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Indledning 

Nærværende notat bygger videre på resultater og analyser præsenteret i Lar-
sen et al. 2021 og bør læses i forlængelse heraf. For introduktion til problem-
stilling, baggrund og indgående beskrivelser af metode, statistik og forudsæt-
ninger, henvises til dette notat. 

I notatet af Larsen et al. (2021) og tidligere notater fra DCE, AU er der foreslået 
genopretninger af organisk kvælstof (OrgN) koncentrationen, og dermed af 
total kvælstof (TN) koncentrationen i vandløb i perioden 2009-2014, hvor Eu-
rofins analyserede alle vandprøver fra vandløb under NOVANA program-
met med UV-metoden (tabel 1). 

 
Efter inddragelsen af de nye korrigerede OrgN- og TN-koncentrationer for 
perioden 2009-2014 fra Larsen et al. (2021) på 167 vandløbsstationer, er det 
tydeligt, at der også i 2015 er en meget lav koncentration af OrgN (figur 1). 
Den meget høje koncentration af OrgN i 2019 kan forklares ved en ekstrem 
høj koncentration i det meget våde 4. kvartal 2019 (Larsen et al., 2021). 

Tabel 1: Oversigt over de tidligere foreslåede korrektioner af analyser af total N i vandløb under NOVANA programmet i perio-

den 2007-2017 for de enkelte analyselaboratorier i diverse DCE, AU notater. 

År EUROFINS A/S ALS Andre laboratorier 

2007 1,3 %* Rulles tilbage 6,9 % Rulles tilbage 1,3 % ** Rulles tilbage undta-

gen på prøver fra AnalyCen 

2008 1,3 %* Rulles tilbage 6,9 % * Korrigeres kun 

fra og med 2. kvartal* 

1,3 % ** Rulles tilbage 

2009 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** 6,9 % * 1,3 % ** Rulles tilbage 

2010 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** 6,9 %* 1,3 % ** Rulles tilbage 

2011 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** - - 

2012 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** - - 

2013 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** - - 

2014 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** - - 

2015   - 

2016 - 6,9 % * - 

2017 - 6,9 % (1. kvartal) * - 

-) Ingen korrektion 

*) Larsen et al., 2018 

**) Larsen, 2018 

***) Larsen et al., 2021 
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Det er ikke muligt at give en fagligt begrundet årsag til, at koncentrationen af 
OrgN skulle være meget lavere i 2015, set i forhold til årene før og efter. Såle-
des var vandafstrømningen stor i 2015 set i forhold til årene før og efter, hvil-
ket burde resultere i en højere OrgN-koncentration i vandløb i 2015 (figur 2) 
(Larsen et al., 2021). 

 
Det er tydeligt, at koncentrationen af OrgN i 2015 er for lav, når den sammen-
lignes med de korrigerede koncentrationer af OrgN fra Larsen et al. (2021) i 
forhold til mængden af total N (figur 3).  

 

Figur 1. Gennemsnitskoncentrati-

oner afkoncentration af organisk 

kvælstof (N), total kvælstof (TN) 

og uorganisk kvælstof (DIN) i 

vandprøver fra 167 vandløb un-

der NOVANA-overvågningspro-

grammet i perioden 2000-2019. 

De organisk kvælstofkoncentrati-

oner anvendt i analysen er korri-

geret op i perioden 2009-2014 

med korrektionsfaktorer etableret 

i Larsen et al., 2021). De vand-

rette linjer er for den fuldt op-

trukne et gennemsnit af de årlige 

gennemsnitskoncentrationer for 

perioden 2016-2019, for organisk 

kvælstof uden 4. kvartal 2019.  

Den stiplede linje er gennemsnit 

fra 2009-2014 efter genopretning 

som beskrevet i Larsen et al. 

(2021). Figuren viser således re-

sultatet efter de angivne korrekti-

oner i tabel 1.   

