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Til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen 

Hermed fremsendes som aftalt vore faglige kommentarer til mødet om grundvand via Skype man-
dag den 13. februar 2017. Kommentarerne er lavet i relation til det, vi talte om på mødet, og i rela-
tion til den af ministeriet fremsendte PowerPoint præsentation. 

Hovedanke 

De indrapporterede data i forhold til både nitratdirektivet og vandrammedirektivet giver ikke et re-
præsentativt billede af det danske grundvand, idet moniteringen ikke er udført på en repræsentativ 
måde. 

Indrapporteringen har ikke givet EU-kommissionen et retvisende billede af kvaliteten af det danske 
grundvand, hvilket senest er kommet direkte til udtryk i svaret til Jørn Dohrmann. 

Ministeriet definition af grundvand kan vi ikke tilslutte os. Vi kan forstå, at ministeriet har truffet 
det valg, at grundvand efter vandrammedirektivet i Danmark skal defineres til at omfatte vand i alle 
mættede zoner under jordoverfladen.  

Vi mener, at grundvand kun skal defineres som vand i den dybest liggende mættede zone (primært 
grundvandsmagasin), og ikke som vand i såkaldte sekundære grundvandsmagasiner.  Vi mener så-
ledes ikke, Danmark også skal definere vand i arealmæssigt begrænsede mættede zoner med under-
liggende umættede jordlag som grundvand. Det er muligt, at EU-kommissionen tillader en sådan 
definition i Danmark, men vi mener ikke, Danmark er/har været forpligtiget til at vælge en sådan 
definition.  

Vi forstår altså ikke og mener ikke, at grundvand i den mættede zone skal opfattes som vand i alle 
mættede zoner. Vi kan i landbrugspressen (Effektivt Landbrug) den 18. februar også klart læse, at 
ministeriet selv tidligere skulle have fremhævet den klare forskel på de to begreber. Vi mener ikke, 
Danmark skal vælge flertalsformen i forhold til EU-direktivet, men at Danmark kan nøjes med at 
kalde vand i den mættede zone (det primære grundvandsmagasin) som grundvand.  

Vi kan se, at formanden for Agri Nord også i et læserbrev i Effektivt Landbrug den 18. februar ud-
trykker sin mening om de danske miljømyndigheders indberetninger til EU vedr. grundvand. Denne 
indberetning må selvfølgelig foretages i forhold til den definition, man anvender for grundvand, og 
hvis definitionen ikke er/har været korrekt, bliver der også indberettet forkerte tal. 

Fejlindberetningen har haft og har stadig meget stor betydning for reguleringen af dansk landbrug. 

Bl.a. har staten i gødningssagen ved Vestre Landsret erkendt, at landekvoten for kvælstof er be-
grundet med et højt nitratindhold i 17 % af det danske grundvand. Dokumentationen herfor kan ses 
i nedenstående tekst fra kammeradvokatens svarskrift. Vi mener derfor, der er reguleret med bag-
grund i et misfortolket højt indhold af nitrat i dansk grundvand. Dette er en alvorlig fejl. Landekvo-
ten har som bekendt i sig selv haft meget alvorlige økonomiske konsekvenser for dansk landbrug.  
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Tekst fra kammeradvokatens svarskrift: 

Vi mener, at EU kommissionens opfattelse af kvaliteten af grundvandet er afgørende for hvilke reg-
ler, der bliver stillet i forhold til landbruget. Vi mener således også, at den de danske indberetninger 
vedr. grundvand til EU- kommissionen har haft indflydelse på EU-kommissionens krav til Dansk 
Landbrug i forbindelse med Landbrugspakkens gennemførelse. Hvis EU-kommissionen opfattelse 
af dansk grundvand havde været anderledes, ville indholdet i Landbrugspakken være anderledes. 
Det vil således være nyttigt at kende EU-kommissionens registrering og vurdering af de oplysnin-
ger, Danmark har indberettet, således at vi kan få et klart overblik over, hvorledes EU-
kommissionen vurderer danske grundvandsdata indberettet efter de forskellige direktiver. Vi delta-
ger gerne i en arbejdsgruppe, der kan fremskaffe disse oplysninger fra EU-kommissionen.  

Af fremadrettede tiltag kan vi bl.a. se frem til at der kommer 100 nye boringer med i alt 140 indtag. 
Det er sikkert udmærket med nye boringer, men på trods af det, vil det givetvis fortsat give et alt for 
pessimistisk billede, hvis man blot tager gennemsnittet af nitratindholdet i alle prøver. 

