er drænet med undtagelse af et mindre område 
langs den vestlige rand (Figur 12b).  

Figur 12. Marken ved LOOP-sta-

tion 106 vist med a) højdekurver 

og b) drænsystemer. Vist på 

begge kort er placeringen af de 

eksisterende sugeceller (opr), 

grundvandsboringer, pejleborin-

ger, målebrønd og drænopland 

samt to forslag (A og B) til nye 

placeringer af sugeceller og op-

samlingsbrønde. 

a 

 
b 
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Den målte tekstur i dybden 110-120 cm i det nuværende sugecellefelt er ler: 
12,9 %, silt: 16,9 %, finsand: 26,2 %, grovsand: 43,9% og humus: 0,1%. Jordty-
pen er som ved station 102 ligeledes en sandblandet lerjord, og den  gennem-
snitlige elektriske ledningsevne målt inden for sugecellefeltet i det dybeste 
interval er ca. 19 mS/m (Figur 13d, Tabel 3).  

Jordens elektriske ledningsevne på marken ved station 106 er betydeligt mere 
heterogent fordelt end ved station 102. Denne heterogenitet følger i høj grad 
topografien, hvor der ses en dalstruktur, som løber fra SV til NØ (langs dia-
gonalen i Figur 12a). I de laveste punkter i denne dalstruktur ses forhøjede 
elektriske ledningsevner (mere fugtigt/leret), mens der langs dalens sydlige 
rand ses betydeligt lavere ledningsevner (mere sandet/tørt) (Figur 13). NDVI 
i april/maj på marken er forholdsvist heterogen med de laveste vegetations-
indeks på de stejleste skråninger (Figur 14). Da forslag A ligger på en høj-
deryk, ses her værdier for NDVI, som er en anelse under gennemsnittet for 
hele marken, mens NDVI ved forslag B ligger meget tæt på gennemsnittet. 

Især grundet det kuperede terræn lever kun få lokaliteter op til kravene for 
placering af et nyt sugecellefelt. To forskellige forslag til placeringer (A og B) 
er vist i Figur 12 og Figur 13. Begge lokaliteter er placeret på højdepunkter for 
bedst muligt at sikre en vertikal perkolation. Samtidig er de målte elektriske 
ledningsevner sammenlignelige med de målte ledningsevner på den oprinde-
lige placering (Tabel 3). Forslag A ligger på en forholdsvis smal ryg, hvorfor 
den gennemsnitlige terrænhældning er en anelse for høj. Dette er dog umid-
delbart den eneste placeringsmulighed inden for oplandet til de eksisterende 
drænmålinger, hvorfor FDC anbefaler denne placering. I tilfælde af at sam-
menhørende sugecelle-/drænmålinger fra samme areal ikke vægtes højt, vil 
forslag B også være en god placeringsmulighed. 

 
Hvor afstanden fra midterste sugecelle i det nuværende sugecellefelt til sam-
lebrønden er 22 m, vil afstanden fra midten af de nye sugecellefelter til sam-
lebrønden være 52 m eller 60 m for hhv. forslag A og B. I forhold til det tidli-
gere notat om placering af sugecellefelterne (Petersen & Blicher-Mathiesen, 
2020) er placeringen af forslag A roteret ca. 180°, i tilfælde af at opsamlings-
brønden ønskes installeret ved vejen i stedet for i randen af den nærliggende 
gravhøj. Den korteste afstand fra den fjerneste sugecelle til vejkanten er ca. 95 
m, hvorfor det bør undersøges nærmere, om sugecellerne kan producere til-
strækkeligt vand til denne slangelængde. 

 
 

 

Tabel 3: Gennemsnitsværdier for terrænkote, terrænhældning og jordens elektriske ledningsevne inden for det nuværende 

samt de foreslåede sugecellefelter ved station 106. 