Figur 2. Den årlige vandafstrøm-

ning i vandløb i perioden 1990-

2019 (fra Thodsen et al., 2021). 
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Ligeledes viser daglige målinger af koncentrationen af kvælstof i 2 mindre 
vandløb (2015 og 2016) i et forskningsprojekt finansieret af GUDP ikke nogen 
nævneværdig forskel i koncentrationen af OrgN (Van’t Veen et al., 2018), hvil-
ket understøtter formodningen om at den i NOVANA målte koncentration af 
TN og OrgN i 2015 er for lav (tabel 2). 

 
Den lave koncentration af OrgN målt i NOVANA overvågnings vandløb i 
2015, sammenlignet med perioderne før og efter (figur 3), kan formentlig skyl-
des anvendelse af UV-metoden og/eller en eventuel forskel i den anvendte 
autoklavemetode mellem laboratorier. Det sidste vil dermed være udtryk for 
en laboratoriebias. Der er i metodeangivelsen for de gennemførte TN-analyser 
i overfladevands databasen (ODA) generelt angivet samme analysemetode, 
som anvendt i perioden 2009-2014, hvor Eurofins anvendte UV-metoden til 
oplukningen af OrgN i vandprøverne (bilag 1). Først fra juni 2015 skiftes der 
til angivelse af en ny metode, hvilket også indikerer at analyselaboratoriet her 
starter med at anvende en anden metode til TN-analyserne.  

I december 2014 udmeldte referencelaboratoriet til analyselaboratorierne, at 
man ikke kan anvende UV-metoden til oplukning af OrgN ved analyser af TN 
(Referencelaboratoriet, 2014). Vi formoder derfor, at UV-metoden er blevet 
anvendt i hvert fald i starten af 2015. DCE, AU har derfor besluttet, at analy-
sere 2015 data for 1. og 2. kvartal 2015 op mod data for perioden 2016-2020 
med samme metode, som blev anvendt i Larsen et al. (2021). Derfor henvises 
til dette notat vedrørende en grundig beskrivelse af baggrund og den an-
vendte statistiske metode. 

Figur 3. Sammenhæng mellem 

målte (1990-2008 og 2016-2020) 

og genoprettede (2009-2014) 

koncentrationer af organisk kvæl-

stof og total kvælstof koncentrati-

oner målt i 153 almindelige vand-

løb i perioden 1990-2020, hvor 

2015 ikke er korrigeret. Analyser 

for 2016 og 1. kvartal 2017 er tid-

ligere blevet genoprettet. 

Tabel 2.  Årlig vandføringsvægtet koncentration af total N, nitrat-N og organisk N i to 

vandløb med daglig prøvetagning i vandløb i 2015 og 2016 (Van’t Veen et al. 2018). Alle 

analyser er foretaget af Bioscience, AU med autoklavemetoden. 

 Odder Å Saltø Å 

 2015 2016 2015 2016 

Total N (mg N/l) 5,18 5,08 8,97 8,36 

Nitrat-nitrit N (mg N/l) 4,15 3,94 7,14 6,58 

Total N – nitrat-nitrit-N  ’Organisk N’ (mg N/l) 1,03 1,14 1,83 1,78 
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Notatet har været fremsendt i udkast til MST, der har haft lejlighed til at kom-
mentere skriftligt herpå (se evt. link til kommentarskema). Desuden har der væ-
ret afholdt møder, hvor DCE har fremlagt metode og resultater og MST har haft 
lejlighed til at stille opklarende spørgsmål. 
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Metode 

Den statistiske analyse ser på størrelsen af organisk-N koncentrationer, som 
er beregnet som: 

