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Beretning nr. 1772 

Årlig vandbalance i græs og korn er opgjort ud fra ugentlige målinger af nedbør, potentiel fordamp
ning, jordens vandindhold, tension og drænafstrømning på følgende lokaliteter og år: 
1. Grovsandet jord (JB1) ved Jyndevad 1974--80 
2. Fin lerblandet sandjord (JB4) ved Agervig 1978-82 
3. Lerjord (IB7) ved Sdr. Stenderup 1978-82 
4. Svær lerjord (JB8) ved Åbenrå 1974--78 

Nedbøren var i 1974--80 som gennemsnit nær normalen, mens den for årene 1978-82 har ligget ca. 
100 mm over normalen. Den aktuelle fordampning var som gns. af årene 1974-80 365 og 346 mm for 
uvandet græs og korn på sandjord og ca. 400 mm i korn på lerjord. 

Af en gennemsnitlig årlig vanding på 213 mm til græs og 98 mm til korn blev i gennemsnit de 63% 
fundet som merfordampning. Vandingseffektiviteten var bedst ved lange tørkeperioder. Der blev fun
det svagt stigende fordampning ved stigende N-gødskning. 

Den andel af afstrømningen, der strømmede gennem dræn, steg med jordens lerindhold og afstrøm
ningsmængden. Afstrømningen til undergrunden varierede kun lidt fra år til år og var nær konstant på 
de 2lerjordsarealer. Der blev fundet lineær sammenhæng mellem afstrømning gennem dræn og total
afstrØmning. 

Afprøvning af en vandbalancemodel viste god sammenhæng mellem målt og beregnet aktuel for
dampning og afstrømning for årssummer . For enkeltuger og -måneder kunne forskellen mellem målte 
og beregnede værdier være betydelig. Modellen estimerede den aktuelle fordampning bedre end af
strømning og gav de bedste resultater på sandjord og bedre i græs end i korn. 

Nøgleord: VandbaJance, aktuel fordampning, afstrømning og drænafstrømning. 
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Summary 
Water balance has been computed from weekly measurements of precipitation, potential evaporation, 
soil water content, tension and drainage water. The investigations include the following soil types, 10-
cations and years: 
1. Coarse sand (JB1) at Jyndevad 1974-80 
2. Loamy sand (JB4) at Agervig 1978-82 
3. Loam (JB7) at Sdr. Stenderup 1978-82 
4. Clay loam (JB8) at Åbenrå 1974-78 

The precipitation 1974-80 was as an average near the normal, but for the years 1978-82 it was about 
100 mm higher than normal. The average evapotranspiration 1974-80 was 365 and 346 mm from grass 
and spring barley, respectively, without irrigation on coarse sandy soil and about 400 mm from grain 
crops on clay loam. 

From an average yearly irrigation of 213 mm for grass and 98 mm for spring barley, 63% was found 
as increased evapotranspiration. The part of irrigation that was found as increased evapotranspiration 
was highest in long drougth periods. A small increase in evapotranspiration was found with increased 
N-fertilization. 

The part of the run-off that was found as drainage water increased with the clay content in the so il 
and amount of run-off. Water flow to the underground was nearly constant from year to year for the 
loamy and the clay loam soils. Linear correlation between yearly drainage run-off and total run-off was 
found. 

Test of a water balance model showed good correlation between measured and calculated values for 
year sums. For individual weeks or months the difference between measured and calculated values 
could be significant. The model estimated the evapotranspiration better than the run-off and gave the 
best result on sandy soil and better results for grass than for grain crops. 

Key words: Water balance, actual evaporation, run-off, drainage. 

Indledning 
Nærværende projekt blev samtidig med en række 
andre projekter påbegyndt i begyndelsen af halv
fjerdserne for at belyse, hvor stor kvæl
stofudvaskningen fra landbrugsarealer var, og 
hvor meget af det udvaskede kvælstof der blev 
bortledt med drænvand eller sivede til under
grunden. Resultater fra de første 4 års undersø
gelser, der blev gennemført på et grovsandet 
areal ved Jyndevad og et drænet lerjordsareal ved 
Åbenrå, er offentliggjort af Bennetzen (S). 