Den danske monitering i forhold til nitratdirektivet er ikke repræsentativ 

Det er bl.a. her, et af de helt store problemer ligger. De omtalte ”monitoring points” er ikke jævnt 
fordelt i grundvandet, hverken vertikalt eller horisontalt. Faktisk er de bevidst valgt ud, så de bedst 
kan illustrere den menneske skabte udvikling i nitratindholdet, hvilket naturligvis er fornuftigt ud 
fra et ressourcehensyn, men det giver altså ikke et sandt billede af grundvandets tilstand, når man 
lader dem vægte lige meget. Citat fra den seneste rapport fra Grundvandsovervågningen (2016) side 
49: ”Fordelingerne af nitratkoncentrationerne fra hhv. GRUMO og LOOP-indtagene i 2015 er 
sammenlignelige og sandsynligvis repræsentative for nitratudvaskningen og nitratholdigt grund-
vand på landsplan. Dog er der flere nitratholdige indtag i LOOP end i GRUMO, hvilket skyldes at 
indtagene er mere terrænnære”. Bemærk, at der ud over problemet med en repræsentativ fordeling 
over landet også er tale om, at forfatterne i rapporten alene taler om, at nitratkoncentrationerne er 
repræsentative for nitratholdigt grundvand. De skriver således om nitratholdigt grundvand og slet 
ikke om alt grundvand. Her ser man, hvordan GEUS via ordvalget tager forbehold for deres egne 
resultater. Hele sandheden kommer ikke frem, og den uopmærksomme læser sidder tilbage med en 
forkert opfattelse.    

Moniteringen er ikke repræsentativ og dette til trods for, at myndighederne ifølge nitratdirektivet 
lige præcist er forpligtet til at levere repræsentative tal jf. artikel 5, stk. 6.  

Boringerne er blevet placeret mere og mere øverligt under terræn igennem årene. Prøve udtagnin-

gen sker hyppigere i boringer, hvor der findes nitrat. Boringer uden forurening sorteres fra. Det sker 

for især at følge de områder, hvor tidligere målinger har vist, at der er størst sandsynlighed for at 

finde en samfundsmæssig påvirkning. 
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I LOOP-oplandene er udtaget ”grundvands” prøver så højt oppe som i 1 til 1 ½ meters dybde. Flere 
afgrøder har på nogle jordtyper rødder, der går endnu dybere ned end prøvetagningsdybden. Nitrat-
kvælstof kan altså i det vand, man måler på, stadigvæk blive optaget af planterne, eller det kan blive 
reduceret mikrobielt via organisk stof, så det ikke bevæger sig længere ned. Yderligere sker der en 
mikrobiel og kemisk denitrifikation i dybere jordlag. I henhold til GEUS sker det i op til 3m`s dyb-
de. Den kemiske denitrifikation og sikkert også den mikrobiologiske fortsætter i endnu større dyb-
der. Der er også grund til i forbindelse med LOOP oplandene at påpege, at der har været placeret 
målepunkter i områder, hvor der har været behandlingsoverlap i marken. Ligeså er det et problem 
med den måde, man statistisk har behandlet måledata. 

Man hæver moniteringsdybden og sorterer prøver uden indhold af nitrat fra  

I tabellen nedenfor ses, hvordan moniteringsdybden hæves i perioden 2004-2007 i forhold til den 
tidligere periode 2000-2003. Moniteringsdybderne flyttes højere og højere op under jordoverfladen 
samtidig med, at man reducerer antallet af dybere liggende moniteringspunkter. Tabel med antal 
grundvands moniterings punkter i forhold til dybder: 

Dybde under jordoverfladen Periode 2000-2003 Periode 2004-2007 Fælles prøvesteder 

Ned til og med 5 m 41 108 35 

5-15 m 289 451 266 

15-30 m 515 543 455 

Under 30 meter 421 379 338 

Sum 1.266 1.481 1.094 
Kilde: Tabel 3 side 22, Status and Trends of Aquatic environment and agricultural practice. Miljøstyrelsen, 25. maj 

2009. 