𝑂𝑟𝑔𝑁 = 𝑇𝑁 − 𝑁𝑂𝑥   − 𝑁𝐻4,    (1) 

hvor vi har brugt de målte koncentrationsværdier for TN og de opløste uor-
ganiske fraktioner af kvælstof (nitrat-nitrit (NOx) og ammonium-N (NH4-N)). 
Organisk N værdier beregnet efter formel (1) får tilknyttet en større analy-
seusikkerhed, idet analyseusikkerheden på hver af målingerne af TN, NOx 
eller NH4 bidrager til usikkerheden på den beregnede OrgN, som illustreret i 
Larsen et al. (2020). I analysen beregnes først følgende: 

1. Et kvartalsgennemsnit af TN, NOx, NH4 og OrgN beregnes pr. station og 
pr. år. For at sikre at flest mulige stationer indgår i analysen og for at be-
grænse variationen i data har vi valgt at se bort fra at beregne måneds-
gennemsnit. Flere stationer vil ellers bortfalde, da der kan være måneder 
uden prøvetagninger. 

2. Kun stationer med data fra alle kvartaler og hvert år i perioden 2015-2020 
anvendes (dog undtaget 4 kvartal 2019; jf. Larsen et al. 2021). For data 
beregnet som kvartalsgennemsnit er der 173 vandløbsstationer, som har 
data i alle kvartaler og alle år. For stationer, som betegnes som søafløb, 
findes der 16 stationer, som har data i alle år og alle kvartaler. 

3. Der beregnes gennemsnit pr. station, pr. kvartal, og pr. periode, hvor vi 
opererer med to testperioder defineret som 2015 (P1) og 2016-2020 (P2). 

De gennemførte statistiske analyser baseres på Type II regression (se Larsen 
et al., 2021). Analyserne er gennemført ved anvendelse af PROC MODEL i SAS 
(SAS Institute Inc, 2013). Kvartalsgennemsnit analyseres separat og ligeledes 
separat pr. vandløbstype (vandløb og vandløb karakteriseret som søafløb). 

Den geografiske fordeling af de 173 vandløbsstationer og de 16 stationer i 
søafløb er vist i figur 4. De 189 stationer har en ret jævn geografisk fordeling 
på tværs af Danmark, dog er der ingen stationer i søafløb på Fyn. 

Data beregnet ved anvendelse af trin 1-3 ovenfor, kan anskues som et sæt ”pa-
rallelprøver”, idet vi for hver station har en observation udført med autokla-
vemetoden af Eurofins (P1: 2015, Eurofins) og observationer udført med au-
toklavemetoden eller en tidligere korrigeret UV-metode af ALS (P2: 2016-
2020, ALS) (se Larsen et al. 2021). Bemærk, at TN koncentrationer fra 2016 og 
1. kvartal af 2017 er prøver analyseret med UV-metoden af ALS og efterføl-
gende korrigeret (Larsen, 2018). Forskellen mellem disse to grupper af obser-
vationer fra de to perioder, vil være et udtryk for metodeforskel og en labora-
toriebias mellem de to laboratorier, da begge laboratoriet har anvendt auto-
klavemetoden eller en tidligere korrigeret UV-metode (2016 og 1. kvartal 2017 
se tabel 1). Det er nu muligt, ved anvendelse af Type II regression, at korrigere 
OrgN-koncentrationer i perioden 2015 op til niveau med OrgN-koncentratio-
ner i perioden 2016-2020. 
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Figur 4.  Den geografiske forde-

ling af de i alt 189 stationer, som 

indgår i den statistiske analyse. 
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Resultater 

Følgende sammenhænge er bestemt ud fra Type II regressionsanalysen af 
kvartalsgennemsnit, hvor der er testet for signifikans af de enkelte regressi-
onsparametrene (skæringspunkt=0 og hældning=1) (figur 5): 

Kvartal 1: 𝑂𝑟𝑔𝑁𝑃2  = 0,1779 + 1,3230 · 𝑂𝑟𝑔𝑁𝑃1 (2) 

Kvartal 2: 𝑂𝑟𝑔𝑁𝑃2  = 0,1432 + 1,1137 · 𝑂𝑟𝑔𝑁𝑃1 (3)  

De 2 kvartalsligninger er estimeret hver for sig, og deres adjusted R
2 er lig 0,50 

og 0,53 %, og begge regressioner er signifikante på 5 % signifikansniveau. For 
yderlige forklaringen omkring de påviste kvartalskorrektioner henvises til 
Larsen et al. (2021). 