 Terrænkote Hældning Elektrisk ledningsevne [mS/m] 

 [m, DVR90] [°] 0-30 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-180 cm 

Nuværende 8,70 3,76 7,52 12,20 12,25 19,20 

A 14,46 2,23 8,19 12,24 10,98 16,54 

B 11,74 1,65 8,45 13,23 12,16 17,75 
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Figur 13 (fortsættes på næste 

side). Den elektriske lednings-

evne i jorden på marken ved 

LOOP-station 106 målt med Dua-

lEM21 med konfigurationerne a) 

1H (~0-30 cm dybde), b) 2H (~0-

60 cm dybde), c) 1V (~0-90 cm 

dybde) og d) 2V (~0-180 cm 

dybde). 

a 

b 
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Figur 13 (fortsat). Den elektriske 

ledningsevne i jorden på marken 

ved LOOP-station 106 målt med 

DualEM21 med konfigurationerne 

a) 1H (~0-30 cm dybde), b) 2H 

(~0-60 cm dybde), c) 1V (~0-90 

cm dybde) og d) 2V (~0-180 cm 

dybde). 

c 

d 
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Grundvandsstanden i de øverste pejleboringer (DGU nr. 230.287 og 230.408) 
i nærheden af samlebrønden er i gennemsnit ca. i kote 7,4 m (0,8 m under 
terræn), mens den gennemsnitlige grundvandsstand i den dybere pejleboring 
(DGU nr. 230.243) er i kote 7,1 m (1,2 m under terræn) (Figur 15). Da begge 
nye placeringsforslag ligger hhv. 5,7 m og 3,0 m højere i terrænet (Tabel 3), vil 
der på disse placeringer sandsynligvis være dybere til grundvandspejlet. 

 

Figur 14. NDVI (normalized diffe-

rence vegetation index) for afgrø-

derne på marken ved LOOP-sta-

tion 106 overfløjet af Sentinel 2-

satelitten a) d. 02/05-2016 (vin-

terhvede) og b) d. 22/04-2018 

(vinterhvede) 

a 

b 
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Som for de øvrige stationer er der ikke udtaget vandprøver fra det øverste 
grundvandsindtag (1,2-1,5 m under terræn) siden 1992, mens der foreligger 
vandanalyser fra to dybere indtag frem til 2019 (Figur 16). Igen medtages kun 
data fra grundvandsboringer fra 2001 efter renoveringen. Iltmålinger fra de 
to dybeste indtag, som er foretaget siden 2012, viser generelt iltfrit vand (<2 
mg L-1) og samtidig nitratholdig. Det vil sige, at grundvandet i de tre dybder 
stammer fra den anoxiske nitratreducerende zone. Både nitrat- og sulfatind-
holdet er særdeles stabilt og følger hinanden helt tæt i de to indtag, mens ud-
svingene er større i sugecelledybden. Indholdet af nitrat-N er i perioder lavere 
i sugecelledybden end i de dybere grundvandsindtag. 

Figur 15: Grundvandspejlinger i 

de tre pejleboringer ved LOOP-

station 106 (DGU-numre 

230.243, 230.287 og 230.408). 

Alle pejleboringerne er placeret i 

nærheden af den nuværende må-

lebrønd (se Figur 12). 
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Figur 16: Indhold af ilt, nitrat-N, 

sulfat og jern i vandprøver fra su-

gercellerne i ca. 1 m dybde ved 

station 106 samt fra tre grund-

vandsboringer filtersat i hhv. 1,2-

1,5 m, 3,0-3,3 m og 5,0-5,3 m 

dybde. 
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5 Bestemmelse af sugecelledybde 