En oversigt over hidtidige undersøgelser ved
rørende kvælstof og planteproduktion, udført 
ved Statens Planteavlsforsøg, er samlet af Hansen 
og Kyllingsbæk (9). 

I 1978 blev projektet udvidet til også at omfatte 
2 drænede arealer ved henholdsvis Agervig og 
Sdr. Stenderup, hvor der samtidig blev foretaget 
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undersØgelser af kvælstofgødskningens indfly
delse på drænvandets indhold af nitratkvælstof 
(12,13). 

Formålet med målingerne i disse undersøgelser 
er at opstille totalbalancer for kvælstof og vand, 
specielt at belyse, hvor stor en del af afstrømnin
gen og dermed kvælstofudvaskningen der sker 
gennem drænene, og hvor stor en del der siver til 
undergrunden. Foreløbige resultater fra de 2 

, første års undersøgelser er udarbejdet af Sim
melsgaard (16). 

Denne beretning er den anden af 3 beretnin
ger, hvor de opnåede resultater i hele projektpe
rioden opsummeres og uddybes, samtidig med at 
de ajourføres med de sidste 2 års resultater. Den 
første beretning indeholder en jordfysisk og -ke
misk beskrivelse af arealerne (17). I beretningen 



vil det især blive forsøgt at belyse sammenhængen 
mellem drænafstrømning og afstrømning til un
dergrunden, dels som funktion af totalafstrøm
ningens størrelse, og dels som funktion af jordty
pe. En større viden om dette forhold vil forøge 
værdien af et stort antal drænvandsundersøgelser 
(IS). 

Endelig indeholder beretningen en afprøvning 
af en vandbalancemodel. 

Metodik 
Forsøgsplan og måleprogram 
Resultaterne i nærværende undersøgelse er ind
samlet i årene 1974--82 og fordeler sig på følgende 
4 forsøgsarealer: 
1. Grovsandet jord (JB 1) ved J yndevad 1974--80 
2. Fin lerblandet sandjord (JB4) ved 

Agervig 1978-82 
3. Lerjord (JB7) ved Sdr. Stenderup 1978-82 
4. Svær lerjord (JB8) ved Åbenrå 1974--78 

I Jyndevad er der målt i 4 forsøgsled, græs van
det og uvandet samt korn vandet og uvandet. I 
Agervig og Sdr. Stenderup er der målt ved sti
gende N-gØdskning i følgende tre forsøgsled: 
1. Ingen N-gødskning O N 
2. Normal N-gødskning N 
3. SO% N-overgødskning l 1h N 

Forsøgsplanen for Sdr. Stenderup- og Agervig
arealerne er beskrevet af Kjellerup og Kofoed 
(13). Åbenråarealet indgår i undersøgelserne 
som et forsØgsled med normal N-gødskning og 
sædskifte. Afgrøder de enkelte forsøgsår fremgår 
af tabel 1. 

Jyndevad- og Åbenråarealet samt teknik og 
målemetoder er beskrevet af Bennetzen (3, 4, S). 
Her gengives i korte træk de måle- og opgørelses
metoder , der er anvendt ved opstillingen af vand
balance og beregningen af vandtransport. 

I det ugentlige måleprogram indgik følgende: 
1. Nedbør (N) målt ved jordoverfladen med 200 

cm2 nedbørsmålere. I frostperioder blev der 
periodisk inddraget nedbørstal fra Meteorolo
gisk Instituts net af nedbørsmålere. Ved sne
dække blev snelagets tykkelse målt. 

2. Potentiel fordampning (Ep) målt med for
dampningsmåler HL315. I månederne maj, 
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juni og juli blev Ep i forsøgsled med korn korri
geret med + 10% i henhold til resultater af 
Kristensen (14). 

3. Jordens vandindhold (W) målt efter neutron
moderationsmetoden. Der blev målt i 10 cm 
dybde og derefter med 20 cm interval fra 20 til 
180 eller 240 cm dybde i følgende antal rØr pr. 
forsøgsled: Jyndevad 3, Åbenrå 7, Sdr. Sten
derup og Agervig 2. 