Denne ændring i moniteringens udførelse til højere og højere prøvetagningssteder betyder i sig selv, 
at den gennemsnitlige målte nitratkoncentration stiger. Jordvandet har et højere indhold af nitrat 
tættest på jordoverfladen i forhold til dybereliggende vand, idet der sker en fjernelse af kvælstof på 
vandets vej ned igennem jorden på grund af planteoptagelse og på grund af kvælstoffjernelse ved 
nitratreduktion til luftformigt kvælstof. Tabel med gennemsnitlig nitratkoncentration (mg/l) i moni-
teringspunkterne: 

Dybde under jordoverfladen Nitrat <25 Nitrat 25-40 Nitrat >50 

Ned til og med 5 m 62 % 11 % 17 % 

5-15 m 65 % 7 % 23 % 

15-30 m 67 % 10 % 17 % 

Under 30 meter 84 % 4 % 10 % 

Alle 70 % 8 % 
17 % 

Kilde: Tabel 4 side 22, Status and Trends of Aquatic environment and agricultural practice. Miljøstyrelsen, 25. maj 

2009. 

Bemærk det med rødt fremhævede tal på 17 %. Det er dette tal, der i 2009 blev indberettet til EU-
kommissionen. De 17 % blev tolket som om, at 17 % af det danske grundvand indeholdt mere end 
50 mg nitrat pr. liter. 
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Fejlinformation til kommissionen  

De danske myndigheder fortalte i 2009 til kommissionen, at de danske målestationer er repræsenta-
tive. Konkret skete det ved at bruge ordene ”af grundvandet”. De nøjedes ikke bare med at bruge 
ord som ”af vore målinger” eller lignende. Kommissionen måtte selvfølgelig gå ud fra, at når man 
kan bruge ordene ”af grundvandet”, så er det fordi alle de tre tal (17, 33 og 50) er repræsentative. 
Man skriver også: “There is thus a large amount, 33 % of the groundwater which is affected by ni-
trate, and at the moment holds contents below the MAC”. Vi mener, at ordene ”at the moment” ud-
trykker en opfattelse af, at det nok bliver meget værre i løbet af kort tid. Man bliver således bange 
for, at indholdet nok snart stiger yderligere. Den opfattelse skulle man ikke give EU-kommissionen.    

I forbindelse med gødningssagen har Kammeradvokaten bekræftet, f.eks. i svarskriftet i sagsnr. BS 
DOBU-1335/2012, der ses i uddrag herunder, at tallet 17 % grundvand, som indeholder mere end 
50 mg nitrat pr. l dækker alt dansk grundvand. Uddrag fra kammeradvokatens svarskrift: 

 

Vi mener derfor, at Fra 2009 er Kommissionen blevet informeret om to forhold, som ikke er korrek-
te, og som derfor SKAL korrigeres:  

1. Danske monitoring screens / monitoring points er repræsentative (det er ikke korrekt) 
2. Alarmerende høje koncentrationer af nitrat i dansk grundvand (det er ikke korrekt) 

I 2009 fremgik af indberetningen til Kommissionen: 

• at 50 % af det overvågede grundvand indeholdt mere end 5 mg / l  

• at 17 % af det overvågede grundvand indeholdt mere end 50 mg / l  

• at 33 % af det danske grundvand derfor lå i intervallet 5-50 mg / l, (50 – 17 = 33) 

Når det ikke er repræsentativt, kan man ikke konkludere noget om tilstanden overvågede grundvand 
generelt i det danske grundvand. Vær opmærksom på, at man alligevel skriver 33 % af det danske 
grundvand.  

Omkring grundvand fremgik det yderligere: ”2.3 Groundwater: Groundwater monitoring in Den-
mark is based on information from 75 groundwater monitoring areas typical with each 20-25 moni-
toring screens. For this reporting to the Nitrates Directive, 1651 monitoring screens/wells from the 
75 groundwater monitoring areas are used. Approximately 17 % of the monitoring screens have a 
nitrate concentration above the maximum admissible concentration (MAC: 50 mg/l nitrate) for 
drinking water, and almost 50 % of the screens have a nitrate concentration above 5 mg/l. There is 
thus a large amount, 33 % of the groundwater which is affected by nitrate, and at the moment holds 
contents below the MAC.” (Jvf.: Status and trends of aquatic environment and agricultural practice, 
side 5).  

Disse fejl er aldrig blevet rettet. Tværtimod er der kørt videre både i 2013 og 2016 med resultaterne 
fra de danske ”monitoring screens” uden, at man oplyst, at de ikke er repræsentative. Tillige har 
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man ændret på og tilføjet nøgletal, hvilket slører at nitratindholdet i det overvågede grundvand er 

faldet. I 2013 indberetter myndighederne til Kommissionen:  

• at 20 % af monitoring screens ligger over 50 mg nitrat pr liter.  

