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Tilgængelige grundvandsdata 
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2017: 94 
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> 10.000 indtag**) 

NOVANA 

Rapport 
Hvert år Hvert år Hvert år 

Nitrat 
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Hvert 4. år 

DCE indberetter 
hvert år aggregere 

data 

Vandramme 

Direktiv 
Hvert 6. år Hvert 6. år Hvert 6. år Hvert 6. år Hvert 6. år Hvert 6. år 



EU Miljøpolitik  og overvågning af vand 

Vandrammedirektivet (WFD, 2000) 

   
Væsentlige relaterede direktiver 

•Nitratdirektivet (1991) 
•Spildevands Direktiv (1991) 
•Direktiv for Integreret ”Pollution 
 and Prevention Control” (1996) 
•Drikkevandsdirektivet(1998/1980) 
•Grundvandsdirektivet (2006/1980) 
•Ferskvands Fisk Direktiv (2006/1978) 
•Badevands Direktiv (2006/1976) 

•INSPIRE (om datastrømme - 2007) 
•Analysekvalitetsdirektivet (2009) 
 

Internationale konventioner 
Helcom 
Ospar 



Datastrømme i EU 
( Implementering af rapporteringskrav i Direktiver) 

DK ved GEUS og DCE sender (hvert) år overvågningsdata til 
Det europæiske miljøagentur, EEA 
• Vandkemi: næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. 
• Vandindvindinger.  
• Vandbalance (Inland Waters) 

 
Derudover indberettes  
• Drikkevandskvalitet, hvert 2. år  
• Særlige datasæt til Nitratdirektiv, hvert 4. år 
• Tilstandsvurderinger  ifm. vandrammedirektivet hvert 6. år. 



EU Rapportering 

• EEA udgiver en række rapporter om miljøtilstanden 
• Rapporterne udarbejdes typisk af ‘topic-centrene’ og publiceres af EEA 



Nitratdirektivet 

Formål:  
at beskytte vandkvaliteten i Europa gennem begrænsning 
af  påvirkning med nitrat fra landbrug ift. overfladevand 
og grundvand. 
• Definere målsætning for acceptabel påvirkning 
• Fremme af god landbrugs praksis.   
 
Krav 
1.Identificering af forurenede og truede vandforekomster 
2.Udpegning af nitratfølsomme områder(NVZs) 
3.Etablere “Codes of good agricultural practice” 
4.Etablere of indsatsplaner (I NVZs) 
  - N gødning højst 170 kg/ha 
  - mulighed for undtagelse 
5.National monitering og rapportering 
6.Stikprøver hos landmændene 



• Nitratdirektivet har indberetning hvert 4. år 

• Rapporteringen sker kun på engelsk direkte til EU 

• EU har udarbejdet et meget detaljeret obligatorisk paradigme for 
såvel den skriftlige rapport som for leveringen af data. 

I Danmark: 

• Fagdatacentrene afrapporterer sammen med Miljministeriet 

• Kun NOVANA data rapporteres 

• Resultater indgår i vurdering af undtagelsesbestemmelsen 

Nitratdirektivet - rapportering 



Seneste danske Nitratdirektivrapport 2012-2015 

Stramt rapporteringsparadigme 



Danmark nitratdirektivrapport 
Præsentation af datagrundlag 

Figure 3.23 The location of the 1002 common groundwater monitoring wells in Denmark covering the period 2008 
- 2015. Green signature shows monitoring wells only available for the 6th reporting period (2012-2015), while all 
monitoring wells with large blue signature have been in use for both reporting periods.  



Figure 3.24 The distribution of the average nitrate concentrations of the individual monitoring points 2012-
2015. The distribution is shown for all monitoring points and monitoring points with an average nitrate 
concentration above 1 mg/l.  

Danmark nitratdirektivrapport  
Præsentation af datagrundlag 
 



Danmarks 
nitratdirektivrapport 
Tabel med status nitrat 
 
 
Bemærk: 
Faldende nitrat ses når kun fælles målepunkter 
anvendes 



Danmark nitratdirektivrapport 
Nitrat kort med middel og maksimum 

 Præsenteres med to sorteringer i udtegningen, her middelværdien 
Det er en Geus’ initiativ, for at vise den rumlige variabilitet. 



Danmark nitratdirektivrapport: 
Udviklingstendenser 



Danmark nitratdirektivrapport 
Nitrat kort med udviklingstendenser 
 Præsenteres med to sorteringer i udtegningen, her 2008-2015 . 
Det er en Geus’ initiativ, for at vise den rumlige variabilitet. 
Der laves tilsvarende kort 1990-2015. 