4. Tension eller trykpotentiel ('P p) målt med ten
siometre anbragt med 10-20 cm interval ned til 
180 eller 240 cm dybde. Der var anbragt et sæt 
bestående af 12 tensiometre i hvert forsøgsled. 
Måling af tension blev kun udført i sommer
halvåret. 

5. Drænafstrømning (Ad) i Åbenrå, Agervig og 
Sdr. Stenderup målt ved opsamling i brønd og 
udpumpning gennem vandur . 

Ved vanding blev vandingsmængden bestemt 
dels ved kontrol med vand ur , dels ved opsamling 
i opstillede nedbørsmålere. 

Beregning af vandbalance og vandtransport 
Vandbalancen er for hver måleperiode beregnet 
efter vandbalanceligningen: 

N = Ea + A + D.WRZ.mm (1) 

hvor N er nedbør plus vanding, Ea er den aktuelle 
fordampning, A afstrømningen og D. W RZ er æn
dringen i jordens vandindhold i rodzonen. 

Rodzonedybden (RZ) varierer over året. I for
sommeren synker RZ gradvis i takt med vand
skellets forskydning nedad indtil maksimal rodzo
nedybde, hvor den fastholdes, indtil jorden om 
efteråret igen er vandmættet. 

For at kunne løse ovenstående ligning, anta
ges, at Ea aldrig overstiger den estimerede værdi 
for potentiel fordampning Ep. Desuden antages, 
at fordampning kan regnes for potentiel, når jor
den er så vandmættet, at der forekommer af
strømning fra rodzonen. For at tage højde for må
leusikkerhed, tillades det, at Ea overstiger Ep 
med indtil 2 mm pr. uge, inden der regnes med af
strømning. 
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Uden for vækstsæsonen regnes der med RZ = 
O, og Ea = Ep. 

Underforudsætning af vertikal vandbevægelse 
kan vandtransporten forbi en given dybde inden 
for den målte profil herefter beregnes. 

l N -Ea-l:. Wz 
A z = 

N -Ea-l:.WRz 

forZ>RZ 
(3) 

forZ<RZ 

hvor Az er afstrømningen eller vandtransporten 
forbi dybden Z. l:. Wz er ændring i jordens vand
indhold regnet fra jordoverfladen og ned til dyb
den Z. Når der forekommer afstrømning i vækst
sæsonen, regnes den nedadgående vandtransport 
forbi dybder mindre end RZ at være den samme 
som forbi RZ. Den nedadgående vandtransport 
forbi de øverste jordlag vil i virkeligheden være 
noget større, idet temporære opfugtninger i 
vækstsæsonen, der ikke giver anledning til af
strømning, således ikke medregnes. Derimod 
kan der godt forekomme vandtransport forbi 
dybder større end RZ, selvom transporten forbi 
RZ er nul, såfremt der er sket et fald i vandind
holdet i de mellemliggende jordlag. 

Er der målt drænafstrømning (Ad)' beregnes 
afstrømningen til undergrunden (Au) som diffe
rens. 

(4) 

Ved forekomst af drænafstrømning holder 
ovenstående forudsætning om vertikal vandbe
vægelse kun for den umættede zone over det tem
porære grundvandspejl. 

I praksis gennemføres beregningerne, som om 
vandbevægelsen var vertikal ned til drændybde 
120 cm. Da målingerne foretages i en afstand af 
4-6 m fra drænene, anses fejlen herved at være 
minimal. 

I de tabeller og figurer over vandbalance, der 
præsenteres i denne beretning, er afstrømningen 
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beregnet i 100 cm dybde for Jyndevad og i 120 cm 
dybde for Agervig, Sdr. Stenderup og Åbenrå. 

Ved månedsopgørelsen er aktuel fordampning 
og afstrømning i de tilfælde, hvor måleperioden 
har strakt sig over månedsskiftet, fordelt mellem 
månederne ved lineær interpolation. 