• at 60 % af monitoring screens ligger over 1 mg nitrat pr liter.  
• at 40 % af monitoring screens ligger i intervallet 1-50 mg nitrat.  

Grundvandsovervågningen er ikke repræsentativ for det danske grundvandGrundvandsovervågningen er ikke repræsentativ for det danske grundvandGrundvandsovervågningen er ikke repræsentativ for det danske grundvandGrundvandsovervågningen er ikke repræsentativ for det danske grundvand    

Ifølge http://www.geus.dk/DK/watersoil/monotoring/groundwatermonitoring/Documents/g-o-
2014.pdf  blev stationsnettet i 2002-2004 og igen i 2007-2009 suppleret med en række terrænnære 
målesteder (dvs. tæt under jordoverfladen) for at forbedre overvågningen af det yngste grundvand. I 
2011-2016 blev etableret/medtaget en række enkeltstående boringer i grundvandsforekomster med 
risiko. 

261 indtag blev klassificeret til hvilende. Disse indtag var aktive i det hidtidige stationsnet for 
grundvandsovervågning, men der udtages ikke prøver fra indtagene i 2011-2015. Der er tale om 
indtag i dybere grundvandsforekomster med lille eller ingen påvirkning af nitrat. 

Alligevel har de danske myndigheder oplyst EU-kommissionen om, at tilstanden i dansk grundvand 
er katastrofal, det vil sige, at de, både med hvad de har sagt, og hvad de har undladt at sige, har ladet 
EU-kommissionen tro, at mængden af dansk grundvand, som indeholdt mere end 50 mg nitrat pr. l 
(drikkevandsgrænsen, MAC), er 17 % og senere ladet kommissionen forstå, at omfanget er steget til 
20 %. At kommissionen er bekymret har rod i, at tallet 17 % i 2009 indberetningen stiger til 20 % i 
2013 indberetningen. Og de danske myndigheder lader EU-kommissionen blive i troen på, at tallene 
er repræsentative. Det vil sige, at EU-kommissionen fortsat er oplyst om og må tro, at mængden af 
grundvand i DK, som indeholder mere nitrat end drikkevandsgrænsen, er steget fra 17 % til 20 % på 
fire år. Altså en katastrofal stigning på knap 20 %. Det er alvorligt, men det er ikke sandheden. 

Vi opfatter det sådan, at de danske myndigheder korrigerer sig selv med deres brev i sommeren 
2016 om, at 17 ud af 402 grundvands forekomster har indhold over 50 mg nitrat pr. l. Det tal er nu 
korrigeret til 16, svarende til 4 %. Indberetningen til EU-
kommissionen af 9. august 2016 fra Miljøstyrelsen indeholder 
oplysning om 17 ud af 402 (4,2 %) grundvandsforekomster 
med indhold over 50 mg nitrat pr. liter. Der er i samme indbe-
retning henvist til Novana rapport 2014, og således får kom-
missionen også her et tvetydigt svar, idet Novana rapporten 
oplyser et væsentligt højere procenttal for prøver med indhold 
over 50 mg/l. Også her får EU-kommissionen således et for-
kert indtryk af indholdet af nitrat i dansk grundvand.  

Også de 4 % er sandsynligvis betydelig mindre end 1 %. I et 
notat fra GEUS den 28. maj 2015 med navnet ”GRUMO 
1989-2013 rapportens repræsentativitet med hensyn til fore-
komsten af nitrat i det danske grundvand” viser man en figur 2 
og skriver: Som det fremgår af figur 2, er dybdefordelingerne 
af overvågnings- og vandværksboringer forskellige, idet der er 
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relativt flere overvågnings filtre tæt på terræn.  

Meget væsentligt skriver man i samme rapport: ”da man ikke kender den rummelige fordeling af 
alle landets grundvandmagasiner…… er det ikke muligt at foretage en stringent, Geostatisk vurde-
ring af repræsentativiteten af datagrundlaget i GRUMO 1989-2013 i forhold til samtlige grund-
vandsmagasiner.” 

 

 

Ovenstående vurdering fra GEUS stemmer ikke overens med det indtryk man får, når man ser, 
hvordan moniteringen ikke lever op til kravet om repræsentativitet. Vi kan derfor stadig ikke få øje 
på, at EU-kommissionen har fået de rigtige oplysninger om dansk grundvand.  

