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Forord 
 
 
 
I forbindelse med Indsatsplanlægningen (kortlægning med henblik på at sikre den fremtidige drikke-
vandsforsyning) for et opland med meget skov henvendte Århus Amt (ved Nikolaj Ludvigsen) sig til 
Skov & Landskab med et spørgsmål om hvordan man kan vurdere nitratudvaskningen til grundvandet 
fra skov, skovrejsning og juletræskulturer. Hidtil havde man anvendt standardværdier for disse areal-
anvendelser idet landbrugsarealer er de dominerende i de fleste oplande.  
 
Efter en diskussion af kortlægningsmulighederne for det konkrete skovrige opland i Århus Amt for-
mulerede jeg sammen med Nikolaj Ludvigsen et generelt projekt ’Nitratudvaskning fra skovarealer – 
model til risikovurdering’ som de øvrige amter blev inviteret til at deltage i. Fyns Amt og Nordjyl-
lands Amt ønskede at deltage sammen med Århus Amt, hvorefter projektet blev sat i gang i august 
2005. 
 
Projektet sammenfatter og udnytter data fra et større antal undersøgelser af nitrat-koncentration og -
udvaskning under skov fra de seneste godt 20 år, samt en række undersøgelser af fordampning og 
nedsivning i skov. Uden denne store ’kapital’ af detaljerede undersøgelser fra andre forskningsprojek-
ter, studenteropgaver og skovovervågning ville det være umuligt at udvikle en model, der kan bruges 
til at vurdere nitratudvaskningen fra skov. Jeg vil derfor her rette en tak til alle de studerende og for-
skere (ingen nævnt, ingen glemt), der gennem tiden har målt nitrat i jordvand under skov, og sørget for 
at deres data blev publiceret eller gemt under en eller anden form.  
 
Projektet har haft en følgegruppe bestående af Nikolaj Ludvigsen, landskabsforvalter, Natur og Miljø, 
Århus Amt; Thorben E. Jørgensen, agronom, Grundvandskontoret, Miljø- og Arealafdelingen, Fyns 
Amt; Jens Kalør, Grundvandskontoret, Nordjyllands Amt (indtil 1/3-2006), samt Birgitte Hansen, 
geolog, Natur og Miljø, Århus Amt. Følgegruppen har kommenteret en tidligere udgave af rapporten 
og været med til at sikre at arbejdet tog udgangspunkt i forholdsvis simple temaer, der er kortlagt (eller 
forholdsvist let kan kortlægges) i Danmark. Nikolaj Ludvigsen, har bidraget med et eksempel (afsnit 
10) på anvendelse af modellen i et opland med stor andel af skov. Endelig takkes seniorforsker Lars 
Bo Pedersen, Skov & Landskab for kommentarer til afsnit 9 om juletræer og pyntegrønt. Projektet 
sluttede med udgangen af 2006, hvor der var udviklet en simpel regnearksmodel (SkovNitrat). Det har 
uden held været forsøgt at skaffe midler til en egentlig validering af den udviklede model. Denne rap-
port indeholder dokumentation af modellen samt nogle første resultater og erfaringer fra brug af 
modellen. 
 
SkovNitrat (Excelark) er sammen med denne rapport tilgængelig på Skov & Landskabs hjemmeside: 
http://www.sl.life.ku.dk/ 
 
 
 
Maj 2008    Per Gundersen 
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1. Introduktion 
 
 
Der foregår en omfattende kortlægning af vandressourcerne i Danmark i disse år. Ved en ændring af 
vandforsyningsloven i 1999, fik amterne pålagt at detailkortlægge grundvandet og udarbejde indsats-
planer med henblik på at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning – et arbejde der ofte kaldes Ind-
satsplanlægningen. Efter kommunalreformen blev opgaven delt således, at staten varetager kortlæg-
ningen af grundvandet medens kommunerne på grundlag af kortlægningen udarbejder indsatsplaner 
for grundvandsbeskyttelse. For at kunne løse denne opgave er der behov for at vurdere nitratudvask-
ningen til grundvandet fra land- og skovbrugsarealer. Hidtil har vurderingerne stort set begrænset sig 
til landbrugsarealer, der ofte er dominerende i indvindingsoplandene. Der findes dog alligevel mange 
indsatsområder med et betydeligt skovareal. Her er det nødvendigt også at estimere nitratudvask-
ningen fra rodzonen i skov, inklusive skovrejsning og juletræskulturer. Oplysninger om kvælstofud-
vaskningen fra skove m.m. vil desuden være relevante i det fremtidige arbejde med Vandrammedirek-
tivet ligesom det kan være relevant i forbindelse med VVM-redegørelser for husdyrbrug i oplande 
med skov. 
 
Til beregning af N-udvaskning fra landbrugsarealer findes både dynamiske (Daisy, FASSET) og em-
piriske modeller (N-les I, N-les III), der kan anvendes i kortlægning af nitratudvaskning (Knudsen og 
Østergaard, 2005).  Disse modeller er veldokumenterede og bliver anvendt i VVM-sager, i Indsats-
planlægning og i evaluering af Vandmiljøplanerne. De dynamiske modeller er generelt ret datakræ-
vende, men kan til gengæld anvendes i scenarieberegninger, mens de empiriske modeller er simplere, 
men alligevel velegnet til at beregne den nuværende nitratudvaskning (Knudsen og Østergaard, 2005). 
De empiriske modeller for N-udvaskning for landbrugsarealer bygger på et stort antal markforsøg og 
målinger, hvor N-tilførsel, jordbund m.v. er forholdsvis velbeskrevet. Modellerne er blevet gradvist 
forbedret fra den første udgave af Simmelsgaard-modellen (Simmelsgaard, 1994) til N-les I og N-les 
III (Kristensen, 2004) efterhånden som data- og videngrundlaget udviklede sig. 
 
Indenfor skov er der også udviklet dynamiske modeller for N-kredsløbet, men disse er meget datakræ-
vende og anvendes derfor i øjeblikket mest i forskningsøjemed. I Danmark er der efterhånden gen-
nemført et stort antal undersøgelser af nitratkoncentrationen i skov. Mest omfattende er Kvadratnet-
sundersøgelsen fra 1986-93, hvor der indgik 111 punkter i skov (Callesen m.fl., 1999). Endvidere har 
der over en årrække været gennemført en mere omfattende overvågning i både løv- og nåleskov (Han-
sen (red.), 2003) samt en række kortere undersøgelser med forskelligt formål (Gundersen m.fl., 2003).  
Med den voksende mængde data fra skov opstod ideen om at forsøge at opstille en ’Simmelsgaard’ 
model for skov, der vil kunne anvendes i Indsatsplanlægning m.v. En sådan model vil som for land-
brugsarealerne tilsvarende kunne forbedres efterhånden som der kommer nye data eller ny viden. 
 
Formål 
Formålet er at opstille en beregningsmodel, der kan estimere kvælstofudvaskningen fra skov og jule-
træsarealer. Modellen skal bygge på tilgængelige geografiske temaer, som jordbund, træart (løv, nål) 
og N deposition. Estimatet for kvælstofudvaskningen skal være gældende for en længere tidshorisont 
og vil derfor have karakter af en risikobetragtning for den nuværende skovbehandling/arealanvendelse 
(gennemsnit med en tidløs horisont). 

Da indsatsplanlægningen drejer sig om grundvandskvalitet, er det ikke nok at kende kvælstofudvask-
ningen. Det er også nødvendigt at kunne beregne hvilken nitratkoncentration, der samlet kan fore-
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komme. Derfor er det ligeledes en del af formålet at foreslå en simpel beregningsmetode til at esti-
mere den øgede fordampning fra skov- og juletræsarealer set i forhold til landbrugsarealer. 
 
Denne rapport beskriver de teoretiske overvejelser, antagelser og datagrundlaget for udviklingen af en 
beregningsmodel til forudsigelse af nitratudvaskningen fra skovarealer - SkovNitrat. Modellens ele-
menter og de enkelte trin i udviklingen af modellen bliver gennemgået. Hvert trin bliver verificeret 
med de data, der er til rådighed. Modellens samlede evne til at forudsige målte data bliver undersøgt 
og diskuteret. Arbejdsgangen i anvendelsen af modellen er beskrevet trin for trin og et eksempel på 
anvendelse i et afstrømningsområde bliver gennemgået. 
 
 

2. Teoretisk grundlag 
 
Ideelt set skulle en empirisk model for kvælstofudvaskning være baseret på en statistisk analyse 
(regression) af de forklarende variable, der bedst beskriver variationen i den observerede kvælstof-
udvaskning fra skove. Det har dog ikke været muligt at benytte denne fremgangsmåde, idet det vil 
kræve langt flere observationer end der reelt er tilgængelige. Som grundlag for den empiriske model 
for kvælstofudvaskning fra landbrugsarealer N-les III er der således anvendt data fra 250 marker til at 
estimere modellens parametre (Kristensen, 2004). For skov eksisterer der data fra mindre end 50 be-
voksninger. 
 
Modellen for kvælstofudvaskning er i stedet opstillet ud fra nogle teoretiske overvejelser over ele-
menterne i skovens kvælstofbalance i kombination med de konkrete muligheder i kortlægningen, dvs. 
hvilke korttemaer for fx deposition og jordbund, der normalt er tilgængelig. Ved afprøvning og juste-
ring af de enkelte elementer i den ’teoretiske’ model i forhold til observationerne fra skove er det 
muligt at nå frem til en delvis empirisk model, der med rimelighed kan forudsige observationerne. 
 
Udgangspunktet for modellen har været, at udvaskning af nitrat-kvælstof forekommer når kvælstof-
udbuddet fra tilførsel (i form af gødskning eller luftforurening) og mineralisering af jordens kvælstof 
er større end kvælstofoptaget i planter og i jordens mikroorganismer. Simplificeret kan balancen mel-
lem udbud og optag omskrives til følgende formel (fx Gundersen, 1991): 

             Nudvaskning  =  Ndeposition  (+ Ngødskning ) -  ΔNbiomasse - ΔNhumus   (1) 

 
Denne massebalance giver de vigtigste led som det er nødvendigt at finde direkte eller indirekte esti-
mater for. I skov forekommer N tilførslen alene som deposition af luftforurening (Ndeposition), dog gød-
skes der i juletræ- og pyntegrøntkulturer (Ngødskning ). Det tilførte N kan akkumuleres i træerne 
(ΔNbiomasse) eller i jorden (ΔNhumus). Vi ser bort fra kvælstoffixering, der udgør en ubetydelig N tilførsel 
(<1 kgN/ha/år), og fra denitrifikation, der antages at udgøre en mindre N fjernelse (<1 kgN/ha/år) i 
almindelige skovjorde (Gundersen m.fl., 2006).  
 