Resultater og diskussion 
Vandbalance 
Den årlige vandbalance opgjort på ugebasis og 
summeret til årssummer regnet fra 1. april til 31. 
marts er vist i tabel 1. I figurerne 1-3 er måneds
summer af nedbør, aktuel fordampning og af
strømning vist. 

Resultaterne fra Jyndevad er præget af de tørre 
somre i 1975 og 1976. Den gennemsnitlige nedbør 
1974-80 på 828 mm er dog nær normalen for sta
tionen, 738 mm målt i 1,5 m højde, når der korri
geres med + 15% i henhold til Allerup og Madsen 
(1). 

Ved Sdr. Stenderup og Agervig blev der i årene 
1978-82 i gennemsnit målt hhv. 788 og 932 mm, 
hvilket er ca. 100 mm over normalen for de på
gældende områder. Det store fald i nedbørs
mængden fra Agervig ved Varde til Sdr. Stende
rup, der ligger nogle få km fra Lillebælt, er be
mærkelsesværdigt, men normalt for området, 
idet nedbøren topper midt i det sydlige Jylland og 
derefter aftager ud mod Lillebælt. 

I 1974 er målinger af jordens vandindhold star
tet i begyndelsen af maj ved Jyndevad og i midten 
af juni ved Åbenrå. Vandbalancen fra 1. april og 
frem til målingernes påbegyndelse er fundet ved 
at antage, at vandindholdet i jorden 1. april 1974 
svarede til markkapacitet. 

I 1978 blev målingerne startet i begyndelsen af 
maj ved Sdr. Stenderup og i begyndelsen af juni 
ved Agervig. Her blev der anvendt vandindhold 
fra 1. april 1980 ved ekstrapolationen, idet ned
børen i slutningen af marts dette år har været nær 
den samme som i 1978. 

I årene 1974-78 var den aktuelle fordampning 
for uvandet græs og korn i gennemsnit ved Jynde
vad 365 og 346 mm og ved Åbenrå 399 mm. Den 
laveste fordampning blev målt i 1976-77 med 
hhv. 294,288 og 343 mm. Tallene er i god over-



ensstemmeIse med resultater af Aslyng og Han
sen (2), der ved simulering fandt fordampningstal 
på 365 og 417 mm for uvandet landbrugsjord for 
Karup- og Stevnsregionen som gennemsnit af 
årene 1968-77. I årene, der er sammenfaldende 

med nærværende undersøgelser, fandtes hhv. 326 
og 400 mm. 

For Agervig og Sdr. Stenderup er de viste 
vandbalancetal i tabel 1 gennemsnit af alle for
søgsled og repræsenterer således et gennemsnit 

Tabel l. Årlig vandbalance, opgjort ugentlig og summeret fra 1. april til 31. marts, mm pr. år. 
Water balance per year, measured weekly and accumulated from l April to 31 March. 

Uvandet - Non irrigated Vandet -lrrigated 

fordamp- afstrøm- van- fordamp- afstrøm-
Lokalitet / jordtype Afgrøde År Nedbør ning ning ding ning ning 
Location / soU type Crop Year Precipi- evapotrans- run-of! irrigation evapotrans- run-of! 

tation piration piration 
N Ea A V Ea A 

Jyndevad (IBI) Græs Grass 1974-75' 978 422 551 95 421 649 
Grovsandet jord 75-76 688 346 349 254 517 432 
Coarsesand 76--77 639 294 341 350 561 638 

77-78 992 399 566 153 493 638 
78--79 808 94 383 508 
79--80 864 81 382 568 

Gns. 1974-78 824 365 452 213 498 535 
Gns. 1974-80 828 171 460 536 

Vårbyg Spring barley 1974-75' 978 405 577 95 447 631 
75-76 688 338 353 87 419 358 
76--77 639 288 344 152 420 363 
77-78 992 352 621 96 430 639 
78--79 808 346 451 70 337 531 
79--80 864 348 521 88 403 553 

Gns. 1974-80 828 346 478 98 409 513 

Agervig (IB4) Vårbyg m.udl. Spring barley 1978-79 727 382 310 
Fin lerbl. sandjord Græs Grass 79--80" 1013 391 657 
Fine loamy sand Græs Grass 80--81" 1205 425 766 