I grundvandsovervågningen skulle alle data være medtaget. Det er udmærket, at man tager alle data 
med for at få det størst mulige materiale som grundlag for sin afrapportering, men da prøverne ikke 
er repræsentative for alt grundvand, er det meget vigtigt, at man gør det helt klart, når man eksem-
pelvis viser det gennemsnitlige indhold i det iltede grundvand, at det er helt forskelligt fra det gen-
nemsnitlige indhold i alt drikkevand, eller som man udtrykker det ”i grundvandet”. 

Der findes en EU-vejledning, som beskriver, at såfremt 80 % af grundvandets volumen er i god 
tilstand, så er hele grundvandsforekomsten i god tilstand. Hvis 20 % af indtagene i en forekomst er i 
dårlig tilstand, skal man foretage en yderligere undersøgelse af data. Nedenfor er vist eksempler, 
hvor visse boringstyper er overrepræsenteret. Desuden er der forekomster, som alene bygger på få 
data (under 5 boringsindtag) eller data fra en historisk periode. Ifølge vejledningen skal man under-
søge, om de forskellige boringsindtag repræsenterer grundvandsforekomsten tilstrækkeligt rimeligt. 
I vejledningen står, at man bør undersøge om de enkelte boringers dybde og geografiske placering 
er rimelig. 

Nedenfor er vist 3 eksempler på forekomster, hvor det næppe er rimeligt ud fra kvaliteten af moni-
teringen at konkludere, at forekomsten er i dårlig tilstand. Der er andre eksempler, hvor der kun er 
få data, eller hvor data er historiske. 
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Eksempel 1. Grundvandsforekomst DK_1_3_38: De tre markerede analyseresultater stammer fra 
markvandingsanlæg til tre gartnerier nord for Odense. De øvrige boringer er vandforsyningsborin-
ger til drikkevand eller moniteringsboringer. Boringernes placering er omtrentlig angivet. De tre 
gartneriboringer fylder 37 % af grundvandsvolumen i vurderingen. Dette kan ikke betragtes som 
repræsentativt. 

 

 

Eksempel 2. Grundvandsforekomst DK_1_456_115: Boringernes placering er omtrentlig angivet. 
To boringer er LOOP boringer. De to LOOP-boringer overrepræsenterer eller er slet ikke en del af 
grundvandsforekomsten og skal derfor slet ikke indgå eller alene indgå med nedsat betydning. 
LOOP-boringernes nuværende vægtning resulterer i, at forekomsten samlet set er i ringe tilstand. 
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Det kan også ses sidst i dette notat, hvordan sugecellerne i dette område er placeret, hvor der er 
overlap. Et sådant forhold svækker i den grad tilliden til den faglige troværdighed, og det gælder 
især i relation til udvikling af N-LESS-modellerne. 

 

Eksempel 3. Grundvandsforekomst DK_1_456_65: Boringernes placering er omtrentlig angivet. 
Tre boringer fra losseplads. Lossepladsen må være overrepræsenteret. Samlet set er grundvandsfo-
rekomsten vurderet i ringe tilstand. 

Udsagnet om, at LOOP-målingerne “kun har en yderst minimal betydning for tilstandsvurderingen 
og den generelle tilstand af vores grundvand” er ganske upræcis, og vel en indrømmelse af, at ind-
beretningen bygger på et skævt grundlag. Og når man lægger til, at der i LOOP–oplandene er udta-
get ”grundvands”-prøver så højt oppe som i 1 – 1½ m´s dybde, er der en yderligere grund til at for-
mode, at vurderingen af ”grundvandets” kemiske tilstand bliver alt for pessimistisk. Dels har mange 
afgrøder på mange jordtyper rødder, som går endnu dybere ned end prøvetagningsdybden, og dels 
sker der en mikrobiologisk og kemisk denitrifikation i dybere jordlag.   

Målrettede efterafgrøder er influeret af grundvandsindberetningerne 

Kravet om de målrettede efterafgrøder i 2017 og 2018 hviler på en række beregningstekniske anta-
gelser og ikke på, om landbrugspakken i virkelighedens verden giver en merpåvirkning af grund-
vandet med kvælstof. 
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Det udpegede areal for de målrettede efterafgrøder hviler på en vurdering af N-udvaskningen fra 
rodzonen og den forudsætning, at der ikke sker nogen denitrifikation under rodzonen, og ikke på 
stigninger i N-koncentrationen i det egentlige grundvand. 

Det er meget svært at finde ud af, hvilke forskellige antagelser, der er lagt til grund for beregninger-
ne. Eksempelvis: 

• På side 29 i GEUS´s rapport: ”Kvælstof påvirkning af grundvand” står der følgende: ”Der an-
vendes en grænseværdi svarende til grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50 mg/liter og en 
grænseværdi på 75 % af denne (37,5mg/liter). Her savner vi en begrundelse for, at man har an-
vendt en grænseværdi, der er lavere end den officielle. 