Sugeceller er velegnede til at opsamle det rodzonevand, der bevæger sig i 
jorde med moderat ler-indhold (Webster m.fl., 1993; Poss m.fl., 1995). Dybden, 
hvori sugecellerne placeres, har betydning for, hvad der måles i disse, og hvad 
disse målinger kan anvendes til. Placeres sugecellerne for dybt, vil de ligge 
under drændybden og dermed ikke repræsentere det vand, som kan løbe til 
drænene, men i stedet repræsentere vand, som strømmer til grundvandet. 
Placeres sugecellerne derimod for højt, er der mulighed for, at roddybden i 
væsentlig grad overstiger sugecelledybden. Da der hermed vil være fortsat 
optag af næringsstoffer langs vandet strømningsvej forbi sugecellerne, vil su-
gecellerne overestimere udvaskningen til grundvandet. På drænede lerjorde 
vil drænvand udgøre en stor andel af afstrømningen (Tabel 4). Placering af 
sugecellerne umiddelbart over drænene vil derfor være velegnet til at vurdere 
udvaskning ift. den hurtige transport via dræn til vandløb og kystvande, 
selvom roddybden i nogle lerjorde er dybere end drændybden (Thorup-Kri-
stensen m.fl., 2020). 

 
Simmelsgaard (1985) undersøgte jordens fysiske egenskaber (volumenvægt 
og humusindhold) samt rodtætheden af vårbyg i 1978 ved lokaliteterne Jyn-
devad (JB1, grov sandjord), Agervig (JB4, fin lerblandet sandjord) og Sdr. 
Stenderup (JB7, lerjord). Sammenstilling af disse resultater viser signifikante 
(p<0,0004) stærke korrelationer (|r|>0.6) mellem dybde, volumenvægt, hu-
musindhold og rodtæthed (Figur 17).  

Ud fra disse sammenhænge kan rodtætheden under vårbyg prædikteres på 
baggrund af de øvrige variable 

log 𝑅  231 0,512 𝐷 300 𝜌 6,78 𝐻 0,295 𝐷 𝜌 4,43 𝜌  𝐻 96,4 𝜌  (R 0,824, R adj 0,779  

hvor log er den naturlige logaritme, 𝑅 er rodtætheden (cm cm-3), 𝐷 er dybden 
(cm), 𝜌  er volumenvægt (g cm-3) og 𝐻 er humusindholdet (%) . Alle koeffici-
enter er signifikante (p<0,019). 

 

Tabel 4: Opgørelser over drænafstrømning og nettonedbør for drænoplandene ved sta-

tion 102, 105 og 106. Dræneffektiviteten angiver, hvor stor en andel af nettonedbøren som 

ses i drænafstrømningen. 

Station Periode 
Drænafstrømning 

[mm år-1] 

Nettonedbør 

[mm år-1] 

Dræneffektivitet 

[%] 

102 1990/91-1996/97 170 231 74 

105 1990/91-2009/10 130 178 73 

106 1990/91-2009/10 78 171 46 
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Da relationen er baseret på et meget begrænset datasæt og afgrænset til målt 
rodtæthed for vårbyg, bør den anvendes med varsomhed. F.eks. vil roddyb-
den for vinterkorn ofte ligge dybere end for vårkorn (Thorup-Kristensen m.fl., 
2009; 2020). Ikke desto mindre ses det, at bl.a. humusindholdet er en stærk 
indikator for rodtætheden. Af Figur 18 ses jordprofiler fra de seks jordvands-
stationer i LOOP1. Ved alle stationer ses et drastisk fald i humusindhold over 
sugecelledybden, hvilket indikerer, at planterødder primært findes over 
denne dybde. Rationalet her er, at omsætning af døde rødder efter høst vil 
bidrage til humusindholdet. Ved station 104 og 107 angiver ovenstående re-
lation en roddybde, der omtrent når til sugecelledybden. Ved disse stationer 
er der dog kun udtaget jordprøver fra tre dybder, hvormed volumenvægt og 
humusindhold i disse prøver er midlet over tykke jordlag og dermed ikke re-
præsenterer variationen med dybden i samme grad som de øvrige jordprofi-
ler. Der er planlagt udtagning af tre nye jordprofiler fra hvert sugecellefelt, 
inden dybden af sugecellerne fastlægges, hvormed der kommer en bedre op-
løsning af husmusindhold og volumenvægt i dybden, som vil  bidrage til et 
bedre beslutningsgrundlag (se afsnit 6). 