Vårbyg Spring barley 81--82 912 375 582 

Gns. 1978--82 964 393 579 

Sdr. Stenderup (IB7) Vårbyg m.udl. Spring barley 1978--79 597 331 252 
Lerjord Græs Grass 79-80 816 384 432 
Loam Græs Grass 80--81 964 368 599 

Vinterhvede Winter wheat 81-82 773 389 395 

Gns. 1978-82 788 368 420 

Åbenrå (IB8) Græs Grass 1974-75 1025 431 572 
Svær lerjord HavreOats 75-76 651 422 236 
Clayloam Vinterhvede Winter wheat 76--77 616 343 290 

Vårbyg Spring barley 77-78 977 400 587 

Gns. 1974-78 817 399 421 

, 01.05.74 er alle led vandet med 20 mm, som indgår i nedbøren. 01.05.74 All treatments were irrigated with20 mm which is in-
cluded in the precipitation. 

*. 11979 og 1980 er der vandet med hhv. 41 og 86 mm, som indgår i nedbøren. In 1979 and 1980 irrigation amounted to 41 and 
86 mm resp., which is included in the precipitation. 
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Fig. 1. Månedssummer af nedbør (N) og vanding (V), fordampning og afstrømning fra uvandet og vandet græs ved 
Jyndevad. Uvandet græs omfatter kun perioden 1974-78. 

Monthly sums af precipitation (N) and irrigation (V), evapotranspiration and run-off for non irrigated and irrigated 
grass at Jyndevad. Non irrigated grass covers only the period 1974--78. 
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Fig. 2. Månedssummer af nedbør (N) og vanding (V), fordampning og afstrømning fra uvandet og vandet vårbyg ved 
Jyndevad. 

Monthly sums of precipitation (N) and irrigation (V), evapotranspiration and run-off for non irrigated and irrigated 
spring barley at Jyndevad. 
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Fig. 3. Månedssummer af nedbør (N) og vanding (V), fordampning og afstrømning ved Agervig og Sdr. Stenderup. 
Afstrømningen er fordelt mellem afstrømning gennem dræn (AD) og afstrømning til undergrund (A U). Månedssum -

merne er gennemsnitstal af 3 led med stigende N-gødskning. 
Monthly sums of precipitation (N) and irrigation (V), evapotranspiration and run-off at Agervig and Sdr. Stenderup. 
The run-offis shown as drainage water (AD) and run-offto the underground (AU). The monthly sums are the average 

of 3 treatments with increased N·fertilization. 
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for hele arealet. Der blev fundet svagt stigende 
fordampning med stigende N-gødskning (tabel 
2). Forholdet var mest udtalt ved Sdr. Stenderup, 
hvor N-niveauerne har ligget fast siden 1973. Ved 
Agervig var 1978 første forsøgs år . Årsagen til den 
lille stigning i fordampningen med N-gødsknin
gen skyldes antagelig forskelle ibladareal, rod
tæthed og vækstsæsonens længde. Men også for
skellig albedo (reflektion) kan være en årsag. 

Tilsvarende er afstrømningen svagt faldende 
med stigende N-gødskning. Forskellene er dog så 
små i forhold til den årlige afstrømning, at der 
kan ses bort fra forskel mellem forsøgsleddene de 
enkelte år. 

Tabel 2. Aktuel fordampning ved stigende N-gødskning. 
Evapotranspiration in relation to N-fertilization. 

Ar ON l N* I'hN 

Agervig 1978-79 383 381 382 
1979-80 378 394 400 
1980-81 418 424 431 
1981-82 383 369 373 

Gns. 391 392 397 

Sdr. Stenderup 1978-79 309 330 354 
1979-80 380 381 389 
1980-81 355 367 383 
1981--82 389 388 389 

Gns. 358 367 379 

* 1 N = normal N -gødskning 
1 N = normal N-fertilization 

Afstrømningen varierer meget fra år til år af
hængig af nedbøren. I projektperioden har den 
årlige afstrømning varieret fra 236 mm i 1975-76 
ved Åbenrå til 766 mm 1980--81 ved Agervig. Den 
største månedlige afstrømning er målt i december 
1979, hvor den har ligget på 160-170 mm ved 
samtlige målesteder efter usædvanlig stor nedbør 
i både november og december dette år. 