Denitrifikation omfatter omdannelse til frit kvælstof (N2) og omdannelse til og emission af lattergas 
(N2O). Der findes relativt få målinger af den samlede denitrifikation (N2 +N2O) i skov, mens der findes 
et større antal målinger af emissionen af N2O. Dels er det lettere at måle N2O- end N2-emission, dels er 
N2O en kraftig drivhusgas. Dog sker denitrifikationen i sur jord stort set alene som N2O. For de fleste 
skovjorde giver målinger af N2O derfor et rimeligt mål for denitrifikationen. Persson m.fl. (2000) gen-
nemgik litteraturen fra Europa og fandt denitrifikation på i gennemsnit 0,3 og 2,2 kgN/ha/år for henhold-
vis nåleskov og løvskov. I en dansk nåleskov (Klosterhede) blev der målt 0,05 kgN/ha/år (Gundersen, 
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1998), mens der i en bøgeskov ved Sorø blev målt 0,5 kgN/ha/år (Beier m.fl. 2001).  Disse niveauer er 
væsentligt lavere end, hvad man finder på landbrugsarealer (Machefert m.fl., 2002). Forskellen skyldes 
nok især at der er mindre tilgængeligt N i skovjord (Machefert m.fl., 2002). Derudover er temperaturen 
generelt lavere i skov og jordfugtigheden kan også være mindre gunstig for denitrifikation i skov på 
grund af den højere fordampning. Undtagelser fra de lave værdier fra skov er fra våde områder, hvor 
man ved målinger i laboratoriet fandt at denitrifikationen kunne være flere gange højere i jord fra et vådt 
område i Sorø. Ved målinger i ellesump og anden konstant vandmættet jord med ask er der fundet 
niveauer fra 3-10 kgN/ha/år (Struwe og Kjøller, 1991). Under disse våde forhold var N2 det dominerende 
produkt fra denitrifikationen. Produktionsskove er tidligere blevet grøftet for at øge tilvæksten, derfor 
udgør sumpede områder formentlig kun nogle få procent af arealet i de fleste skove. Det er derfor rime-
ligt at antage, at denitrifikationen som gennemsnit er ubetydelig i danske skove. 
 
I en kortere periode ved afdrift (eller i forbindelse med tilplantning af landbrugsjord) forsvinder plan-
ternes kvælstofbehov stort set og nitratudvaskningen vil derfor være stærkt forøget i 3-5 år. Når ny 
vegetation er veletableret følger en periode (10-20 år) med et stort kvælstofbehov og lille udvaskning. 
Disse relativt store svingninger i N-udvaskningen inden for en omdrift er illustreret efter skovrejsning 
i tabel 1. Eksemplet i tabel 1 viser at selv om der er store udsving i udvaskningen er det alligevel for-
holdene i den sluttede skovbevoksning (ældre end 20-30 år), der er bestemmende for den gennemsnit-
lige udvaskning over omdriften. Det betyder at arbejdet kan koncentreres om undersøgelser fra slut-
tede bevoksninger, som også er det stadie hvor der er flest tilgængelige data. Samtidig vil der i de 
fleste lidt større skovområder forekomme alle kombinationer af stadier i omdriften således at sving-
ningerne kan ophæve hinanden. En undtagelse vil være områder med udbredt stormfald, hvor alle 
bevoksninger kan være på samme stadie. Der kan således i områder, der blev ramt af det store storm-
fald i 1999, have været en årrække med høj N-udvaskning, som nu formentlig er efterfulgt af en år-
række med stort set ingen N-udvaskning (Schmidt og Gundersen, 2000). 
 
Tabel 1: Skovrejsningens effekt på kvælstofudvaskning over en omdrift (Gundersen m.fl., 2004). 

År i forhold til plant-
ning 1-2 3 4 5 6-20 21-30 31-100 Gennemsnit 

for omdrift 

Udvaskning 
(kgN/ha/år) 50-100 20-40 10-20 5-8 <5 5-10 10-15 12 

 

I forhold til grundvandets kvalitet er år til år svingninger i nitratudvaskningen mindre relevante. 
Grundvandets kvalitet hænger sammen med den langsigtede nitratudvaskning fra hele oplandet. Til 
modellen er vi således interesseret i at estimere ledene i kvælstofbalancen (1) over en skovgeneration, 
der ofte er mere end 50-100 år. 
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3. Database for vand- og kvælstofkredsløb 
 
Datagrundlaget for arbejdet med modellen er en Excel database over danske skovlokaliteter med 
målinger af N-deposition og/eller N-udvaskning. Sådanne målinger foretages typisk gennem en år-
række ved jævnligt (minimum hver måned) at indsamle vandprøver med forskelligt indsamlingsudstyr 
(foto 1).  Skov & Landskab har N-balance data fra et antal skovovervågningsstationer, hvoraf enkelte 
har data fra 1986 og frem (Hansen (red.), 2003) mens andre alene har data fra de seneste år (Vesterdal 
m.fl., upubliceret).  Endvidere har Skov & Landskab data ofte for 2-3 år fra kontrolparceller i en række 
forskellige skovbehandingsforsøg. Der findes desuden data publiceret fra undersøgelser foretaget af 
andre institutioner (Århus Universitet, DTU, Risø og DMU), samt data publiceret i studenterrapporter 
og lignende.  
 
I databasen indgår data for blandt andet følgende typer af variable: lokalitet (navn, koordinater, kom-
mune), bevoksning (træart, alder, anvendelseshistorie, lokale N-kilder, afstand til rand), jordbund (tek-
stur, C/N-forhold), N-deposition fordelt på ammonium og nitrat (friland, gennemdryp), hydrologi 
(nedbør, fordampning, nedsivning), udvaskning (nitratkoncentration, nitratudvaskning, antal observa-
tioner, årrække, metode), referencer til datakilder. Derudover er der en række afledet variable således 
at databasen har i alt godt 50 variable.  
 

 
Foto 1: Udstyr til måling af gennemdryp (små tragte), strøfald (store tragte af net-materiale) og jord-
vand (sugeceller). Sugecellerne (fx ved hvid pil) er installeret i 90 cm dybde og ved hjælp af vakuum 
suges jordvandet gennem plastslanger til opsamlingsflasker i blå kasse. Typisk anvendes 5-10 stk 
opsamler pr bevoksning. Her målinger i eg fra træartsforsøg ved Vallø. Foto: Jesper Riis Christensen, 
2005. 
 



 8

 
Der indgår data fra undersøgelser fra perioden 1985 til 2005. For kvælstof- og vandfluxe er gennem-
snittet fra den længst mulige årrække indtastet. De registrerede gennemsnit bygger på fra 1 til 11 års 
målinger. Der er ikke foretaget en filtrering med hensyn til tidsperiode, målefrekvens eller kvalitet af 
lokaliteter og data. Alle lokaliteter og målinger er medtaget for at få et tilstrækkeligt datamateriale at 
arbejde med. Det betyder, at en del af den variation vi finder i datasættet vil skyldes forskelle mellem 
måleår, ændringer i deposition fra 80’erne til i dag, forskelle i metoder mv.   
 
I alt indgår data fra 72 bevoksninger i databasen. Ud af disse stammer 26 fra 5 træartsforsøg, dvs. 5-6 
træarter er undersøgt på samme lokalitet indenfor et område på 1-2 ha (foto 2). Disse 5-6 punkter in-
denfor en lokalitet er således ikke uafhængige som man ofte må forudsætte i statistiske analyser. 
Derimod udgør de en værdifuld sammenligning af træarternes effekt på hydrologi og N-balance. Der 
er 47 bevoksninger med målinger af N-deposition i gennemdryp og 51 bevoksninger med et estimat 
for N-udvaskningen. Ud af disse 51 var nedsivningen i 43 bevoksninger beregnet ved hjælp af en 
egentlig kalibreret hydrologisk model. 
 
Derudover er der målt nitratkoncentrationer i rodzonen på 111 skovpunkter i det såkaldte Kvadratnet i 
1986-93 (Callesen m.fl., 1999). Ud af disse indgår 9 punkter, hvor bevoksnings- og jordbundspara-
metre var umiddelbart tilgængelige, i databasen for nuværende. De resterende punkter udgør et data-
sæt, der senere kunne anvendes til verificering af modellen. Det har ikke været muligt inden for res-
sourcerammen for dette projekt at foretage de nødvendige kortbladsanalyser og lignende, for at kunne 
anvende modellen på disse skovpunkter. 
 

 
Foto 2: Eksempel på et træartsforsøg (Vallø), hvor der har været stofkredsløbsundersøgelser i lind 
(A), rødgran (B), bøg (C), ær (D) og eg (E) (DDO, 1995, Cowi). 
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4. Model for deposition 
 

I Danmark tilføres 15-40 kgN/ha/år med luftforureningen (Bak m.fl., 1999). Der er stor lokal variation 
i kvælstofbelastningen og dermed også i risikoen for udvaskning fra skov. Belastningen er høj i områ-
der med mange og store husdyrbrug på grund af ammoniakfordampning. 

Små skovområder er mere udsatte for luftforurening med kvælstof. De små skove har en forholdsvis 
stor andel af skovrand, hvor forureningsbelastningen er stor, idet op mod 100 kgN/ha/år er fundet 
(Beier og Gundersen, 1993). Forhøjet nedfald forekommer inden for de første 25 m eller mere afhæn-
gig af bevoksningstæthed (Bak m.fl., 1999) endvidere dokumenterede Kvadratnetsundersøgelsen, at 
nitratkoncentrationen var højere under små skovområder mindre end 10 ha end i store skovområder 
(Callesen m.fl., 1999). Små skove udgør ca. 14% af det samlede skovareal (Larsen og Johannsen, 
2002). 
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Figur 1: Nitratudvaskning vs N tilførsel målt i gennemdryp for danske skove. Enkelte bevoksninger 
ligger over 1:1 linien, hvilket indikerer et N-tab fra systemet. Den høje værdi (80 kgN/ha/år i gennem-
dryp) er fra et vindeksponeret hjørne af en sitkagranbevoksning. 
 
 
Sammenstillinger af europæiske data for kvælstofkredsløb i skove viser, at N depositionen er den vig-
tigste faktor til at forklare variationen i nitratudvaskningen og at den begynder at stige ved en tærskel-
værdi på 8-10 kgN/ha/år tilført fra luften (Kristensen m.fl., 2004). De danske data for N deposition 
målt i gennemdryp ligger for de fleste lokaliteter over denne tærskelværdi, men der er ikke nogen klar 
sammenhæng mellem deposition og udvaskning (figur 1). 
 
I arbejdet med modellen har udgangspunktet været at forsøge at estimere de målte værdier med den 
simplest mulige beregning. Formulering af en algoritme er endvidere begrænset af mulighederne for 
reelt at kortlægge forskellige variable i et opland og af hvilke faktorer, der findes viden om og målin-
ger at validere algoritmen med.  



 10

 
Et estimat for Ndeposition til et punkt i en skov må indeholde følgende komponenter: 

• Et regionalt baggrundsbidrag 
• Et receptor bidrag, hvor nåleskov har større filtervirkning end løvskov 
• Et eksponeringsbidrag, der skyldes ruheden i landskabet, hvor især ydre skovkanter øger 

tørdepositionen 
• Et lokalt bidrag af ammoniak fra husdyrbrug. 

 
Regional baggrundsbelastning (NH4Baggrund; NO3Baggrund): DMU har gennem en årrække arbejdet med 
spredningsmodeller, der kan beregne depositionen i et 16,7 x 16,7 km net over landet ud fra opgørelser  
af emissionerne og deres rumlige fordeling (fx Ellermann m.fl., 2005; Hertel m.fl., 2005). Her er 
anvendt de seneste opdaterede depositionsberegninger med DEHM-REGINA modellen, hvorfra NHy- 
og NOx-afsætningen er beregnet på kommuneniveau som gennemsnit for 2000, 2003 og 2004. Disse 
beregnede data for afsætning anvendes ved VVM-vurdering af husdyrbrug og er opgivet og kan aflæ-
ses i et opdateret bilag til vejledningen herom (Skov- og Naturstyrelsen, 2003 (opdateret 2005)).  
 