 

Figur 17. Sammenhænge mel-

lem dybde og a) rodtæthed, b) 

volumenvægt og c) humusind-

hold samt sammenhænge mel-

lem rodtæthed og d) humusind-

hold og e) volumenvægt i jordpro-

filer fra de tre sønderjyske lokali-

teter Agervig, Jyndevad og Sdr. 

Stenderrup. 
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Figur 18. Målt humusindhold og volumenvægt samt beregnet rodtæthed for vårbyg i jordprofilerne på de seks jordvandssta-

tioner st102-st107. 
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6 Prøvetagningssteder for jordbundsprofiler 

For at kunne beregne vandafstrømningen gennem rodzonen er det nødven-
digt at kende tekstur og vandretention i jordprofilets horisonter. Da landover-
vågningsprogrammet startede i 1989, blev der udtaget jordprøver til blandt 
andet tekstur- og vandretentionsbestemmelse i et enkelt profil i nærheden af 
hvert sugecellefelt (Jensen & Madsen, 1990). For at forbedre datagrundlaget 
for beregning af vandgennemstrømning er det besluttet at gennemføre nye 
jordprofilmålinger med tre profiler, som bedst muligt repræsenterer sugecel-
lefeltets tekstur, både ift. variation og median. For ikke at forstyrre jorden i 
sugecellefeltet må jordprofilerne dog ikke graves inden for selve sugecellefel-
tet, men inden for en kort afstand herfra.  

Valget af prøvetagningssteder kan baseres på målinger af jordens elektriske 
ledningsevne målt med DualEM21 (Figur 3, 8 og 13). Med DualEM er jordens 
elektriske ledningsevne målt i fire forskellige dybder (~0-30 cm, ~0-60 cm, ~0-
90 cm og ~0-180 cm) både inden for og uden for sugecellefelterne. De målte 
elektriske ledningsevner er interpoleret vha. Empirical Bayesian Kriging 
(ArcMap Pro) med en opløsning på 1,6 m. 

Omkring hvert sugecellefelt er der indtegnet en 2 m bufferzone, hvorefter der 
inden for denne zone er lavet statistik på fordelingen af elektrisk lednings-
evne i hver af de fire DualEM-dybder, og hhv. 5, 50 og 95 %-percentilerne er 
fundet. Herefter er der indtegnet en ny bufferzone, som ligger i et bånd mel-
lem 5 og 25 m fra sugecellefeltet, hvori jordprofiler kan udgraves. For ikke at 
udtage jordprøver under kørespor, hvor jorden er komprimeret, er kørespor 
fra ortofotos fra sommeren 2018 digitaliseret og omkranset af en 1,1 m buffer-
zone. Disse zoner er herefter fjernet fra 5-25 bufferzonen, så arealer påvirket 
af kørespor ikke indgår i analysen. Ligeledes er der lagt en 1 m bufferzone 
omkring alle kortlagte dræn, som herefter er fjernet fra 5-25 m bufferzonen 
for at udgravningen ikke risikerer at ødelægge dræn. Ved de eksisterende su-
gecellefelter er der udlagt en 5 m bufferzone, hvorfra der udtages prøver til 
analyse af kvælstof, hvorfor der heller ikke må graves nye jordprofiler her. 
MST tolker yderligere de tekniske anvisninger således, at der heller ikke må 
graves mellem denne 5 m bufferzone og nærmeste markskel, hvormed en stor 
del af arealet i 5-25 m bufferzonen udgår fra analysen (Figur 19).  
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De elektriske ledningsevner i sugecellefeltet og 5-25 m bufferzonen samt de 
fundne 5, 50 og 90 %-percentiler ses i Figur 20-26 i kolonnerne længst mod 
venstre. For alle dybder ligger de tre percentiler forholdsvist tæt, hvilket be-
kræfter, at jordens tekstur i sugecellefelterne er forholdsvis homogen. 