For stationer, som klassificeres som søafløb, giver Type II regressionen føl-
gende modeller (se figur 6):   

Kvartal 1: 𝑂𝑟𝑔𝑁𝑃2  = 1,4488 · 𝑂𝑟𝑔𝑁𝑃1 (4) 

Kvartal 2: 𝑂𝑟𝑔𝑁𝑃2  = 1,1396 · 𝑂𝑟𝑔𝑁𝑃1 (5) 

I formel (4) og (5) kan afskæringsparameteren testes lig nul med følgende P-
værdier: P=0,32 og P=0,87. De 2 sammenhænge for OrgN i periode P1 og P2 
har en adjusted R

2 på henholdsvis: 1. kvartal: 0,73 og 2. kvartal: 0,87. og alle 
regressioner er signifikante på 5 % signifikansniveau.  

Ud fra de opstillede sammenhænge ved de almindelige vandløbsstationer 
(ligninger 2-3) er det tydeligt, at der er en signifikant lavere OrgN-koncentra-
tion i 1. og 2. kvartal 2015 for analyserne udført af Eurofins, end for perioden 
2016-2020 udført af ALS laboratoriet. Nøjagtigt samme forhold blev konstate-
ret for alle fire kvartaler i perioden 2011-2014 (Larsen et al., 2021).  

Overordnet samme mønster gentager sig for søafløbsstationerne, hvor de to 
første kvartaler i 2015 har en signifikant hældningskoefficient større end 1 
(ligning 4 og 5).  

På grundlag af ovenstående resultater og en forventning om, at analyselabo-
ratoriet i de to første kvartaler af 2015 har skullet omstille fra UV-metode til 
autoklavemetode, indstiller vi at en korrektion ud fra disse foreløbige analy-
ser kun skal foretages i de to første kvartaler af 2015. Det er muligt, at beregne 
usikkerheden på den gennemførte korrektion af TN-koncentrationer for peri-
oden 2015. Dette er prædiktionsusikkerheden ved at anvende korrektionslig-
ningen på OrgN og efterfølgende addere de målte værdier for NOx.  

Usikkerheden for almindelige vandløbsstationer er i gennemsnit følgende: 
 
1. kvartal: 4,2 % 
2. kvartal: 5,9 %. 

For at opnå et 95 % konfidensinterval skal usikkerhederne ganges med 1,97 
(fra t-fordelingen med 171 frihedsgrader) og trækkes fra for at få nedre grænse 
og adderes for at få øvre grænse i intervallet. 
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Den beregnede usikkerhed indeholder også usikkerheden på laboratorieana-
lyserne, men det er ikke muligt, på grund af manglende data, at angive ande-
len som hidrører fra korrektionen og andelen af usikkerhed fra laboratorie-
analyserne. 

For søafløb er de tilsvarende tal: 

1. kvartal: 5,0 % 
2. kvartal: 11,7 %. 

For at opnået 95 % konfidensinterval skal de ganges med 2,14 (fra t-fordelin-
gen med 15 frihedsgrader) og trækkes fra for at få nedre grænse og adderes 
for at få øvre grænse i intervallet. 

 
Korrigerede TN-koncentrationer opnås ved at addere NOx og NH4 -koncen-
trationer til de korrigerede OrgN-koncentrationer beregnet efter ovenstående 
ligninger. 

For vandløbsstationer giver denne korrektion en gennemsnitlig korrektion på 
7,5 % for TN-koncentrationer i 1. kvartal af 2015 og 7,0 % i 2. kvartal af 2015. 