Landbrugspåvirkning med kvælstof i EU 
Husdyr tæthed (LU per ha) 

Source: Eurostat, 2010 



N-overskud i landbruget (kg N/ha/år) 
EU Nitratdirektivrapport 

Report of the European Commission on the implantation 
 of the nitrates directive 2012 to 2015. (4 May 2018). 
(Source: Eurostat, June 2017). Ifht. hele det dyrkede areal i landet 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/pdf/nitrates_directive_implementation_report.pdf


Udvaskning og overvågning af grundvand i EU 
EU-Nitratdirektivrapport 

 

EU 2000 
Report of the European Commission on the implantation 
 of the nitrates directive 2012 to 2015. (4 May 2018). 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/pdf/nitrates_directive_implementation_report.pdf


EU Nitratdirektivrapportering 
Trends for nitrat > 50 mg/l i EU 

Report of the European Commission on the implantation 
 of the nitrates directive 2012 to 2015. (4 May 2018). 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/pdf/nitrates_directive_implementation_report.pdf


Nitratdirektivet rapporteres også for overflade vand 

Report of the European 

Commission on the 

implantation 

 of the nitrates directive 

2012 to 2015. (4 May 2018). 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/pdf/nitrates_directive_implementation_report.pdf


Danmarks overvågningsindsats for grundvand 
EU Nitratdirektivrapport 

Tæthed af stationer 

Prøvetagningshyppighed 

Report of the European Commission on the implantation 

 of the nitrates directive 2012 to 2015. (4 May 2018). 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/pdf/nitrates_directive_implementation_report.pdf


Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet 



• Vandrammedirektivet/Grundvandsdirektiv 
• Udstikker lovmæssige rammer for arbejdet 

• ”Guidance documents” 
• Fra Work Group Groundwater, DG - environment 

• Grundvandsforekomsterne 
• Udpeget på grundlag af DK modellen, genudpeges forår 2019  

• Tilstand for grundvandsforekomster 
• Kemisk og kvantitativ :God/ ringe / ukendt  

• Kemisk tilstand inddrager også påvirkning overfladevand 

• Vandplaner, med tilhørende indsatser 
• 6 års planer med indsatser ud over fx OSD 

• Datagrundlag for arbejdet 
• Vandanalyser i Jupiter, konceptuelle modeller for GVF baseret på øvrige viden  

VRD og GVD taler om Grundvandsforekomsternes tilstand- 
Begreber man skal være fortrolig med: 
 



Vandrammedirektivet 
- Formålet med VRD: Beskytte alt overfladevand og grundvand - grundvand skal opnå god 

kvantitativ og god kemisk tilstand og vende tendenser. 

- Grundvandet omfatter vand i alle mættede zoner under jordens overflade. Grundvandet inddeles i 
grundvandsforekomster. 

- Grundvandsforekomster i DK udpeget på grundlag af DK-modellen. 

- Krav om repræsentativ overvågning af grundvandsforekomster med henblik på at vurdere 
tilstanden i forekomsterne og følge udviklingen. 

- Kemiske tilstandsvurderinger baseret på grundvandsprøver fra alle tilgængelige boringstyper i 
JUPITER.  

- Ingen konkrete yderlige indsatser i Vandplaner i Danmark ift. Grundvandets kemiske tilstand i 
gældende planer. 

23 



Grundvandsdirektivet definerer kemisk status 
Grundvandsdirektivet (2006) definerer: 

• Grundvandskvalitetskrav for nitrat og pesticider 

• Regler for fastsættelse af tærskelværdier for andre parametre 
(pollutants) 

• Kriterier for vurdering af kemisk status,  

• Kriterier for identifikation af væsentlig opadgående tendens og ”trend-
reversal”. 

• Grundvandsdirektivet foreskriver brug af en konceptuel model. 

 

Som udgangspunkt skal ingen overvågningspunkter have overskridelser. 

Status er god eller ringe, afhængig af omfanget af en GVF i 
overensstemmelse med kvalitetskrav og tærskelværdier. 

   

 

 



Tilstanden er god selvom der er overskridelser af stoffer med kravværdi, hvis 

• Omfanget af påvirkningen ikke er for stort 

• Øvrige betingelser for god tilstand er opfyldt 

• Mulighed for at anvende grundvandsforekomsten ikke er væsentligt forringet. 

 

Disse elementer udfoldes i ”Guidance Documents” 

• I DK vurderes om andel af påvirket forekomst > 20 % volumen for relevante 
stoffer/eller grupper af stoffer. 

• Påvirkningen af øvrige miljø stadig i et udviklingsspor, specielt mht vurdere 
påvirkningens omfang. 

Grundvandsdirektivet om forekomsternes tilstand  



Kemisk og kvantitativ tilstand i EU ved 2. vandplan 