For at lokalisere de områder i 5-25 m bufferzonen, som bedst repræsenterer 
jordforholdene inden for sugecellefeltet, er de elektriske ledningsevner i 5-25 
m bufferzonen sammenlignet med de fundne værdier for hhv. 5, 50 og 95 %-
percentilerne inden for sugecellefeltet. Den celle i 5-25 m bufferzonen, hvis 
elektriske ledningsevne ligger tættest på hhv. 5, 50 eller 95 %-percentilen, bli-
ver givet en score på 1, mens cellen, hvis værdi ligger længst derfra, får en 
score på 0 (de tre kolonner i højre side af Figur 20-26). Disse scores bliver givet 
for alle tre percentiler i alle fire DualEM-dybder. Til slut kan scores for de fire 
dybder summeres (nederste række i Figur 20-26), hvormed de punkter i 5-25 
m bufferzonen, som samlet set bedst repræsenterer hhv. 5, 50 og 95 %-percen-
tilerne inden for sugecellefeltet, kan identificeres som de celler, der har den 
højeste samlede score. Punkterne med højeste scores for 5, 50 og 95 %-percen-
tilerne er vist i Figur 20-26 med hhv. trekanter, cirkler og firkanter. 

Ved etablering af nye sugecellefelter bør der udtages jordprøver i tre jordprofi-
ler, som repræsenterer hhv. median-teksturen (50 %-percentilen vist med 
cirkler i Figur 20-21 samt de mest sandede (5 %-percentilen vist med trekanter) 
og lerede (95 %-percentilen vist med firkanter) områder i sugecellefelterne. 

 
Figur 19. Eksempel på arealer omkring det eksisterende sugecellefelt (106) og det nye forslag til sugecellefelt (106A) ved sta-

tion 106, hvorfra der kan foretages udgravning af jordprofiler. Området markeret med blåt er en bufferzone som strækker sig i et 

bånd fra 5 m til 25 m fra sugecellefelterne. Forager, gravezoner til udtagning af kvælstof-prøver samt bufferzoner omkring køre-

spor og dræn er fratrukket 5-25 m bufferzonerne, for at undgå at jordprofilerne interfererer med disse. 
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I de eksisterende sugecellefelter blev der oprindeligt kun udtaget prøver i ét 
jordprofil. Bestemmelsen af porøsitet fra disse jordprofiler er usikker, og den ek-
sakte lokalitet for profilerne er ikke kendt. Der er derfor ligeledes lavet forslag til 
placering af tre nye jordprofiler ved de eksisterende sugecellefelter (Figur 22-26). 

 

 

 
Figur 20. Venstre kolonne viser jordens elektriske ledningsevne ved et af de foreslåede sugecellefelter ved station 105 (105A) 

målt med DualEM21 i dybderne ~0-30 cm (EM030), ~0-60 cm (EM060), ~0-90 cm (EM090) og ~0-180 cm (EM180). Kortene 

viser sugecellefeltet (inderst) med placeringen af de ti sugeceller (sorte prikker) og en 5-25 m bufferzone omkring sugecellefeltet 

(yderste ring). p5, p50 og p95 angiver de elektriske ledningsevner for 5, 50 og 95 %-percentilerne inden for selve sugecellefel-

tet. De tre kolonner til højre viser, hvor tæt jordens elektriske ledningsevne ligger på de respektive percentiler (score = 1 => tæt-

test på, score = 0 => længst fra). Scores for de fire dybder er summeret i nederste række, hvor områder med høje scores angi-

ver områder, hvorfra repræsentative jordprøver kan udtages. Punkterne med højeste scores for 5, 50 og 95 %-percentilerne er 

vist med hhv. trekanter, cirkler og firkanter. 
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Figur 21. Venstre kolonne viser jordens elektriske ledningsevne ved et af de foreslåede sugecellefelter ved station 106 (106A) 

målt med DualEM21 i dybderne ~0-30 cm (EM030), ~0-60 cm (EM060), ~0-90 cm (EM090) og ~0-180 cm (EM180). Kortene 

viser sugecellefeltet (inderst) med placeringen af de ti sugeceller (sorte prikker) og en 5-25 m bufferzone omkring sugecellefeltet 