De tilsvarende procenttal for søafløb er i gennemsnit 9,2 % for 1. kvartal, 7,7 
% for 2. kvartal. 

 

Figur 5.  Sammenhænge mellem kvartalsvis gennemsnitlig organisk N-koncentration i de to perioder 2015 og 2016-2020 for 

173 almindelige vandløbsstationer under NOVANA-programmet. 
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I de tilfælde hvor NOx og NHx-koncentrationen ikke er målt på vandløbssta-
tionen, kan man estimere en korrektionsligning for TN ved at etablere en re-
lation mellem de målte og korrigerede TN-koncentrationer i 2015 for de prø-
vetagninger, hvor det er muligt at beregne organisk N. Denne relation anven-
des kun for TN-målinger i året 2015, hvor OrgN ikke kan bestemmes. 

Dette giver følgende korrektionsligninger for ordinære vandløbsstationer, 
estimeret ved anvendelse af en Type II regressionsanalyse: 

Kvartal1: 𝑇𝑁𝑘𝑜𝑟𝑟   = 0,2827 + 1,0108 · 𝑇𝑁 (6) 

Kvartal2: 𝑇𝑁𝑘𝑜𝑟𝑟   = 0,2038 + 0,9981 · 𝑇𝑁 (7)  

De tilsvarende ligninger for stationer i søafløb 

Kvartal1: 𝑇𝑁𝑘𝑜𝑟𝑟   = 0,2472 + 1,0129 · 𝑇𝑁 (8) 

Kvartal2: 𝑇𝑁𝑘𝑜𝑟𝑟   = 0,1167 + 1,0180 · 𝑇𝑁 (9) 

 

Figur 6.  Sammenhænge mellem kvartalsvis gennemsnitlig målt OrgN-koncentration i de to perioder 2015 og 2016-2020 for 16 

vandløbsstationer i søafløb under NOVANA programmet. 
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Betydningen af korrektionen for total N og or-
ganisk N koncentrationer i vandløb 

Korrektionen af OrgN- eller TN-koncentrationerne målt i 2015 foreslås fore-
løbigt kun gennemført for de 2 første kvartaler af 2015. Det skyldes at der er 
viden om, at analyselaboratoriet efter indstilling fra referencelaboratoriet i de-
cember 2014 (Referencelaboratoriet, 2014), har skullet omlægge fra deres an-
vendelse af UV-metoden til autoklavemetoden ved analyse af TN i starten af 
2015. Da der ikke er fuldstændig sikkerhed for hvornår denne omlægning 
skete på laboratoriet, selv om bilag 1 indikerer det er sket i løbet af maj 2015, 
har vi valgt denne foreløbige korrektion af data i 1. og 2. kvartal 2015, hvor 
analyserne af OrgN er lavere end i den perioden vi har sammenlignet med i 
regressionsanalyserne (2016-2020).  

Figur 7.  Gennemsnitlige årlige 

vandføringsvægtede koncentrati-

oner af total N og DIN, samt or-

ganisk kvælstof (grå søjler) i 

årene 2000-2019 ved 68 måle-

stationer i havbelastningsnettet i 

NOVANA-programmet med ind-

satte periodegennemsnit (vand-

rette streger) for perioden 2000-

2008 & 2016-2019 og korrekti-

onsperioden. Den øverste figur er 

efter korrektion af perioden 2009-

2014 og den nederste figur viser 

årsgennemsnit efter korrektion af 

organisk N i året 2015 med de 

udviklede korrektionsformler (sti-

plet vandret linie for organisk N 

(søjler). 
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I figur 7 er der derfor vist, hvordan denne korrektion af OrgN på målestatio-
ner i 68 vandløb i havbelastnings netværket i NOVANA ændrer på gennem-
snittet i korrektionsåret 2015. Efter korrektionen er der målt nogenlunde den 
samme gennemsnitskoncentration af organisk kvælstof ved de 167 målestati-
oner i korrektionsåret (2015), som i perioden efter (2016-2019). Den gennem-
snitlige ændring på den årlige vandføringsvægtede koncentration af TN ved 
68 målestationer i havbelastningsnettet af NOVANA efter korrektion er på de 
63 almindelige vandløbsstationer på 3,2 % (min: 1,3% og max: 6,6 %), mens 
den for 5 søafløbsstationer er på 6,2 % (min: 2,8 % og max: 11,1 %). 