Effekten af vanding på fordampning og afstrøm
ning 
I figur 1 og 2 er resultater fra vandede forsøgsled 
ved Jyndevad lagt ind over de tilsvarende uvan-

dede forsøgsled, således at effekten af vandingen 
på fordampning og afstrØmning direkte kan aflæ
ses. Det ses, at virkningen af vandingen på for
dampningen har været god i 1975 og 1976, mens 
den har været mindre god i 1974 og 1978. En årlig 
vanding på 213 mm i græs gav i gennemsnit en 
merfordampning på 133 mm, og en vanding på 98 
mm i korn gaven merfordampning på 63 mm. 
Dette svarer til en merfordampning på hhv. 62 og 
64 % af vandingsvandet. Resten er afstrømmet. 
En korrelations beregning mellem merfordamp
ning og vanding de enkelte år (fig. 4) antyder, at 
de første 35 mm af vandingen i gennemsnit ikke 
medførte merfordampning, mens 84% afvanding 
derudover er målt som merfordampning. Dette 
viser, at effekten af vandingen på fordampningen 
er størst i lange tørkeperioder. Tallene fra nærvæ
rende undersøgelse giver anledning til at overve
je, om strategien med at vande op til markkapaci
tet, når halvdelen af den tilgængelige vand
mængde er brugt, er korrekt. 

Afstrømningens fordeling mellem dræn og under
grund 
I mange drænede danske jorde er årsagen til be
hovet for dræning et sekundært og temporært 
grundvandspejl, der opstår over et vandstand
sende lag i undergrunden. Hvis nedbørsintensite
ten efter fradrag af fordampningen overstiger det 
vandstandsende lags hydrauliske ledningsevne, 
opstår det sekundære grundvandsmagasin. Når 
dette er steget til op over drændybde, starter 
drænafstrømningen . Falder nedbørsintensiteten 
igen, aftager drænafstrømningen med en vis for
sinkelse for til sidst at ophøre. Afstrømningen til 
undergrunden gennem det vandstandsende lag 
fortsætter, indtil gradienten for vandtransport at
ter er faldet til en størrelse, der ikke forårsager 
transport gennem laget med lav hydraulisk led
ningsevne. 

Hvor stor en del af overskudsnedbøren, der af
strømmer gennem drænene, afhænger af det vand
standsende lags beliggenhed og hydrauliske 
egenskaber og af nedbørsintensiteten. 

Agervig-, Sdr. Stenderup- og Åbenråarealerne 
tilhører alle den kategori af jorde, hvor der er 
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Fig. 4. Merfordampning (y) ved vanding af græs og vårbyg ved Jyndevad. 
Increased evapotranspiration (y) due to irrigation for grass and spring barley at Jyndevad. 

drænet for at sænke et temporært grundvand
spejl. 

Af nederste del i figur 3, der viser den måned
lige afstrømning og dennes fordeling mellem 
dræn og undergrund, ses det, at den andel, der af
strømmer gennem drænene, stiger med afstrøm
ningen. 

Fordelingen af den årlige afstrømning er vist i 
tabel 3. Selvom totalafstrømningen ved Agervig 
var 159 mm større end gennemsnittet for de 2 an
dre stationer, har drænafstrømningen her været 
mindst. De fundne tal viser, at drænafstrømnin
gen stiger, og afstrømningen til undergrunden 
falder med stigende lerindhold. 

Drænafstrømningen for de enkelte år er lidt 
forskellig fra de af Kjellerup (12) præsenterede 
værdier for de tilsvarende år. Det skyldes, at disse 

126 

er opgjort pr. 1. juli, mens de her præsenterede er 
opgjort 1. april. 

De fundne drænafstrØmninger er - de nedbørs
rige år taget i betragtning - noget hØjere end re
sultatet fundet af Pedersen (15), der som gennem
snit af 15 lokaliteter i årene 1971-81 fandt en årlig 
drænafstrømning på 120 mm. Undergrunden i de 
3 jorde, der indgår i forsøget, må således være lidt 
tættere end gennemsnittet for drænede danske 
jorde. 