(yderste ring). p5, p50 og p95 angiver de elektriske ledningsevner for 5, 50 og 95 %-percentilerne inden for selve sugecellefel-

tet. De tre kolonner til højre viser, hvor tæt jordens elektriske ledningsevne ligger på de respektive percentiler (score = 1 => tæt-

test på, score = 0 => længst fra). Scores for de fire dybder er summeret i nederste række, hvor områder med høje scores angi-

ver områder, hvorfra repræsentative jordprøver kan udtages. Punkterne med højeste scores for 5, 50 og 95 %-percentilerne er 

vist med hhv. trekanter, cirkler og firkanter. 
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Figur 22. Venstre kolonne viser jordens elektriske ledningsevne ved det eksisterende sugecellefelt ved station 103 målt med 

DualEM21 i dybderne ~0-30 cm (EM030), ~0-60 cm (EM060), ~0-90 cm (EM090) og ~0-180 cm (EM180). Kortene viser suge-

cellefeltet (inderst) med placeringen af de ti sugeceller (sorte prikker) og en 5-25 m bufferzone omkring sugecellefeltet (yderste 

ring). p5, p50 og p95 angiver de elektriske ledningsevner for 5, 50 og 95 %-percentilerne inden for selve sugecellefeltet. De tre 

kolonner til højre viser, hvor tæt jordens elektriske ledningsevne ligger på de respektive percentiler (score = 1 => tættest på, 

score = 0 => længst fra). Scores for de fire dybder er summeret i nederste række, hvor områder med høje scores angiver områ-

der, hvorfra repræsentative jordprøver kan udtages. Punkterne med højeste scores for 5, 50 og 95 %-percentilerne er vist med 

hhv. trekanter, cirkler og firkanter. 
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Figur 23. Venstre kolonne viser jordens elektriske ledningsevne ved det eksisterende sugecellefelt ved station 104 målt med 

DualEM21 i dybderne ~0-30 cm (EM030), ~0-60 cm (EM060), ~0-90 cm (EM090) og ~0-180 cm (EM180). Kortene viser suge-

cellefeltet (inderst) med placeringen af de ti sugeceller (sorte prikker) og en 5-25 m bufferzone omkring sugecellefeltet (yderste 

ring). p5, p50 og p95 angiver de elektriske ledningsevner for 5, 50 og 95 %-percentilerne inden for selve sugecellefeltet. De tre 

kolonner til højre viser, hvor tæt jordens elektriske ledningsevne ligger på de respektive percentiler (score = 1 => tættest på, 

score = 0 => længst fra). Scores for de fire dybder er summeret i nederste række, hvor områder med høje scores angiver områ-

der, hvorfra repræsentative jordprøver kan udtages. Punkterne med højeste scores for 5, 50 og 95 %-percentilerne er vist med 

hhv. trekanter, cirkler og firkanter. 
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Figur 24. Venstre kolonne viser jordens elektriske ledningsevne ved det eksisterende sugecellefelt ved station 105 målt med 

DualEM21 i dybderne ~0-30 cm (EM030), ~0-60 cm (EM060), ~0-90 cm (EM090) og ~0-180 cm (EM180). Kortene viser suge-

cellefeltet (inderst) med placeringen af de ti sugeceller (sorte prikker) og en 5-25 m bufferzone omkring sugecellefeltet (yderste 

ring). p5, p50 og p95 angiver de elektriske ledningsevner for 5, 50 og 95 %-percentilerne inden for selve sugecellefeltet. De tre 

kolonner til højre viser, hvor tæt jordens elektriske ledningsevne ligger på de respektive percentiler (score = 1 => tættest på, 

score = 0 => længst fra). Scores for de fire dybder er summeret i nederste række, hvor områder med høje scores angiver områ-

der, hvorfra repræsentative jordprøver kan udtages. Punkterne med højeste scores for 5, 50 og 95 %-percentilerne er vist med 

hhv. trekanter, cirkler og firkanter. 
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Figur 25. Venstre kolonne viser jordens elektriske ledningsevne ved det eksisterende sugecellefelt ved station 106 målt med 