Betydningen af korrektionen er vist for TN-koncentrationen ved de 189 NO-
VANA vandløbsmålestationer, der indgik i de statistiske analyser af forskelle i 
koncentrationen af organisk kvælstof (figur 8). Der er generelt størst korrektion 
ved vandløbsstationer, som er klassificeret som søafløb, mens korrektionens be-
tydning for TN-koncentrationen varierer betydeligt mellem de almindelige 
vandløbsstationer (figur 7). Generelt er der flest stationer, som korrigeres med 
et niveau på 2-6 %, mens der er færre målestationer med behov for korrektioner 
på 6-10 % og enkelte på 10-14 %, der alle er søafløb (figur 8). Målestationer med 
en stor korrektion er sandsynligvis vandløb, der modtager meget opløst orga-
nisk stof fra indtrængende grundvand.  En analyse af årsagerne til de fundne 
variationer i korrektionsfaktoren er ikke muligt i dette notat. 

Figur 8. Kort over den beregnede 

gennemsnitskorrektion af total 

kvælstof koncentrationen (TN) 

ved de 189 vandløbs målestatio-

ner opdelt på søafløb og alminde-

lige vandløb i 2015. 

 



 

16 

Konklusion og anbefalinger 

Målinger af total kvælstof (TN), nitrat-nitrit-N (NOx) og ammonium-N (NH4) 
koncentrationer ved 68 målestationer i vandløb under NOVANA havbelast-
ningsprogrammet viser tydeligt, at der i året 2015 er et reduceret indhold af 
organisk kvælstof (OrgN), sammenholdt med årene før og efter. Dette kan 
formentlig tilskrives en overgangsperiode med skift i analysemetode til oxi-
dation af organisk stof i vandprøverne fra UV-metoden til autoklavemetoden, 
som er anvendt af Eurofins i 2015. 

Der er på baggrund af data for koncentrationer af TN, NOx og NH4 ved 189 
målestationer i vandløb, fordelt med 173 almindelige vandløb og 16 søafløb, 
udviklet korrektionsformler til genopretning af koncentrationen af enten 
OrgN eller TN i de to første kvartaler af 2015.  

Da de udviklede korrektionsformler for de almindelige vandløbsstationer og 
søafløb viser et korrektionsbehov for OrgN-koncentrationen i 1. og 2. kvartal 
2015 anbefales det, at koncentrationer af OrgN eller TN i vandløb analyseret 
af Eurofins i 2015 foreløbigt korrigeres i disse to kvartaler ved anvendelse af 
de ligninger, der er udviklet i dette notat for enten almindelige vandløbssta-
tioner eller søafløb. Begrundelsen for kun at korrigere i 1. og 2. kvartal af 2015 
er viden om, at analyselaboratoriet Eurofins i løbet af 2015 har genindført au-
toklavemetoden til oplukning af vandprøverne ved analyse af TN-koncentra-
tionen og at der i slutningen af 2. kvartal 2015 sker en ændring i metodeangi-
velsen for analyserne (bilag 1). Det skal dog pointeres at den foreslåede kor-
rektion er foreløbig, da der ikke er sikker viden om, hvad der er sket på ana-
lyselaboratoriet. 