Receptorbidrag: I vejledningen til VVM-vurdering af husdyr fremgår det at den beregnede baggrunds-
belastning gælder for et gennemsnitslandbrugsopland (spredte læhegn og bebyggelse). Ved større 
ruhed i oplandet skal belastningen korrigeres med en skaleringsfaktor, der for skov (ca. 20 m træ-
højde) er angivet til 1,6 (Skov- og Naturstyrelsen, 2003; side 21). Da databasen har et stort antal 
målinger af N-deposition målt i gennemdryp er skaleringsfaktorerne blevet bestemt ved regression 
mellem den aflæste baggrundsbelastning og målt deposition i gennemdryp i bevoksninger uden lokale 
ammoniakkilder og uden effekter af rand (tabel 2). Depositionen er højere i nåleskov end i løvskov 
(Rothe m.fl., 2002; Kristensen m.fl., 2004), hvorfor modellen må parametriseres for begge skovtyper. 
Da almindelige geodætiske kort skelner mellem løv- og nåleskov kan disse to skovtyper uden proble-
mer indgå i den endelige model for nitratudvaskning. Derimod er der ikke datagrundlag til at skelne 
mellem træarter indenfor skovtypen, selv om man måske i mange tilfælde kunne fremskaffe mere 
detaljerede skovkort med angivelser af træarter mv. 
 
Tabel 2: Skaleringsfaktorer for skov. Afrundede faktorer til skalering af baggrundsbelastningen be-
regnet med DEHM-REGINA modellen. Faktorerne er fundet ved sammenligning med målt belastning i 
gennemdryp. 

  Skaleringsfaktor Symbol i model boks 1 
Nåleskov NH4 1,5 a1 

 NO3 1,2 a2 
Løvskov NH4 1 a1 

 NO3 1 a2 
 
Målingen af N-depositionen i gennemdryp anses for at være en underestimering af totaldepositionen, 
idet der kan forekomme et optag af N i trækronen (fx Hansen, 1994). Estimater for totaldepositionen 
af N kan beregnes ud fra et omfattende program for løbende måling af luftens indhold af N-holdige 
gasser og partikler. Disse målinger har været udført på tre lokaliteter i Danmark over en årrække (An-
dersen m.fl., 2003). Ved sammenligning af den beregnede totaldeposition med gennemdryp viste disse 
beregninger for rødgran en underestimering i gennemdryp på henholdsvis 3 (Ulborg) og 9 (Lindet) 
kgN/ha/år, mens gennemdryp for Frederiksborg var 3 kgN/ha/år højere end den beregnede totaldepo-
sition (Andersen m.fl., 2003). Da der således ikke kan gives et entydigt svar på størrelsesordnen af et 
evt. N-optag i kronen bygger de videre beregninger alene på skaleringen til de direkte målte deposi-
tioner i gennemdryp (tabel 2). 
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Eksponeringsbidrag: Skovkanter og andre ’forhindringer’ i landskabet øger turbulensen i luftmasserne 
og øger dermed transport og afsætning af stoffer. I ydre skovkanter mod den fremherskende vindret-
ning er der således målt op til 100 kgN/ha/år i gennemdryp yderst i kanten (Beier og Gundersen 1989). 
Udover undersøgelsen fra Beier og Gundersen (1989) i rødgran findes data fra et hjørne i en sitka-
granbevoksning, dvs. med skovkant på to sider (Nielsen m.fl., 1999) samt tre kortere varende under-
søgelser udført af studerende (to rødgran og en eg), der dog kunne skaleres til værdier for årlig depo-
sition ved hjælp af andre data. Ud fra de tilgængelige data kunne defineres 4 arealtyper for et skov-
areal (variable KANT i boks 1), der kan kortlægges i et opland: 

• Ydre rand 0-25 m vindeksponeret mod syd, sydvest, vest og nordvest (150-330°); KANT=2 
• Ydre rand 25-50 m vindeksponeret mod syd, sydvest, vest og nordvest (150-330°); KANT=1 
• Ydre rand 0-25 m i øvrige retninger; KANT=1 
• Øvrige indre skov; KANT=0. 

Der findes alene målinger fra vindeksponerede ydre rande i Danmark. Der findes dog udenlandske 
undersøgelser, der tyder på en væsentlig randeffekt i læsiden (Spangenberg og Kölling, 2004). Derfor 
er der medtaget en effekt for læsiden af et skovareal, selv om der ikke findes data til at verificere dette. 
Det er antaget at effekten kun går halvt så langt ind som i vindsiden og at effekten er halvt så stor. Det 
er endvidere antaget at effekten af kanten er additiv og kan udtrykkes som en konstant gange variablen 
KANT for både NHy og NOx (boks 1). Konstanterne er fundet ved en iterativ proces, hvor den bedst 
mulige forudsigelse af de i alt 6 målte punkter i rand findes (bilag 1, figur B1). 
 
 

N deposition = NH4Baggrund * a1 
(1 + b1 * KANT + c1 * LOKAL + b1 * c1
* KANT * LOKAL) 

+ NO3Baggrund * a2 * (1 + b2 * KANT) 

LOKAL = { 0, 1 , 2 } ; KANT = { 0, 1, 2 }

0,51,00,10,51,0Løv
0,31,20,20,71,5Nål

b2a2c1b1a1

 
 
Boks 1: Lineær model for N-deposition i skov. Konstanterne i modellen er bestemt ved regression og 
visuel optimering gennem flere trin for bedst mulige forudsigelse af målt N-deposition i gennemdryp 
(figur 3 og 4). 
 
 
Med konstanterne i Box 1 bliver de samlede skalleringfaktorer for skovkanter som vist i tabel 3.  
Forøgelsen af depositionen er størst i nåleskov; samlet for NH4 og NO3 ca. en faktor 2 i forhold til 
den indre del af skoven. Faktorerne for løvskov er dårligt belyst, dvs at de bygger på data fra forholds-
vis få målepunkter. 
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Tabel 3: Skaleringsfaktorer for vindeksponeret skovkant. Afrundede faktorer til skalering af bag-
grundsbelastningen beregnet med DEHM-REGINA modellen.  

Træarter N-form Kant 0-25 m Kant 25-50 ma Indre skov 

NH4 3,6 2,5 1,5 Nåleskov 

NO3 1,9 1,6 1,2 

NH4 2 1,5 1 Løvskov 

NO3 2 1,5 1 
a Disse skaleringsfaktorer anvendes også for 0-25 m fra kanten i læsiden 

 

 

Figur 2: Den beregnede geografiske variation af tørdeponeret ammoniak, kg N/ha i et 16 km x16 km 
område i 2004 (Ellerman m.fl., 2005). Markeringerne på kortrammen svarer til 1000 m. De viste 
niveaukurver er på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20. 30 og 50 kg N/ha. Beregning af depositionen er fore-
taget for et net af 400 m x 400 m felter. Den samlede deposition til et punkt i området fås ved at 
addere 12 kg N/ha til værdierne i figuren. 
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Lokalt bidrag: Ammoniak fra husdyrbrug vil give et væsentligt lokalt bidrag til afsætningen 200 m 
eller mere ind i skoven (Spangenberg og Kölling, 2004; Pitcairn m.fl. 1998). Der findes ikke i øjeblik-
ket danske målinger af deposition fra skov der ligger direkte op til større punktkilder fra husdyrbrug. 
Der er dog undersøgelser i gang, der kan belyse dette for løv- og nåleskov på samme lokalitet (Hansen 
m.fl., 2007). Der findes heller ikke i øjeblikket tilgængelige kort der lokaliserer husdyrbrugene og 
deres emissioner på en sådan måde at det lokale bidrag kan beregnes direkte. Det vil være muligt at 
udarbejde sådanne kort på basis af data fra det Centrale Husdyr Register (CHR), men for nuværende er 
der ingen data til at verificere beregnede depositioner.  
 
DMU har arbejdet med lokale spredningsmodeller på basis af detaljerede emissionsopgørelser i Vejle 
Amt (Andersen m.fl., 2000) og har i forbindelse med NOVANA programmet udarbejdet detaljerede 
depositionskort for 25 forskellige mindre naturområder i landet (Ellermann m.fl., 2005). Et eksempel 
fra området omkring Randbøl Hede er vist i figur 2. Kortet viser den kraftige lokale effekt af husdyr-
brug. Udbredelsen af den øgede deposition er for de fleste punktkilder ifølge den anvendte spred-
ningsmodel under 500 m rundt om kilden, dog er der SØ for Vorbasse en kilde (evt. flere samlet in-
denfor et lille område) der giver en væsentlig større udbredelse af den øgede deposition. Beregnin-
gerne medtager også effekten af den forskellige ruhed mellem lav vegetation og skov, men effekten af 
skovkanter er ikke medregnet. Denne type kort kan på sigt inddrages i SkovNitrat, efterhånden som de 
bliver tilgængelige og datagrundlaget med målinger fra skov tæt på kilder bliver forbedret. Indenfor 
området i figur 2 er der gennemdrypsdata fra to bevoksninger ved Gejlvang umiddelbart syd for 
Randbøl Hede. Ved aflæsning på kortet er den samlede N-deposition anslået til 17 kgN/ha/år i 2004 
for de to bevoksninger, mens der for 2002 og 2003 blev målt 17,4 og 25,7 kgN/ha/år for henholdsvis 
en 26-årig og en 42-årig rødgranbevoksning. Dette kunne tyde på, at modelberegningen underestime-
rer N-depositionen i nåleskov. 
 
For at inddrage effekten af de lokale kilder i SkovNitrat er der i første omgang alene taget udgangs-
punkt i om der er større punktkilder (husdyrbrug) eller ej tæt på skoven, mens størrelsen af udslippet 
ikke bliver vurderet. Placeringen af staldanlæg, gyllebeholdere mv. i forhold til skovområder kan kon-
stateres på tilgængelige kort og luftfotos. Ved større husdyrbrug tænkes på brug med >200 dyre-
enheder (DE). Udbredelsen af den meget forøgede deposition er sat til 200 m og udbredelsen af den 
forøgede deposition til 500 m. De lokale punktkilder indgår således i depositionsmodellen med tre 
kategorier baseret på vurderinger af kildens nærhed til skoven: 

• Skov inden for 0-200 m fra større punktkilde (husdyrbrug, staldanlæg, gyllebeholder); 
LOKAL=2 

• Skov inden for 200-500 m fra punktkilde (husdyrbrug); LOKAL =1 
• Skov uden lokal påvirkning; LOKAL=0. 
 

For skov inden for 200 m fra et husdyrbrug har vi i øjeblikket ingen målinger fra danske skov, men her 
er resultater fra skov op ad et husdyrbrug i Sydtyskland (Spangenberg og Kölling, 2004) anvendt til at 
vurdere rimeligheden i at have en faktor 2 forskel mellem LOKAL=1 og LOKAL=2 i depositionsmo-
dellen. Konstanterne c1 og c2 i modellen (boks 1) anvendes til at skalere variablen LOKAL så mo-
dellen kan forudsige målingerne i gennemdryp fra 11 bevoksninger (heraf 6 fra træartsforsøg på 
samme lokalitet) med LOKAL=1, se bilag 1, figur B2.  
 
Lokale ammoniakkilder må nødvendigvis være uden for skoven i det åbne land, hvorfor der samtidigt 
forekommer en effekt af skovkanten, der yderligere øger afsætningen fra den lokale kilde. Det er anta-
get, at den samlede effekt af kilde og skovkant er multiplikative med samme konstanter som for ef-
fekterne alene (boks 1). Vi har i øjeblikket ikke data til at teste denne antagelse, men data fra Span-
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genberg og Kölling (2004) tyder på, at formuleringen i boks 1 med rimelighed kan beskrive afsætnin-
gen i en skovkant med en lokal ammoniak kilde. 
 