DualEM21 i dybderne ~0-30 cm (EM030), ~0-60 cm (EM060), ~0-90 cm (EM090) og ~0-180 cm (EM180). Kortene viser suge-

cellefeltet (inderst) med placeringen af de ti sugeceller (sorte prikker) og en 5-25 m bufferzone omkring sugecellefeltet (yderste 

ring). p5, p50 og p95 angiver de elektriske ledningsevner for 5, 50 og 95 %-percentilerne inden for selve sugecellefeltet. De tre 

kolonner til højre viser, hvor tæt jordens elektriske ledningsevne ligger på de respektive percentiler (score = 1 => tættest på, 

score = 0 => længst fra). Scores for de fire dybder er summeret i nederste række, hvor områder med høje scores angiver områ-

der, hvorfra repræsentative jordprøver kan udtages. Punkterne med højeste scores for 5, 50 og 95 %-percentilerne er vist med 

hhv. trekanter, cirkler og firkanter. 
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Figur 26. Venstre kolonne viser jordens elektriske ledningsevne ved det eksisterende sugecellefelt ved station 107 målt med 

DualEM21 i dybderne ~0-30 cm (EM030), ~0-60 cm (EM060), ~0-90 cm (EM090) og ~0-180 cm (EM180). Kortene viser suge-

cellefeltet (inderst) med placeringen af de ti sugeceller (sorte prikker) og en 5-25 m bufferzone omkring sugecellefeltet (yderste 

ring). p5, p50 og p95 angiver de elektriske ledningsevner for 5, 50 og 95 %-percentilerne inden for selve sugecellefeltet. De tre 

kolonner til højre viser, hvor tæt jordens elektriske ledningsevne ligger på de respektive percentiler (score = 1 => tættest på, 

score = 0 => længst fra). Scores for de fire dybder er summeret i nederste række, hvor områder med høje scores angiver områ-

der, hvorfra repræsentative jordprøver kan udtages. Punkterne med højeste scores for 5, 50 og 95 %-percentilerne er vist med 

hhv. trekanter, cirkler og firkanter. 
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Ved at sammenholde resultaterne af ovenstående analyser, ses det at de auto-
matisk udpegede lokaliteter kræver nogle mindre justeringer. For station 104 
ligger lokaliteterne for 50 % og 95 %-fraktilen meget tæt (Tabel 5 Figur 23), 
hvorfor lokaliteten for 50 %-fraktilen er flyttet til det nordvestlige hjørne af 5-
52 m bufferzonen, hvor dualEM-målingerne ligeledes viser en stor sammen-
lignelighed med 50%-fraktilen i sugecellefeltet. For station 105 ligger lokalite-
ten for 5%-fraktilen i det eksisterende sugecellefelt nærmest oveni lokaliteten 
for 95 %-fraktilen i det nye sugecellefelt. Der kan derfor nøjes med at udgraves 
én profil her (Tabel 5 samt Figur 20 og 24). Ligeledes ligger lokaliteterne for 
50 % og 95 %-fraktilerne i det eksisterende sugecellefelt meget tæt på hinan-
den. Da der ikke findes nogen mulige alternative lokaliteter for hverken 50 %- 
eller 95 %-fraktilen i dette sugecellefelt, må der ligeledes nøjes med at udgrave 
én profil her (Tabel 5 samt Figur 20 og 24). Ved station 107 er 95 %-fraktilen i 
sugecellefeltet meget ringe repræsenteret i 5-25 m bufferzonen omkring suge-
cellefeltet, hvorfor lokaliteten for denne jordprofil bliver den samme som lo-
kaliteten for 50 %-fraktilen (Figur 26). Det er derfor valgt at flytte lokaliteten 
til det nordøstlige hjørne af 5-25 m bufferzonen, hvor de næsthøjeste scorer 
for 95 %-fraktilen ses (Tabel 5 og Figur 26). 