De foreslåede korrektioner i 1. og 2. kvartal 2015 svarer til en gennemsnitlig 
korrektion af den årlige koncentration af TN i 2015 på 3,8 % for de almindelige 
vandløbsstationer og 4,3 % for vandløbsstationer, der er søafløb. En oversigt 
over alle de gennemførte korrektioner i perioden 2007-2017 er vist i tabel 3. 

Den endelige effekt af en korrektion af 2015 analyserne af OrgN eller TN 
koncentrationerne er vist i figur 9 for 153 almindelige vandløbsstationer (se 
Larsen et al. 2021). Der er efter genopretning af koncentrationerne af orga-
nisk kvælstof og total kvælstof i perioden 2009-2015 nu en solid sammen-
hæng mellem de to variable, når man sammenligner med situationen før 
korrektion (figur 9). 
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Figur 9.  Sammenhæng mellem 

koncentrationer af organisk kvæl-

stof og total kvælstofkoncentratio-

ner målt i 153 almindelige vand-

løb i perioden 1990-2020, hvor 

data for 2009-2014 er genoprettet 

efter Larsen et al. 2021.  Øverste 

figur viser sammenhængen før 

genopretningen af de målte kon-

centrationer i 2015, mens den ne-

derste figur viser resultatet af 

genopretningen i 2015. 

Tabel 3: Oversigt over de allerede foretagne korrektioner af analyser af total N i vandløb under NOVANA programmet i perio-

den 2007-2020 for de enkelte analyselaboratorier, samt betydningen af de nye korrektioner (årlig effekt for gennemsnitlig total 

kvælstof koncentrationen, som foreslås indført som konsekvens af de nyeste undersøgelser i dette notat og i notatet af Larsen 

et al., 2021. 

År EUROFINS A/S ALS Andre laboratorier 

2007 1,3 %* Rulles tilbage 6,9 % Rulles tilbage 1,3 % ** Rulles tilbage undta-

gen på prøver fra AnalyCen 

2008 1,3 %* Rulles tilbage 6,9 % * Korrigeres kun 

fra og med 2. kvartal* 

1,3 % ** Rulles tilbage 

2009 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** 6,9 % * 1,3 % ** Rulles tilbage 

2010 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** 6,9 %* 1,3 % ** Rulles tilbage 

2011 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** - - 

2012 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** - - 

2013 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** - - 

2014 1,3 %* +(almindelige vandløb: 5,95 %) (søafløb: 19,9 %) *** - - 

2015 almindelige vandløb 3,8 % og søafløb 4,3 % ( hvor der kun 

er korrigeret i 1. & 2. kvartal) **** 

 - 

2016 - 6,9 % * - 

2017 - 6,9 % (1. kvartal) * - 

-) Ingen korrektion 

*) Larsen et al., 2018 

**) Larsen, 2018 

***) Larsen et al., 2021 

****) dette notat hvor der kun korrigeres i 1. & 2. kvartal 2015 
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Bilag 1 

 

 
 

Eurofins angivne analysemetoder for total kvælstof i perioden 2014-2015 i overfladevands databasen ODA. 

År Måned Stancode Beskrivelse Bemærkning 

Antal 

analy-

ser 

2014 1 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 465 

2014 2 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 435 

2014 3 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 439 

2014 4 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 388 

2014 5 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 361 

2014 6 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 341 

2014 7 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 322 

2014 8 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 348 

2014 9 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 379 

2014 10 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 423 

2014 11 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 413 

2014 12 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 1 

2014 12 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 439 

2015 1 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 2 

2015 1 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 496 

2015 2 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 462 

2015 3 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 494 

2015 4 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 415 

2015 5 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 235 

2015 5 531 DS/EN ISO 11905-1 Vandundersøgelse af Total-N 154 

2015 6 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 411 

2015 7 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 356 

2015 8 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 318 

2015 9 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 393 

2015 10 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 452 

2015 11 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 499 

2015 12 490 SM 17 udg. 4500 Vandundersøgelse, sulfat 451 
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