Alternativ metode hvor størrelsen af punktkilden inddrages: Med data fra CHR om husdyrbedrifternes 
type og størrelse i antal DE kan man beregne et overslag over udslippet af ammoniak fra bedriften 
(ENH3; tons N/år) ved hjælp af normtal og emissionsfaktorer som beskrevet i vejledningen for VVM-
vurdering (Skov- og Naturstyrelsen, 2003) eller med Amtsmodellen (2006), hvor beregningerne af 
bl.a. ammoniak er implementeret i et regneark. Når man har beregnet ENH3 for punktkilden, anvendes 
denne til skaleringen af radierne i de to cirkler om punktkilderne baseret på følgende formler: 
 

               
 

Udgangspunktet for formlerne er blot, at de to radier skaleres således, at emissionstætheden i cirklerne 
holdes konstant. Dette er den mest rimelige måde at skalere i forhold til størrelsen af punktkilden. 
Modellen i boks 1 opererer med konstante faktorer (c1) for effekten af den lokale kilde. Alternativt 
skulle c1 være afhængig af kildens størrelse og radierne konstante.  
 
Som nævnt har vi ikke data til at verificere om disse formler kan beskrive effekten, da ENH3 ikke er 
kendt for de 11 punkter, der er anvendt til at bestemme konstanterne i boks 1. Der findes forskellige 
resultater for depositionsgradienter omkring punktkilder i Spangenberg og Kölling (2004) og Pitcairn 
m.fl. (1998) som blev anvendt til at vurdere rimeligheden af den simple model i boks 1. Forfatterne 
gav ikke helt entydige data for placering af punktkilderne i forhold til skoven og størrelse af udslip-
pene, men for seks punktkilder med udslip fra 4-14 tN/år var der data som udgør et spinkelt grundlag 
for den foreslåede skalering. 
 
Fladekilder fra husdyrbrug fx spredning af husdyrgødning er ikke inddraget, da disse kan forekomme 
både tæt på skoven såvel som langt fra og i et skiftende mønster. På den måde kan effekten af et hus-
dyrbrug blive underestimeret, men da den foreslåede metode i forvejen er en forsimpling af forholdene 
er dette blot et mindre bidrag til usikkerheden. Alternativt kunne man medtage estimatet for fladeud-
slippene i beregningen af ENH3 og dermed overestimere effekten af fladekilderne. 
 
Den samlede depositionsmodel: Gennem de trin der er beskrevet herover er der fundet et sæt konstan-
ter for den lineære model (boks 1), der bedst muligt forudsiger de målt NH4 og NO3 mængder i gen-
nemdryp. For NH4 giver den lineære model god overensstemmelse med de målte data, selv om der er 
en væsentlig spredning omkring 1:1 linien (figur 3a). Derimod er forudsigelsen af NOx med den line-
ære model ikke tilfredsstillende, idet der er en systematisk afvigelse fra 1:1 linien (figur 3b). Ifølge 
DEHM-REGINA-modellen, der leverer input til beregning i boks 1, er variationen i baggrundsdeposi-
tionen af NO3 væsentligt mindre end den variation vi ser i de målte data. Dette kan skyldes at den 
generelle formulering af tørdeposition i DEHM ikke fuldt ud kan beskrive tørdepositionen af NOx til 
skov. På den anden side kan det også skyldes fejl i gennemdrypsmålingerne. Der er en vis sandsynlig-
hed for, at NH4 i gennemdryp eller evt allerede oppe i kronen kan blive omdannet til NO3 ved nitrifi-
kation (Papen m.fl., 2002). En del af NO3 bidraget i gennemdryp kan således oprindeligt være depo-
neret som NH4. Det er derfor valgt at fokusere på om den samlede N-deposition i gennemdryp kunne 
forudsiges med den lineære model (figur 4). Modellen overestimerer depositionen ved N i gennem-
dryp under 20 kgN/ha/år, mens der for bevoksningen med det højeste input er tale om under estime-
ring. Da der som tidligere omtalt, kan forekomme et optag af N i kronen og da dette vil have størst 
relativ betydning for målingen af N i gennemdryp ved de lave N-depositionsniveauer, er det accepta-
belt og formentlig realistisk at modellen giver en højere N-deposition end i gennemdryp ved de laveste 
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niveauer. Overensstemmelsen for bevoksningen med den højeste N-deposition er ikke blevet vægtet 
særligt højt, da denne bevoksning er specielt vindeksponeret og desuden kun har data fra et år (1992). 
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Figur 3: Sammenligning af målte og modellerede værdier for N-deposition (kgN/ha/år) af henholdsvis 
a) reduceret N (NHy) og b) oxideret N (NOx). Den anvendte model er angivet i boks 1. 
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Figur 4: Sammenhængen mellem modelleret N-input (model i boks 1) og N-input i gennemdryp. 
 
Variationen omkring 1:1 linien er forholdsvis høj (r2=0,33), men er generelt indenfor ±5 kgN/ha/år 
selv om afvigelsen går op til 20 kgN/ha/år. Set i forhold til heterogeniteten i datagrundlaget er denne 
afvigelse tilfredsstillende. Den væsentligste kilde til variation er, at baggrundsdepositionen fra 
DEHM-REGINA er beregnet som gennemsnit for 3 år efter år 2000, mens gennemdrypsmålingerne er 
gennemsnit for mellem 1 og 15 år hovedsageligt fra perioden før år 2000. Der er sket væsentlige æn-
dringer både i størrelse og geografisk fordeling af emissioner lokalt og regionalt fra 1985 til i dag, 
hvilket kan give væsentlige fejl i sammenligningerne mellem beregnede nutidige N-depositioner og 
tidligere målte N-input i gennemdryp. Der findes beregnede baggrundsdepositioner for perioder før år 
2000, der senere kan inddrages for at reducere denne type fejl.  
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5. Ophobning i biomasse 
 
Som det fremgår af ligning 1 kan deponeret N tilbageholdes i økosystemet enten ved ophobning i 
biomassen eller i jorden. Kvælstofoptaget til opbygning af den overjordiske biomasse varierer betyde-
ligt hen over en skovgeneration (figur 5), hvilket er baggrunden for variationen i nitratudvaskning, der 
er illustreret i tabel 1. I de første ca. 20 år af omdriften, hvor alle de relativt kvælstofrige dele af træ-
erne bliver dannet i kronen, er kvælstofbehovet væsentligt større end N-tilførslen fra luften. Senere i 
omdriften når træerne alene vokser i vedmassen vil ophobningen i biomassen ofte være lavere end 
tilførslen fra luften. Til N-balancen (ligning 1) har vi dog alene brug for data for den gennemsnitlige 
ophobning i biomassen (ΔNbiomasse) over en omdrift og på det lange sigt data for, hvor meget af dette N 
der fjernes fra økosystemet ved hugst. Ophobningen i biomassen hænger først og fremmest sammen 
med vedproduktionen på arealet, men også med udnyttelsen af den, fx hvis man producerer flis. I et 
beregningseksempel var kvælstoffjernelsen ved udnyttelse til flis i nåleskov efter gældende praksis 
med fortørring 20 kgN/ha/år mod knap 6 kgN/ha/år, hvis alene stammerne blev udnyttet (Møller, 
2000).  

Figur 5: Beregnet netto kvælstofoptag i en egebevoksning på en god jord (bonitet I), dvs. den mængde 
kvælstof pr år der akkumuleres i træerne. De første år efter plantning er behovet for kvælstof stort 
fordi trækronen (smågrene, kviste og bark) skal opbygges, mens behovet til vedtilvæksten først bliver 
dominerende, når kronetaget er lukket efter godt 20 år (Gundersen m.fl., 2003). 
 
For de bevoksninger, der indgår i databasen findes kun få detaljerede opgørelser af, hvor meget kvæl-
stof, der ophobes i biomassen. Det er derfor ikke muligt at udlede empiriske sammenhænge herfra. 
Møller (2000) har udarbejdet en model (ESBEN), der kan beregne akkumuleringen af næringsstof i 
biomassen i nåleskov ud fra bevoksningsdata. Modellen sigter mod at beregne udtaget af næringsstof-
fer ved forskellig udnyttelse fx udtag af hele biomassen til flis i forhold til udtag af stammer alene. Det 
er også muligt fx at beregne det gennemsnitlige N optag over en generation. Disse beregninger kræver 
dog forskellige bevoksningsdata samt nogle antagelser om N koncentrationer i biomassen og om tyn-
dingsstrategier. Bevoksningsdata er tilgængelige på skovkort, men disse findes ikke for alle skovarea-
ler og modellen dækker ikke løvskov. Det er derfor undladt at forsøge at indarbejde ESBEN til bereg-
ning af ΔNbiomasse. I forbindelse med opgørelse af kulstofophobningen i skove til brug for processen 
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omkring Kyoto-protokollen foregår et arbejde med såkaldte ekspansionsfunktioner, der på sigt for-
mentlig kan udnyttes til også at opgøre ophobningen af kvælstof. 
 
Til beregning af ΔNbiomasse i SkovNitrat er det anvendt, at vedmasseproduktionen har en vis sammen-
hæng med jordens tekstur. For rødgran og eg i Danmark stiger produktionen med lerindholdet (den 
bedste statistiske sammenhæng var dog med faldende grovsandsindhold) (Leary m.fl., 200x; Johann-
sen, 200x). Jordens tekstur er ikke umiddelbart tilgængelig i kortmateriale, men der er udarbejdet kort 
over jordbundens egenskaber i form af de såkaldte JBnr fra landbrugets jordbundklasifikationssystem 
(fx Sundberg m.fl., 1999), hvor stigende JBnr indebærer stigende indhold af ler og/eller silt. Sammen-
hængen mellem tekstur og vedmasseproduktion kan ikke umiddelbart overføres til en sammenhæng 
mellem JBnr og ΔNbiomasse som foreslået i figur 6. Som et første trin til fastlæggelse af kurverne er taget 
udgangspunkt i forskellene i N-ophobning for bevoksninger fra yderpunkterne i spændet fra sandjord 
til lerjord. Hansen m.fl. (2003) har opgjort N-ophobning i vedmasse til henholdsvis 10 (Ulborg, 
JBnr=3) og 22 (Frederiksborg, JBnr=10) kgN/ha/år for rødgran, mens de tilsvarende tal for bøg var 12 
og 22 kgN/ha/år. Disse tal gælder for 30-årige bevoksninger i den mest produktive fase af omdriften 
og må derfor anses for maksimale værdier. I den endelige fastlæggelse af kurverne er inddraget andre 
litteraturværdier samt at omdriften for nåleskov er kortere end for løvskov. Kortere omdrift øger ud-
taget af N, idet den mest produktive fase udgør en større del af omdriften. For nåleskov er der desuden 
taget hensyn til den stigende udnyttelse af flis især på de mindre produktive jorde. Som et sidste trin 
blev der foretaget mindre justeringer af kurverne for at forbedre forudsigelsen af N-udvaskning for 
bevoksningerne i databasen. 
 