Det understreges at der en vis usikkerhed forbundet både med dualEM-må-
linger, indmålinger med GPS og især med de nøjagtigheden af de eksiste-
rende drænkort. Ligeledes kan kørespor ændre sig fra år til år. De angivne 
prøvetagningspunkter bør derfor ses som vejledende og korrigeres efter de 
aktuelle forhold. Forskydning af lokaliteterne kan med fordel baseres på kor-
tene i Figur 20-26, således at jordprofilerne udtages inden for et større sam-
menhængende område, som viser en høj score (rød farve) i nederste række i 
figurerne. 

Tabel 5. Koordinater for lokaliteter til udgravning af jordprofiler ved de eksisterende sta-
tioner 103, 104, 105, 106 og 107, samt ved de to nye stationer, som forventes etableret 
ved station 105 og 106. 

Station Fraktil XUTM YUTM 

St. 103 nuværende placering p5 646682.0 6084131.2 

St. 103 nuværende placering p50 646683.6 6084118.4 

St. 103 nuværende placering p95 646710.8 6084115.2 

St. 104 nuværende placering p5 648318.0 6083263.2 

St. 104 nuværende placering p50 648321.4 6083295.2 

St. 104 nuværende placering p95 648273.2 6083252.0 

St. 105 nuværende placering p50 647581.6 6084848.8 

St. 105 ny placering (forslag A) p5 647610.4 6084892.0 

St. 105 ny placering (forslag A) p50 647634.4 6084871.2 

St. 105 ny placering (forslag A) p95 647588.0 6084856.8 

St. 106 nuværende placering p5 646210.0 6083123.2 

St. 106 nuværende placering p50 646235.6 6083124.8 

St. 106 nuværende placering p95 646206.8 6083112.0 

St. 106 ny placering (forslag A) p5 646112.4 6083168.0 

St. 106 ny placering (forslag A) p50 646115.6 6083124.8 

St. 106 ny placering (forslag A) p95 646091.6 6083156.8 

St. 107 nuværende placering p5 648560.8 6085540.4 

St. 107 nuværende placering p50 648573.6 6085490.8 

St. 107 nuværende placering p95 648570.8 6085537.7 
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7 Konklusion 

I nærværende notat er gennemgået forslag til placering af nye sugeceller til 
opsamling af jordvand på tre marker med eksisterende sugecellefelter (station 
102, 105 og 106) i oplandet til Højvads Rende, LOOP 1 (Figur 2, 7 og 12). Der 
er taget hensyn til en række kriterier, herunder terrænhældning, jordens tek-
stur, afgrødevækst, kørespor samt afstand til opsamlingsbrønde. Jordens tek-
stur er vurderet ud fra geofysiske målinger af jordens elektriske ledningsevne. 
For nogle af markerne er der opstillet mere end ét forslag, som hvert især op-
fylder dele af de opstillede kriterier. Det er FDC’s vurdering, at forslag ”A” 
for hvert lokalitet bedst tilgodeser de opstillede kriterier samlet set. For hver 
af de foreslåede lokaliteter til nye sugecellefelter, samt for de eksisterende su-
gecellefelter, er de geofysiske målinger af jordens elektriske ledningsevne an-
vendt til at foreslå lokaliteter for udtagning af nye jordprofiler. For hvert su-
gecellefelt er der lavet kort (nederste række i Figur 20-26), som viser, hvor de 
tre jordprofiler bør udtages. For bedst muligt at dække variationen i hvert su-
gecellefelt repræsenterer de tre prøvetagningspunkter medianen samt 5 og 95 
%-percentilerne for jordens elektriske ledningsevne. 
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