• Man “puster” nitratværdien i rodzonevandet op i beregningerne ved at antage, at der ikke finder 
nitratreduktion sted i den oxiderede zone, men at alt nitrat først reduceres og derved omsæt-
tes/fjernes ved grænsefladen (redoxgrænsen), jfr. side 18 i GEUS notatet. 

Ved ikke at indregne retentionen i det terænnære rodzonevand som GEUS i øvrigt i et tidligere no-
tat har opgjort til 24 % af den samlede retention og ved at ændre grænseværdien på de 50 mg nitrat/l 
til 37,5 mg nitrat/l for rodzonevand er banen beregningsteknisk kridtet op, så Miljøstyrelsen kan/har 
kunnet gå til politikerne med krav om neutralisering af en eventuel merudvaskning som følge af 
landbrugspakken i form af de 2 år med ca. 100.000 ha ekstra efterafgrøder om året. 

Der kan i øvrigt henvises til Planteavlsorientering nr. 1001: 
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/ekstra_kvaelstofkvote/Sider/pl_po_16_1001_3
076.aspx. Vi kan kun medgive at det faglige grundlag for de målrettede efterafgrøder er meget 
usikkert og at vi forventer at man accepterer en afvigende fordeling i forhold til de udmeldte kort. 
Såfremt ministeriet mener, at de indvendinger, der er anført i Planteavlsorientering nr. 1001, er for-
kerte, vil vi også gerne vide dette.  

For os er det bekymrende, at ministeriet affærdiger betydningen af denitrifikationen under rodzonen 
med, at GEUS vurderer, at den ikke vil have væsentlig betydning for resultaterne. Og det er et gan-
ske svagt argument, at såvel GEUS som Aarhus Universitet ikke selv mener, at der er fejl i rappor-
ten. 

N-LESS modellen overestimerer i mange situationer størrelsen af kvælstofudvaskningen fra rodzo-
nen. Man har anvendt forældede tal for den årlige tilførte kvælstofmængde i husdyrgødning, og man 
har endelig også regnet med, at alle landmænd vil bruge hele den ekstra kvælstofkvote. Vi mener 
således, der sker en overestimering af udvaskningen i N-LESS4 modellen. Det skyldes bl.a., at også 
N-LESS4 er baseret på gamle data, der stammer fra en tid med en anden landbrugspraksis og min-
dre udbytter, end vi har i dag. 
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Vi er også bekendt med, at suge cellerne 
på nogle af lokaliteterne i LOOP har 
været placeret i marker, hvor der har 
været overlap. Se billedet. Dvs. mæng-
den af gødning anvendt i måleområdet 
ikke er repræsentativ. Prøverne fra alle 
sugeceller bliver blandet, og hele blan-
dingen bliver analyseret samlet. Det gi-
ver et forkert resultat, og fremgangsmå-
den er således ikke rimelig valid. I efter-
året 2016 blev nogle sugeceller omplace-
ret. Når måledata ikke er/har været kor-
rekte, vil også de N-LESS modeller, der 
er udviklet på basis af forkerte måledate 
give forkerte resultater.  

På trods af, at man har anvendt en tvivl-
som regnemetode, skriver GEUS på side 
16 i notatet Kvælstofpåvirkning af 
grundvandsforekomster- muligheder for 
validering af modelresultater med måle-
data: “Den eneste direkte måde at evalu-
ere landbrugets ændrede kvælstofregule-
ring er retrospektivt på grund af grund-
vandets lange opholdstider. Det vil sige, 
at grundvandets udvikling i nitratindhol-
det skal overvåges og måles de næste 
mange år, førend modellers resultater og 
prognoser kan verificeres med hensyn til 
merpåvirkningen af grundvandet med 
kvælstof. Det er derfor altafgørende, at 
grundvandsovervågningen er funderet på 
et repræsentativt geografisk og geolo-
gisk dækkende måleprogram”.  

Vi kan ikke se, at GEUS har gjort, som de burde. De har ensidigt taget udgangspunkt i den værst 
tænkelige udvikling på alle områder, og herved har de ikke gjort andet end at overvurdere stignin-
gen i grundvandets indhold af nitrat, og dermed er behovet for målrettede efterafgrøder blevet me-
get større end nødvendigt.  

 