I databasen findes ikke jorde med JBnr større end 10, men disse jorde forekommer forholdsvis sjæl-
dent, undtaget JBnr 14, der indeholder meget silt (Sundberg m.fl., 1999). I SkovNitrat vil jorde med 
JBnr større end 10 blive beregnet som for JBnr 10. Dette er rimeligt, idet disse jorde alle har et sand-
indhold der er mindre end JBnr 10. 
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Figur 6: Skøn over gennemsnitlig N-ophobning i biomasse over en omdrift for forskellige jordtyper 
(JBnr). 
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6. Akkumulering i jord 
 

Jorden indeholder flere tons kvælstof per hektar, der fortrinsvis er bundet i organisk stof. N-akkumule-
ring i dette organiske stof i jorden er derfor en vigtig faktor for tilbageholdelse af N. Jordens evne til at 
akkumulere N afhænger især af C/N-forholdet i det organiske materiale (Gundersen m.fl., 2006). På 
næringsfattige jorde opbygges typisk et betydeligt organisk lag med et højt C/N-forhold (>30). Når der 
er meget kulstof tilstede, er der hård konkurrence om kvælstof mellem jordens mikroorganismer og 
planterne. Høje C/N-forhold finder man i hedejordene, hvor kvælstof stort set tilbageholdes fuldstæn-
digt. Gundersen m.fl. (1998) viste, at nitratudvaskning afhænger af C/N-forholdet i det organiske lag i 
et antal danske skovjorde fra Kvadratnettet. Ved C/N forhold mindre end 25 var der stort set altid for-
højede nitratkoncentrationer i jorden undtagen i unge bevoksninger i god vækst. Andre data fra euro-
pæiske og amerikanske skove viser samstemmende resultater (Gundersen m.fl., 2006). Data fra be-
voksningerne i databasen viser tilsvarende en sammenhæng mellem N-udvaskning og C/N-forhold i 
mineraljorden (figur 7). 
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Figur 7: Betydelig N-udvaskning forekommer ved lave C/N-forhold i mineraljorden. Der forekommer 
en enkelt afvigende bevoksning, der bør undersøges nærmere. 
 
Jordens C/N-forhold er ikke kortlagt, og kan derfor ikke anvendes i SkovNitrat til at forudsige jordens 
evne til at akkumulere N (ΔNhumus). Men C/N-forholdet har en vis sammenhæng med jordtypen, idet 
det er de sandede næringsfattige jorde der har høje C/N-forhold (figur 8). Denne naturlige sammen-
hæng bliver modificeret ved landbrugsanvendelse (gødskning) således at der må tages højde for tid-
ligere landbrugsanvendelse i SkovNitrat. Det er derfor nødvendigt at kortlægge skov på tidligere land-
brugsjord, der har været gødet, dvs. skov plantet ca. efter 1970. Sådanne områder kan identificeres ved 
at sammenligne ældre kort med de seneste kort eller luftfoto. 
 
Med udgangspunkt i sammenhængene i figur 7 og 8 er der foreslået en sammenhæng mellem N-ak-
kumulering i jorden (ΔNhumus) og jordbundstype (JBnr) i figur 9. Sammenhængene i figur 9 kan ikke 
direkte verificeres, men beregninger af massebalancen for sandede jorde i Ulborg og Lindet indikerer 
ophobning af 10-20 kgN/ha/år mens der for den næringsrige jord i Fredriksborg var et tab af N fra 
jorden (Hansen m.fl., 2003). Resultater fra Kvadratnettet viste endvidere, at nitratkoncentrationen som 
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gennemsnit var lavest i jordvandet i de grovsandede jorde (3,5 mg/l) mens jorde med mere end blot 
5% ler som gennemsnit havde mere end dobbelt så høje koncentrationer (Callesen m.fl., 1999). I 
lerede og mere næringsrige jorde kan der således ikke indlejres ret meget mere kvælstof i jorden. Det 
endelige niveau for hældning og skæring med x-aksen i den simple sammenhæng mellem ΔNhumus og 
JBnr blev fastlagt gennem en iterativ proces for at få bedst mulig forudsigelse af N-udvaskning for 
bevoksninger i databasen.  
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Figur 8: Sammenhængen mellem C/N-forhold i mineraljorden og jordtypen (JBnr) i skove. I bevoks-
ninger på tidligere landbrugsjord (lyse firkanter) er C/N-forholdet reduceret. 
 
 

Som nævnt ovenfor (afsnit 5) vil jorde med JBnr større end 10 i SkovNitrat blive beregnet som for 
JBnr 10. Da der ikke er sådanne jorde i databasen er det ikke umiddelbart muligt at vurdere om dette 
er rimeligt, men da disse jordtyper er forholdsvist sjældne vil en eventuel fejl blive lille, med mindre 
hele eller store dele af det område man udfører beregninger for har JBnr > 10. Hvis dette er tilfældet 
må man overveje nærmere om resultaterne kan være rimelige.  

Det er ikke muligt at forudsige akkumuleringen af N i jorde med et meget højt indhold af organisk stof 
(fx lavbundsjorde), da den vil afhænge af dræningstilstanden. Hvis vandstanden falder i en organisk 
jord fx på grund af øget fordampning fra træerne vil det organiske materiale blive mineraliseret og 
jorden vil tabe N. I Kvadratnettet findes et eksempel fra en tilplantet mose, hvor nitratkoncentrationen 
(ca. 200 mg nitrat/l) i jordvandet var den højeste målt i skov (Callesen m.fl. 1999). Omvendt kan øget 
vandstand formentlig medføre akkumulering af N i nyt organisk materiale eller til øget denitrifikation, 
således at udvaskningen bliver ubetydelig uanset størrelsen af N tilførslen.  
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Figur 9: Skøn over N-akkumulering i jorden afhængig af tidligere arealanvendelse, der anvendes i 
SkovNitrat. 
 
 

7. Estimat for nedsivning 
 
Skov har i de fleste tilfælde højere fordampning og dermed lavere nedsivning end lav vegetation på 
samme sted. Nitratkoncentrationen i skov kan derfor, fx i N-belastede skove, være på samme niveau 
som på gødede landbrugsarealer selv om N-udvaskningen er væsentligt mindre fra skoven end fra 
landbrugsarealet på grund af forskellen i nedsivning.  For at bestemme gennemsnitskoncentrationen af 
nitrat i et komplekst opland er det derfor nødvendigt både at kende N-udvaskningen og nedsivningen 
fra de forskellige arealtyper således at man kan beregne den samlede mængde af vand og kvælstof, der 
forlader rodzonen af hele oplandet. 
 
Bastrup-Birk m.fl. (2003) har samlet en række vandbalanceberegninger fra skov og givet nogle over-
slag over, hvor meget fordampningen fra skov er øget i forhold til ved landbrugsdrift. De store år til år 
variationer i nedbøren giver store udsving i nedsivningen. Som gennemsnit over en længere årrække 
konkluderer Bastrup-Birk m.fl. (2003), at fordampningen indenfor en arealanvendelse er relativt kon-
stant, hvorfor den gennemsnitlige nedsivning kan beregnes som forskellen mellem normalnedbøren og 
et fast fordampningstal (tabel 4).  
 
Der gives i Bastrup-Birk m.fl. (2003) og Ladekarl (2005) indikationer på at fordampningen vil være 
lidt højere (og nedsivningen dermed mindre) på lerjord end på sandjord. Men datagrundlaget giver 
ikke egentligt belæg for at skelne mellem jordtyperne, idet vi ikke har undersøgelser der direkte sam-
menligner sand- og lerjorde under samme nedbør og klima. Som grundlag for modellen og arbejdet 
med at verificere den på baggrund af målte nitratkoncentrationer er der derfor anvendt de faste for-
dampningstal der er angivet i tabel 4. 
 
Hvis man i forvejen anvender DAISY i kortlægningen af landbrugsarealer kan man anvende output fra 
vandbalancen i DAISY på følgende måde: Den beregnede gennemsnitlige nedsivning fra et ikke dræ-
net landbrugsareal korrigeres som angivet i tabel 4 til et estimat for nedsivningen i skov.  
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Tabel 4: Estimat for nedsivningen i skov a) baseret på middelnedbøren1 i ’Klimagrid’ (figur 10) minus 
et skøn over gennemsnitlig fordampning fra forskellig arealanvendelse, usikkerheden er anslået til 
±50 mm/år (Bastrup-Birk m.fl., 2003); b) som korrektion af beregning for ikke drænet landbrugsareal 
med Daisy. 

Arealanvendelse Nedsivning (nedbør – fordampning) 

mm/år 

Korrektion af nedsivning i DAISY 

mm/år 

Landbrug og anden 
lav vegetation 

Nedbør – 425 2 0 

Løvskov Nedbør - 475 - 50 

Nåleskov Nedbør - 575 -150 
1 Her anvendes ukorrigeret nedbør idet fordampningstallene er anslået ud fra vandbalancedata beregnet med 
ukorrigeret nedbør. 
2 Data i Ladekarl m.fl. (2005) tyder på lidt højere fordampning, når der er tale om vinterhvede, så forskellen til 
løvskov bliver mindre. I dette tilfælde var beregningen for en lerjord og en 80-årig bøgeskov. Da dette ikke nød-
vendigvis er repræsentative situationer er dette ikke inddraget. 
 

 
 
Figur 10: Observeret nedbør i Danmark i perioden 1990-2000 (Scharling og Kern-Hansen, 2002).  
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Ud fra estimatet for nedsivning kan middelnitratkoncentrationen beregnes som: 
 
             NO3-koncentration (mgN/l) = Nudvaskning (kgN/ha/år) / Nedsivning (mm) * 100 (2) 
 
I databasen er for nuværende kun registreret data for nedsivning for en mindre del af de bevoksninger, 
hvor udvaskningen er beregnet på grundlag af en form for hydrologisk modellering. Desuden er det på 
grund af den store år til år variation i nedbøren svært umiddelbart at verificere om middelnedsivningen 
kan udtrykkes så simpelt som angivet i tabel 4. Men for mange bevoksninger i databasen er registreret 
både middelnitratkoncentration og N-udvaskning. Det er derfor muligt at beregne et skøn over N-ud-
vaskningen med ligning 2 og sammenligne dette med den udvaskning, der er beregnet med mere avan-
cerede metoder (figur 11). Der er en god overensstemmelse mellem det simple skøn over N-udvask-
ningen og det der er registreret i databasen (hældningen er omtrent 1 og r2=0,78). Det simple skøn 
over middelnedsivningen baseret på tabel 4 er derfor tilstrækkeligt nøjagtigt til at kunne anvendes i 
SkovNitrat. 
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Figur 11: Sammenligning af et simpelt skøn over N-udvaskning baseret på middelnitratkoncentration 
gange middelnedsivning (tabel 4) med den N-udvaskning, der er publiceret for samme bevoksning.  
 
 
 

8. Model for nitratudvaskning i skov 
 
På baggrund af de sammenhænge mellem baggrundsdeposition, skovtype, jordbund m.v. kan N-ud-
vaskningen beregnes ud fra massebalancen (ligning 1). Denne ligning bygger på, at planter og jordens 
mikroorganismer får opfyldt deres N-behov før der forekommer N-udvaskning. Der forekommer 
imidlertid perioder, hvor nitratudvaskningen er uden for denne biologiske kontrol, såkaldt hydrologisk 
nitrat (Gundersen og Rasmussen, 1995). Man kan således på næringsfattige sandede jorde observere 
lidt nitratudvaskning i vinterperioder eller efter voldsomme regnskyl. Det er vist, at dette nitrat kom-
mer direkte fra nedbørens indhold af nitrat (Gundersen og Rasmussen, 1995). Denne proces er imple-
menteret i SkovNitrat som illustreret i figur 12. Sammenhængen bygger dels på data fra et forsøg på 
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sandjord i Klosterhede med øget N-deposition, dels på en tilpasning, således at den målte nitratud-
vaskning på sandede jorde med højt C/N-forhold med rimelighed kan forudsiges.  
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Figur 12: Andelen af nitratdeposition, der udvaskes som hydrologisk nitrat på forskellige jordbunds-
typer (JBnr).  
 