Sammenhængen fundet ved regression mellem 
den årlige drænafstrømning og total afstrømning 
for de 3 arealer er vist i fig. 5. Analysen viste, at 
når den systematiske variation mellem enkelt
dræn fratrækkes, kan for Agervig og Sdr. Stende
rup henholdsvis 82 og 97% af årsvariationen i 
drænafstrømning forklares ud fra variationen i to-



Fig. 5. Lineær regression mellem drænafstrømning (AD) 
og totalafstrømning med 95% konfidensgrænser om
kring regressionslinien (middelværdier) ved Agervig, 
Sdr. Stenderup og Åbenrå. For Agervig og Sdr. Stende
rup angiver punkter afstrømning fra enkeltdræn, mens 
de for Åbenrå repræsenterer hele marken. For Agervig 
og Sdr. Stenderup er den systematiske variation mellem 
enkeltdræn fratrukket ved beregningen afR2-værdierne. 
Linear regression between drainage water run-off and to
tal run-offwith 95% confidence limits an mean predicted 
values at Agervig, Sdr. Stenderup and Åbenrå. For Ager
vig and Sdr. Stenderup the points indicate the run-off 
from individual drains, whereas those for Åbenrå repre-

sent the entire field. 

Tabel 3. Afstrømningens fordeling mellem drænaf
strømning (Ad) og afstrømning til undergrund (Au), mm. 
The distribution af run-af f between drainage (A.J and 

run-offto underground (A.,), mm. 

Ar Ad Au A,otal 

Agervig 1978-79 67 243 310 
1979-80 205 452 657 
1980--81 425 341 766 
1981-82 272 310 582 

Gns. 242 337 579 

Sdr. Stenderup 1978-79 120 132 252 
1979-80 258 174 432 
1980-81 415 184 599 
1981-82 242 153 395 

Gns. 259 161 420 

Åbenrå 1974-75 506 66 572 
1975-76 178 58 236 
1976-77 195 95 290 
1977-78 497 89 586 

Gns. 344 77 421 

talafstrømning. U den fradrag af variationen mel-
lem enkeltdræn falder forklaringsgraden til hen-
holdsvis 61 og 72%. Ved Åbenrå kan 99% af års-
variationen i drænafstrømning forklares ud fra 
variationen i totalafstrØmning. 

Største niveauforskel mellem 2 dræn var 223 
mm pr. år ved Agervig og 206 mm pr. år ved Sdr. 
Stenderup. 

Under forudsætning af samme fordeling af 
nedbøren over året kan udledes, at den maksi-
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male årlige afstrømning uden drænafstrømning 
ville være hhv. 228, 107 og 72 mm. For afstrøm
ning derudover udgør drænafstrømningens andel 
af total afstrømningen hhv. 69, 83 og 98,5 % i ræk
kefølgen Agervig, Sdr. Stenderup og Åbenrå. 

Resultaterne fra Agervig antyder dog, at for
holdet varierer noget fra år til år og antagelig er 
afhængig af afstrømningens fordeling over året. 
For arealer med mere temporære grundvandsma
gasiner end ved Agervig skal tilsvarende sam
menhænge antagelig findes over et kortere tidsin
terval end et år. 

Afprøvning af en vandbalancemodel 
Gennem de senere år er der fremkommet en del 
modeller såvel her i landet som i udlandet til esti
mering af aktuel fordampning og vandbevægelse 
i de øverste jordlag. Af modeller udviklet under 
danske forhold kan nævnes Hansen et al. (8), 
Hansen (7), Aslyng og Hansen (2) og Jensen (10). 
Sidstnævnte er udviklet og testet på data fra nær
værende projekt. 

De nævnte modeller er udviklet med lidt for
skelligt formål og ud fra forskellige principper. 

Det havde været ønskeligt, men har ligget uden 
for projektets rammer, at afprØve et par af disse 
modeller på det foreliggende datamateriale. 