 
Formlerne for N-deposition (boks 1), og de sammenhænge, der er illustreret i figur 6, 9 og 12 samt den 
simple beregning af nedsivningen er implementeret som formler i et regneark, der udgør beregnings-
modellen SkovNitrat.  
 
Modellen er blevet anvendt på de lokaliteter, der indgår i databasen og som danner baggrund for ud-
viklingen af modellen. I figur 13 er beregnet N-udvaskning sammenlignet med de estimerede N-ud-
vaskninger fra databasen. Da disse estimerede N-udvaskninger har indgået i udviklingen af SkovNitrat 
giver den forholdsvis beskedne sammenhæng omkring 1:1 linien blot en illustration af vanskelig-
hederne med at formulere en model, der kan forudsige de målte N-udvaskninger.  
 
For målte N-udvaskninger mindre end 3 kgN/ha/år forekommer der overestimering for en række be-
voksninger for enkelte op til 10 kgN/ha/år (figur 13). Da beregningen skal give et gennemsnit for en 
hel omdrift inklusiv afdrift bør der forekomme overestimering i forhold til observationerne for be-
voksninger hvor målingen er fra den mest produktive fase med ingen eller lav udvaskning (se tabel 1 
eller figur 6). 
 
Der er et større antal bevoksninger, hvor modellen til gengæld beregner ingen eller relativt lav N-ud-
vaskning i forhold til de målte niveauer. For nogle skyldes dette, at det er gamle bevoksninger eller 
naturskov (violet markering) uden egentlig tilvækst i biomassen (dvs. ΔNbiomasse ≈ 0), hvilket ikke fore-
kommer i modellen, idet dette blot anses for at være en fase i omdriften. For egentlig naturskov uden 
udnyttelse gennem en lang årrække kunne man anvende ΔNbiomasse = 0 , hvis disse udgør større dele af 
skovarealet i et opland. 
 
En række bevoksninger med underestimering er plantet på tidligere landbrugsjord (røde markeringer). 
For disse bevoksninger, hvoraf de fleste er bøg, forekommer der et netto tab af N fra jorden (se også 
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figur 1, hvor nogle af disse bevoksninger ligger over 1:1 linien og dermed udvasker mere N end der 
kommer ind med depositionen). Dette er ikke parametriseret i modellen, idet ΔNhumus altid antages 
positiv (figur 9) med det langsigtede perspektiv vi anvender. Dette fænomen bør undersøges nærmere 
for evt. at kunne inddrages i beregningen. En enkelt bevoksning havde specielt afvigende jordbunds-
data (figur 7) og bør undersøges nærmere.  
 
Et egentligt verifikationsdataset, der ikke har været brugt til modeludviklingen, udgøres af de bevoks-
ninger, hvor der alene forekommer målinger af nitratkoncentrationen under rodzonen (røde trekanter). 
Den estimerede N-udvaskning for disse bevoksninger er således beregnet på grundlag af ligning 2 med 
et skøn over nedsivningen fra tabel 4. Verifikationsgrundlaget er spinkelt, men viser dog en rimelig 
fordeling omkring 1:1 linien. Dog er en r2=0,14 for sammenhængen mellem estimeret og modelleret 
N-udvaskning langt fra tilfredsstillende. De omkring 100 yderligere punkter med målte nitratkoncen-
trationer fra Kvadratnettet er et potentiale for yderligere at verificere modellen selv om disse data er 
fra perioden 1986-93. 
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Figur 13: Sammenligning af den beregnede N-udvaskning fra SkovNitrat med målt N-udvaskning fra 
bevoksninger med en form for hydrologisk modellering (blå ruder) og fra bevoksninger hvor alene 
nitratkoncentrationen er opgivet (røde trekanter). Bevoksninger, hvor N-udvaskningen er markant 
underestimeret er karakteriseret som meget gamle bevoksninger eller naturskove med meget lav til-
vækst (violette cirkler), løvskove på gammel landbrugsjords (røde cirkler), en bevoksning, hvor data 
for jordbunden synes specielt afvigende (sort cirkel). 
 
 
Som nævnt i afsnit 3 stammer godt 1/3 (26) af de målte værdier for N-udvaskning fra 5 træartsforsøg. 
Disse 5 lokaliteter får da en urimelig stor vægt i sammenligningen af målte og estimerede værdier 
(figur 13). Forsøgene giver informationer om fx forskelle mellem løvtræarter, der ikke er inddraget i 
SkovNitrat. Modellen kan kun estimere to værdier for hver lokalitet – en for løvskov og en for nåle-
skov. Ved sammenligning af målinger og model er det derfor mere korrekt at sammenligne modellen 
med gennemsnit for henholdsvis de målte løv- og nåletræsbevoksninger for hver lokalitet (figur 14). 
Dette reducerer spredningen omkring 1:1 linien noget i forhold til figur 13, idet der i træartsforsøgene 
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forekom stor spredning i udvaskning især mellem løvtræarterne under samme depositions- og jord-
bundsforhold.  
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Figur 14: Sammenligning af den beregnede N-udvaskning fra SkovNitrat med målt N-udvaskning som 
i figur 13, men for de fem træartsforsøg er der alene afbildet gennemsnit for henholdsvis løv – og 
nåletræsbevoksninger. 
 
 
En anden måde at undersøge og vurdere de modelberegnede estimater i forhold til målte data er ved at 
sammenligne den fundne sammenhæng mellem input-output (figur 1) med sammenhængen mellem 
den estimerede deposition og den modellerede udvaskning. Da N-depositionen er den afgørende 
parameter for N-udvaskningen i modellen er der en sammenhæng mellem de to variable (figur 15). 
Modelværdierne falder rimeligt sammen med de målte data, især når der alene indgår gennemsnit fra 
træartsforsøgene (figur 15, nederst). Tærskelværdien for ved hvilken deposition der altid forekommer 
N-udvaskning er sammenfaldende for model og målinger (25 kgN/ha/år), hvilket svarer til det niveau, 
der er fundet i europæiske data (Dise og Wright, 1995; Kristensen mfl., 2004). Spredningen på model-
værdierne er væsentligt mindre end for de målte data. Det bør den også være, idet modellen ikke ind-
drager den betragtelige variation, der kan være med bevoksningsalder.  
 
De høje målte N-udvaskninger ved deposition under 20 kgN/ha/år stammer som nævnt ovenfor fra 
gamle bevoksninger uden egentlig nettotilvækst og løvtræer især bøg plantet på landbrugsjord. I figur 
16 er der skelnet mellem bevoksninger på gammel landbrugsjord og på skov- og hedejorde. Det frem-
går at bevoksninger på landbrugsjord ikke generelt er afvigende fra de øvrige og ej heller er generelt 
afvigende fra de modellerede værdier. Det er derfor ikke muligt at forbedre modellen ved fx at regu-
lere paramenterne for ΔNhumus for bevoksninger på landbrugsjord. Skove på landbrugsjord er væsentligt 
overrepræsenteret i databasen i forhold til deres andel af skovarealet, idet der har været fokus på nye 
skove i flere forskningsprojekter. Når punkter i skov på landbrugsjord er overrepræsenteret, giver pro-
blemet med at forudsige nitratudvaskningen på en del af disse punkter ikke grundlag for at forkaste 
modellen. Afvigelsen tydeliggør, at der er specielle forhold i disse bevoksninger, som bør undersøges 
nærmere, især set i lyset af ønsket om øget skovrejsning med løvtræ på tidligere landbrugsjord. 
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Sammenfaldet mellem målte og modellerede værdier i Figur 16 viser, at SkovNitrat giver et rimeligt 
retvisende estimat for N-udvaskningen. I forhold til de målte data, forekommer der en vis underesti-
mering, men det vil være nødvendigt at forbedre datagrundlaget yderligere for at kunne forbedre mo-
dellen. 
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Figur 15: Målt N tilførsel vs udvaskning af N som i figur 1 (blå ruder) sammenlignet med modelbe-
regnede værdier fra SkovNitrat (åbne ruder).  Øverst: Målte og beregnede værdier for alle lokaliteter 
og træarter. Nederst: Lokaliteter med træartsforsøg indgår alene med gennemsnit for henholdsvis løv- 
og nåletræsbevoksninger. 
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Figur 16: N- udvaskning mod N tilførsel i gennemdryp for alle lokaliteter inklusive lokaliteter med 
estimater baseret på målte koncentrationer (verifikationsdataset). Der er skelnet mellem bevoksninger 
på tidligere landbrugsjord (blå ruder) og på tidligere skov- og hedejord (grønne trekanter). Modelle-
rede data er vist som åbne røde ruder. Træartsforsøg indgår alene med gennemsnit for henholdsvis 
løv- og nåletræsbevoksninger. 
 
 
 

9. Juletræer og pyntegrønt 
 
I juletræer og pyntegrønt er det tilladt at gødske og indtil 2004 var kvælstofnormen 75 kgN/ha/år. For 
grovsandede jorde (JBnr 1 og 3) er normen blevet sat op til 100 kgN/ha/år mens den stadig er 75 
kgN/ha/år for de øvrige jorde (JBnr 2 og 4-12) (Christensen, 2006). Træernes kvælstofoptagelse stiger 
med alderen fra nogle få kgN/ha/år efter plantning til 150 kgN/ha/år før høst, derfor er det anbefalet at 
man gøder forholdsvis lidt i de første år af omdriften og mere i den sidste del bl.a. i form af såkaldt 
farvegødskning i sæsonen før høst (Pedersen og Christensen, 2006). Dette er muligt indenfor de gæl-
dende kvælstofnormer, idet kvælstofforbruget opgøres på bedrift/ejendomsniveau. Hvis en given be-
drift har en jævn aldersklasse fordeling kan ’sparet’ gødning fra de yngre kulturer således anvendes i 
de ældre bevoksninger. Omdriftstiden er 9-10 år. Udvaskningen afhænger især af udbringningsmeto-
den og mængden af gødning, men også klima, ukrudtsbekæmpelse, jordbearbejdning og jordtype har 
betydning.  
 
Ligesom for de egentlige skove er det nødvendigt at skelne mellem bevoksninger på tidligere land-
brugsjord og på skovjord, fordi skovjordens C/N-forhold ofte er højt så jorden kan tilbageholde en stor 
del af det tilførte N (Kapitel 6). Sammenligninger af nitratkoncentrationen under juletræsarealer i skov 
og på landbrugsjord viser, at udvaskningen er væsentligt mindre på skovjord end på landbrugsjord 
(Gundersen m.fl., 2003). Bevoksninger der anvendes til klippegrønt (pyntegrønt) har væsentligt læn-
gere omdriftstider end juletræer. Der findes ikke målinger af nitratudvaskning i klippegrønt, men der 
er netop igangsat undersøgelser af gødskningsbehov og N-udvaskning i denne driftsform. Det er hidtil 
antaget, at udvaskningen er lille, idet N-udtaget i produkter kan være større end den tilladte gødnings-
mængde (Pedersen m.fl., 2004).  
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Arealer med juletræer og klippegrønt i skov er vanskelige umiddelbart at identificere ud fra kort og 
luftfotos, da der kan være tale om almindelige skovkulturer, der ikke gødes. På sigt kan man dog 
vælge at inddrage skovkort og forskellige indberetninger til at identificere sådanne arealer. Hos den 
enkelte skovejer må højest 10% af fredskovarealet udgøres af juletræer og pyntegrønt, hvorfor identi-
fikationen af netop disse arealer er mindre kritisk. I SkovNitrat-beregningen vil disse uidentificerede 
arealer indgå som nåleskov, hvorfor N-udvaskningen formentlig bliver underestimeret for disse 
arealer. En undersøgelse af N-udvaskning fra juletræer på skovjord gødsket efter gældende praksis gav 
som gennemsnit for en omdrift en udvaskning på 14,5 kgN/ha/år (Pedersen og Christensen, 2005), 
hvilket er højere end udvaskningen fra de fleste almindelige skove (figur 1), men noget lavere end 
andre udvaskningsundersøgelser på juletræsarealer på landbrugsjord (se nedenfor). 
 
 

 
Foto 3: Undersøgelser af tilvækst, kvalitet samt vand- og stofkredsløb i juletræer på tidligere land-
brugsjord ved Kleelund. Foto: Lars Bo Pedersen 
 
 
Arealer med juletræer (og pyntegrønt) på tidligere landbrugsjord kan identificeres ved på tilsvarende 
måde som for skovrejsning på landbrugsjord at sammenligne nyere luftfotos med ældre kortmateriale. 
Sammenhængen mellem gødningsdosering og juletræernes tilvækst, kvalitet samt N-udvaskning har 
været undersøgt gennem en årrække på 4 lokaliteter (Christensen m.fl., 2001; Pedersen m.fl., 2006). 
Disse undersøgelser har ført til ændringer i dyrkningspraksis, således at N-tildelingen er blevet opti-
meret og N-udvaskningen dermed reduceret fra juletræsarealerne i forhold til tidligere. Resultaterne 
vedrørende udvaskning ved tidligere dyrkningspraksis er blevet sammenfattet af Pedersen m.fl. (2006) 
og de viser, at udvaskningen stiger lineært med øget N-tilførsel med relativ lille variation mellem lo-
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kaliteter. Ud fra disse resultater kan det beregnes at udvaskningen ved de gældende normer (75 og 100 
kgN/ha/år) vil være henholdsvis 52 og 72 kgN/ha/år. Omfordelingen af gødningen over omdriften og 
en praksis med punktgødskning ved de små planter i begyndelsen af omdriften frem for bredgødskning 
medfører, at disse værdier må anses for maksimale værdier for udvaskningen. Pedersen og Christensen 
(2006) har derfor anvendt sammenhængene mellem N-tilførsel, tilvækst og N-udvaskning mv. i en 
modelberegning af N-udvaskningen ved gældende praksis. Denne beregning gav en udvaskning på 30 
kgN/ha/år som gennemsnit over en 9-årig omdrift ved anvendelse af normen på 75 kgN/ha/år og med 
reduceret gødskning i begyndelsen som punktgødskning og bredgødskning fra 4. år. Estimatet gælder 
for bevoksede parceller, der er således ikke taget højde for spor og andre hjælpearealer, hvor udvask-
ningen kan være mindre (hvis sporene bredgødskes og har reduceret plantedække kan udvaskningen 
dog også være højere). I beregningen er der heller ikke taget højde for udvaskningen efter afdrift fra 
kulturforberedelser som fx stødrydning. Der findes desværre ikke målinger af N-udvaskningen fra 
denne del af omdriften, selv om der formentlig kan forekomme et betydeligt bidrag til N-udvaskning 
selv set over hele omdriften. Indregning af spor mv. ville således reducere estimatet for udvaskning 
mens indregning af afdriften formentlig ville øge estimatet. Ved lignende opgørelse og sammenligning 
af forskellige udbringningsforsøg når Pedersen m.fl. (2004) frem til, at udvaskningen fra juletræer 
typisk vil være mellem 25 og 35 kgN/ha/år. Der er ikke beregnet et estimat for N-udvaskningen for 
anbefalet dyrkningspraksis ved anvendelse af den nyligt etablerede norm på 100 kgN/ha/år for sand-
jorde, men baseret på resultaterne fra Pedersen m.fl. (2006) er det rimeligt at antage at udvaskningen 
stiger; formentlig i størrelsesordnen 20 kgN/ha/år til 45 til 55 kgN/ha/år. Der er forventning om, at ny 
viden fra projekter om ’delt gødskning’, hvor en del af gødningen tilføres senere på sæsonen, frem for 
forårsgødskning (Pedersen m.fl., 2005) og projekter om brug af organiske gødninger (Pedersen og, 
Christensen 2005) vil ændre eller har ændret praksis, så N-udvaskningen bliver yderligere reduceret.   
 
På basis af ovenstående overvejelser er estimaterne i tabel 5 anvendt i SkovNitrat. Da gødskningsprak-
sis er afgørende for N-udvaskningens størrelse, er eventuelle variationer i depositionsbidraget fra lo-
kale eller regionale kilder ikke inddraget. Tilførslen af N fra deposition (10-15 kgN/ha/år) indgår 
sammen med gødningstilførslen i beregningen af estimatet for N-udvaskning fra Pedersen og Chri-
stensen (2006). 
 
Tabel 5: Estimater, anvendt i SkovNitrat, for N-udvaskning ved gældende gødskningspraksis fra jule-
træer (og pyntegrønt) dyrket på gammel landbrugsjord samt estimat for nedsivning. 

Tidligere arealan-
vendelse 

Jordbund (JBnr) Kvælstofnorm

(kgN/ha/år) 

N-udvaskning 
(kgN/ha/år) 

Nedsivning1  

(mm) 

Landbrugsjord Meget sandede (JB 1 + 3) 100 50 Nedbør – 475 

Landbrugsjord Øvrige (JB 2 + 4-14) 75 30 Nedbør – 475 

Skov/hede Alle jorde 75 og 100 15 2 Nedbør – 475 

1 Her kan som angivet i tabel 4 alternativt anvendes estimater for nedsivning beregnet med Daisy korrigeret som 
for løvskov.  
2 Her antages N-udvaskning at have samme størrelse ved både den lave og høje kvælstofnorm idet JB 1+3 jorde 
indenfor skovgærdet typiske vil være på tidligere hedejorde med højt C/N, som dermed formentlig kan akkumu-
lere den højere N-norm.  
 
 
Der findes ikke direkte sammenligninger af fordampning og nedsivning fra juletræer med almindelig 
landbrugsdrift eller skov på samme jordtype, dog findes i datamaterialet fra Pedersen m.fl. (2006) og 
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en række upublicerede beregninger af fordampning og nedsivning for forskellige lokaliteter. Men 
disse bygger alene på målinger fra midt til sidst i omdriften. For denne del af omdriften er fordamp-
ningen lidt større end i løvskov, men mindre end niveauet i nåleskov. Da fordampning først i omdrif-
ten må være noget mindre end mod slutningen, når juletræer er store og lukker arealet, er der som 
gennemsnit over en omdrift i SkovNitrat anvendt samme fordampning som fra løvskov (475 mm/år).  
 
På luftfotos kan klippegrønt (Nobilis) dyrket på gammel landbrugsjord formentlig ikke umiddelbart 
skelnes fra arealer med juletræer, i hvert fald ikke indtil bevoksningen får skovkarakter. Det vurderes 
dog at være en meget lille del af arealet på markjord, der anvendes til klippegrønt (Pedersen, pers. 
meddelelse). I SkovNitrat vil sådanne arealer først i omdriften formentlig blive regnet med som jule-
træer, hvilket er rimeligt da de kan gødskes på samme måde. Senere i omdriften vil de blive karakteri-
seret som skovrejsning med nåletræ ved analyse af luftfotos og kortmateriale. Da der alligevel ikke for 
nuværende findes undersøgelser af N-udvaskningen fra denne type bevoksninger må vi acceptere at de 
ikke kan skelnes fra ugødet nåleskov på landbrugsjord. En anden kilde til usikkerhed på beregningen 
af N-udvaskning er at der findes små arealer med økologisk juletræsproduktion, der ikke gødes, hvor-
for N-udvaskningen vil være lav fra disse arealer. 
 
 
 
 

10. Anvendelse af SkovNitrat 
 
Modellen SkovNitrat består af en række simple formler baseret på data og sammenhænge illustreret i 
boks 1, figur 6, 9 og 12 samt tabel 4 og 5, der er implementeret i et regneark. Anvendelse af SkovNi-
trat til beregning af nitratudvaskning for et skovområde kræver kortlægning af en række temaer for 
området som beskrevet i boks 2.  
 
Formlerne kan implementeres i GIS systemer således at resultaterne kan præsenteres på kort. I Bilag 2 
er en GIS udgave af SkovNitrat anvendt på en del af et indvindingsopland ved Funder vest for Silke-
borg. Bilaget illustrerer kortlægningen af de nødvendige korttemaer som beskrevet i boks 2. Oplandet 
består af en mosaik af landbrug, skov og juletræer (figur 17, øverst). Skov og juletræer udgør 40% af 
arealet. De beregnede nitratkoncentration fra SkovNitrat fremgår af figur 17, nederst. Resultatet af 
denne beregning (risikovurdering) er at N-udvaskningen fra skovarealet i gennemsnit er 11 kgN/ha/år. 
Tidligere modelberegninger for landbrugsarealet estimerede til sammenligning en udvaskning på 48 
kgN/ha/år. Den stærke effekt af øget N-deposition i skovkanter illustreres tydeligt. Kantarealerne ud-
gør næsten omkring halvdelen af skovarealet i dette opland. Depositionen falder jævnt fra kanten og 
ind, men den beregningstekniske kategoriseringen i to typer kantarealer 0-25 m og 25-50 m, giver et 
lidt fordrejet billede.  
 
Der er målt forhøjede nitratkoncentrationer (>25 mg/l) i grundvand ved kanten af flere skovbevoks-
ninger i forbindelse med indsatsplanlægningen (Århus Amt, 2006), hvilket kan være et udslag af den 
høje deposition i skovkanter. Det kræver dog nærmere undersøgelse af de konkrete placeringer af bo-
ringerne for at afgøre om målingerne kan verificerer de beregnede koncentrationer. 
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Figur 17: Arealanvendelsen i indvindingsopland ved Funder (øverst).  Resultaterne for nitratkoncen-
tration i rodzonen fra SkovNitrat (nederst). Se i øvrigt Bilag 2.
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Boks 2: 
 
SkovNitrat: Trin for trin 
For at anvende SkovNitrat i et indsatsområde skal man gøre følgende: 

1) Aflæsning af normalnedbør  
Normalnedbør for området aflæses ±25 mm på figur 10. Hvis mere nøjagtige data findes for 
området bør disse anvendes. 

2) Aflæsning af regional deposition 
Estimater for depositionen af henholdsvis NHy og NOx aflæses for den aktuelle kommune (gamle 
kommuner) i tabel, der er bilag til VVM manual for husdyrbrug: Skov- & Naturstyrelsen, 2003 
(Rettelse 2005). Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter som følge af 
luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug. Bilag 1 opdateret 15. december 
2005. 

Følgende temaer skal kortlægges entydigt for hver polygon man arbejder med (jordbund, skovtype, 
tidligere arealanvendelse, skovkanter mod åbne arealer, lokale kilder). 

3) Kortlægning af jordbund 
Jordens tekstur i rodzonen beskrevet ved JBnr er tilgængelig på digitale kort, der anvendes i denne 
sammenhæng. 

4) Kortlægning af skovtyper 
Her skelnes mellem  

• Nåleskov = 0 
• Løvskov = 1 
• Juletræer (og klippegrønt) = 9  

Nåleskov og løvskov er almindeligvis kortlagt på almindelige kortblade i AIS. Kan evt. 
kontrolleres på luftfotos. Juletræer og klippegrønt, der må gødes, kan ofte ikke skelnes fra andre 
bevoksninger i kulturstadiet på luftfoto, hvis de forekommer i gamle skovområder. Derimod kan de 
kortlægges på tidligere landbrugsjord se punkt 5. Hvis skovkort er tilgængelige kan en mere 
detaljeret kortlægning udføres på grundlag heraf. 

5) Kortlægning af tidligere arealanvendelse 
Skov, juletræer og klippegrønt på tidligere landbrugsjord, der har været gødet, dvs. skov plantet ca. 
efter 1970 skal kortlægges. Sådanne områder kan identificeres ved at sammenligne ældre kort med 
de seneste kort og luftfoto. Nyere skovrejningsområder vil også være registreret i AIS. 
Her skelnes mellem: 

• Skov, hede og anden ugødet tidligere anvendelse = 0 
• Tidligere markjord = 1. 

6) Skovkanter mod åbne arealer  
For de skovpolygoner (type 0 og 1), der er kortlagt under punkt 4, identificeres ydre rande mod det 
åbne land. Polygonerne indeles i et nyt tema, hvor der skelnes mellem: 

• Ydre rand 0-25 m vindeksponeret mod syd, sydvest, vest og nordvest (150-330°)  = 2 
• Ydre rand 25-50 m vindeksponeret mod syd, sydvest, vest og nordvest (150-330°)  = 1 
• Ydre rand 0-25 m i øvrige retninger = 1 
• Øvrige indre skov = 0. 
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Boks 2 (fortsat): 
 
7) Lokale punktkilder tæt ved skoven (<500 fra skov) 
Simpel metode: Punktkilder dvs. husdyrbrug indenfor 500 m fra skov identificeres som staldanlæg 
og gyllebeholdere på kort/luftfoto. Alene større husdyrbrug (>200 DE) tænkes inddraget og kan 
identificeres ved en vurdering af størrelsen af de fysiske anlæg på kort/luftfoto. Hvis data fra CHR 
om antal DE er tilgængelige er det selvfølgelig bedre at anvende disse i vurderingen. Der 
indlægges en 200 m og en 500 m cirkel om punktkilden og skovpolygonerne (type 0 og 1) indeles i 
et nyt tema, hvor der skelnes mellem:  

• Skov inden for 0-200 m fra større punktkilde = 2 
• Skov inden for 200-500 m fra punktkilde = 1 
• Skov uden lokal påvirkning = 0. 

 
Alternativ metode, hvor størrelsen af punktkilden inddrages: Har man data fra CHR om 
husdyrbedrifternes type og størrelse mv. beregnes et overslag over udslippet af ammoniak fra 
bedriften (ENH3 i tons N/år) ved hjælp af normtal og emisionsfaktorer i vejledningen for VVM-
vurdering (Skov- og Naturstyrelsen, 2003) eller med regnearket Amtsmodellen (2006). Radierne i 
de to cirkler om punktkilderne (200 m og 500 m i den simple metode) skaleres i forhold til ENH3 
baseret på følgende formler: 
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11. Diskussion og perspektiver 
 
Det er udarbejdet en simpel empirisk model (SkovNitrat), som med rimelighed kan forudsige de målte 
data (figur 16). Når overensstemmelsen mellem model og målinger anses for rimelig hænger det sam-
men med at modellen skal estimere et gennemsnit for N-udvaskningen over en omdrift (afsnit 2), mens 
de målte data fortrinsvis er fra en kort årrække i den mest produktive fase af en omdrift. Samtidig er de 
målte data ikke repræsentative for skovarealet. Således er yngre løvskove på landbrugsjord, hvor N-
udvaskningen undervurderes væsentligt i modellen, overrepræsenteret i databasen. Modellen bygger 
på et forholdsvist svagt datagrundlag, der ikke inkluderer alle de situationer, som vi ønsker at model-
lere, hvorfor der også indgår en række kvalificerede skøn. Modellen er derfor formuleret konservativt, 
hvilket vil sige, at modellens konstanter er fastsat således, at modellen har en større tendens til at un-
derestimere de målte værdier end til at overestimere dem. Dette kan bl.a. ses på figur 15 og 16, hvor 
væsentligt flere estimerede værdier ligger over end under modelresultaterne. 
 
Tietema (2004) forsøgte på tilsvarende måde at opbygge en empirisk men væsentligt mere kompleks 
model for N-udvaskningen baseret på data fra et større skovområde i Holland. Selv om denne model 
var væsentligt mere kompliceret og anvendte mere detaljerede input data (træart, alder, C/N-forhold 
mv.) var forudsigelsen af data ikke væsentligt bedre end for SkovNitrat.  
 
Mellert m.fl. (2005a) kunne på basis af målinger af nitratkoncentrationer på 400 skovpunkter og mere 
intensive stofbalancemålinger på 22 overvågningspunkter i Bayern opbygge en regressionsmodel med 
god forudsigelse af observationerne. Modellen blev anvendt til at kortlægge risikoen for nitratudvask-
ning fra skove i Bayern, der i mange områder har en mosaik af skov og intensivt jordbrug ligesom i 
Danmark. I denne model indgik ammoniumdeposition, skovtype og jordbundstype som de afgørende 
parametre, svarende til de væsentligste parameter der er inddraget i SkovNitrat. I deres undersøgelse 
skilte fyr sig ud som en træart med højere N retension (og dermed lavere nitratudvaskning) end de 
øvrige nåletræer. Der indgår ikke data fra fyrreskov i SkovNitrat databasen, men der findes et mindre 
antal punkter i fyrreskov i Kvadratnetsundersøgelsen, som i en senere detaljeret analyse kan indikere 
om fyrrebevoksninger også har lav udvaskning i Danmark. I en analyse af mere intensive data fra et 
mindre område i Bayern fandt Mellert m.fl. (2005b), at regressionsmodellen kunne forbedres ved at 
inddrage bevoksningsalderen. Tilsvarende ville SkovNitrat formentlig også bedre kunne forudsige de 
målte data, hvis bevoksningsalderen blev inddraget. Dette ville dog øge både kompleksiteten og data-
behovet til modellen betydeligt. 
 
Udgangspunktet var at gøre modellen så simpel som muligt og bygge på ganske få parametre (regional 
N-deposition, skovtype, jordbund) og simple lineære sammenhænge tilpasset de tilgængelige data. 
Således er modellen tænkt som et risikoværktøj. Med de opnåede resultater er modellen acceptabel 
som et risikoværktøj og kan derfor anvendes til at kvantificere skoves bidrag til vand- og N-balancer i 
et afstrømningsområde. Da de modeller, der for nærværende er til rådighed til VVM-vurdering af hus-
dyrbrug (Geels, m.fl., 2006), ikke inddrager den markante effekt af skovkanter på N-depositionen og i 
øvrigt kun i begrænset omfang er verificeret med hensyn til at forudsige ændringer i N-deposition til 
skov, kan SkovNitrat også anvendes og indrages i VVM-vurderinger i forhold til husdyrbrug, der alle-
rede er eller ønskes placeret op til skov. 
 
Modellen kan ligeledes anvendes til vurdering af skovrejsningsprojekter. Modellen kan beregne et 
estimat for nitratudvaskningen i den nye skov, der kan sættes i forhold til nitratudvaskningen fra den 
tidligere anvendelse som mark. Ved skovrejsning i områder med fragmenterede skove som i eksemplet 
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fra Funder (figur 16) kan man desuden beregne effekten af at opnå et mere sammenhængende skov-
område. For en skovrejsning, der er planlagt i den østlige del af Funderområdet (figur 16), viste en 
scenario-beregning, at nitratudvaskningen blev reduceret betydeligt i den eksisterende skov, fordi den 
nye skov ophævede bidraget fra de mange skovkanter i dette område. 
 
Der er store muligheder for forbedringer af SkovNitrat, både med hensyn til at udbygge datagrundla-
get, således at udgangspunktet for optimering af modellens funktioner og konstanter bliver mere 
solidt, og med hensyn til viden om N akkumulation i jord og biomasse. Det videre arbejde med for-
bedringer kan bl.a. omfatte følgende opgaver: 

• Inddrage flere bevoksninger i databasen. Flere undersøgelser er på vej bl.a. med forbedrede 
vandbalancer. 

• Opdatere eksisterende data, fremskaffe manglende data for forskellige parametre og tjekke 
data fra afvigende lokaliteter. 

• Inddrage ny viden og data fra skovkantsundersøgelse i et højdepositionsområde (Hansen m.fl. 
2007).  

• Udbygge data fra Nitratnettet (Callesen m.fl., 1999) med lokalitetsdata (skovkanter, lokale kil-
der mv.) således at disse kan anvendes til verifikation af modellen. 

• Kvantificere N akkumulering i biomasse og jord på flere lokaliteter og sammenstille flere 
fuldstændige N-budgetter fra flere lokaliteter som grundlag for sammenhængene i figur 6 og 
9. 

• Inddrage viden om ændringer i gødskningspraksis for juletræer og deres mulige virkning på 
N-udvaskning, når igangværende forsøg er afsluttet. 

 
Modellen vil let kunne tilpasses forbedringer i datagrundlaget fx hvis detaljerede beregninger af regio-
nal deposition som illustreret i figur 2 (Ellerman m.fl., 2005) bliver tilgængelige i AIS for hele (eller 
dele af ) landet. Ligeledes vil det være muligt at tilføje anvendelse af simple spredningsmodeller (eller 
modificeringer heraf) for de lokale kilder, der er under udvikling til VVM-vurderinger (Geels m.fl., 
2006). 
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Bilag 1 – Optimering af depositionsmodel 
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Figur B1: Optimering af konstanter til depositionsmodellen (boks 1) vedrørende effekten af en skov-
kant (b1 og b2). Data fra skovkanter uden lokale kilder. 
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Figur B2: Optimering af konstanter til depositionsmodellen (boks 1) vedrørende effekten af lokale 
punktkilder (c1). Data fra skovkanter med lokale kilder. 
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Bilag 2 – Eksempel på anvendelse af SkovNitrat 
 

v. Nikolaj Ludvigsen, Grundvandsafdelingen, Århus Amt 

 

Formlerne i SkovNitrat blev implementeret i en GIS platform og anvendt på en del af et komplekst 
indvindingsopland ved Funder vest for Silkeborg (http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-drikke-

vand/nm-indsatsplaner/nm-indsatsomraade_funder/nm-undersoegelser-og-rapporter-funder.htm ). Eksemplet blev gen-
nemregnet med en foreløbig udgave af SkovNitrat, hvor ligningerne for arealer med juletræer ikke var 
inkluderet, ligesom der ikke er skelnet mellem skovkanter i vindsiden og i læsiden i denne udgave. 
Desuden er der anvendt en anden procedure for håndtering af husdyrbrug end den der nu er foreslået i 
denne rapport. 
 

De følgende to sider illustrerer og kommenterer kortlægningen af de nødvendige temaer til beregnin-
gerne og det endelige resultat for nitrat i jordvand under rodzonen. 
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