Den model, der er afprøvet, er en forholdsvis 
enkel model udviklet af Johansson (11) og modi
ficeret til danske forhold af Gregersen og Knud
sen (6). 

Modellen er først og fremmest udviklet til at 
beregne den aktuelle fordampning ud fra poten
tiel fordampning og nedbør, der skal foreligge 
som døgnværdier. Derudover indgår rodzonens 
tilgængelige vandindhold som konstant i model
len. 

Modellen er egentlig kun udviklet til anven
delse i perioden 1. april till. december, men ved 
at foretage enkelte tilpasninger kan den anvendes 
hele året. Hovedprincippet i modellen er et buf
fermagasin på 3 mm og et hovedmagasin sva
rende til rodzone ns tilgængelige vandindhold. 
Når buffermagasinet er tomt, aftager fordamp
ningen lineært med vandindholdet i hovedmaga
sinet. For sandjord dog først, efter at 20% af 
vandindholdet er brugt. 

Modellen er opdelt i en græsmodel og en model 

Tabel 4. Test afvandbalancemodel. x er de observerede og y de med modellen beregnede værdier. P angiver sandsyn-
ligheden for, at forskellen mellem x og y er tilfældig, og CV er variationskoefficienten (standardafvigelsen i % afx). 
x og y er gennemsnit af samtlige forsøgsled, år og måneder eller uger, der indgår i forsøget, sorteret som vist i tabellen. 
Test of water balance model. x is measured and y is caleulated from the model. P is the probability for x - y = o. cv is 
the coefficient ofvariation. i and y are average of all treatments, years and months or weeks in the the experiment, sorted 

as shown in the table. 

Fordampning (E,) Evapotranspiration Afstrømning (A) Run·off 

x y P R2 CV X Y P R2 CV 
obs. ber. diff=o obs. ber. diff=o 
mm mm % % mm mm % % 

Årssum Years sums 390 384 29 10 494 496 67 28 
Månedssum Monthly sums 32,5 32,1 14 25 41,1 41,3 79 47 
Ugesum Weekly sums 7,9 7,8 6 41 10,3 10,4 52 97 

Månedssum: lyndevad 33,1 31,1 <1 0,94 21 41,5 43,7 3 0,84 38 
Monthly sums: Agervig 32,8 32,8 97 0,93 21 48,3 47,3 70 0,65 56 

Sdr. Stenderup 30,7 33,5 <1 0,88 27 35,1 31,9 <1 0,93 30 
Åbenrå 33,3 28,8 1 0,81 35 35,5 38,5 21 0,87 48 

Græs Grass 32,0 34,0 <1 0,94 19 44,4 43,3 28 0,86 39 
Kom Grain 33,0 29,9 <1 0,89 27 37,7 39,3 21 0,75 56 
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Fig. 6. Målt og beregnet månedlig fordampning (EA) i græs og korn ved Agervig og Sdr. Stenderup. Gennemsnit af 
alle led og år med græs eller korn. 

Measured and calculated monthly evapotranspiration (EA) for grass and grain at Agervig and Sdr. Stenderup. Average 
of all treatments and years with grass or grain. 



for vårsæd. I vårsædsmodellen reduceres for
dampningen uden for vækstsæsonen med koeffi
cienter, der varierer over tiden. 

Når jorden på grund af nedbør mættes til mere 
end 10% over markkapacitet, regnes den over
skydende del som afstrømning. 

Ved beregninger med modellen er som grund
data anvendt den ugentlig målte potentielle for
dampning fordelt ligeligt over måleperioden , me
dens nedbør er fordelt forholdsmæssigt i henhold 
til daglig nedbør målt il ,5 m højde på nærme stlig
gen de klimastation. 

Der er anvendt følgende tilgængelige vand
mængder: Jyndevad 60 mm, Agervig 100 mm, 
Sdr. Stenderup og Åbenrå 160 mm. Ved vinter
sæd er denne beregnet som græs i forsommeren, 
og ved byg med udlæg er denne beregnet som 
græs fra 1. september. 

Beregninger er gennemført for samtlige for
søgsled og år, der indgår i projektet. 

I figur 6 er månedlig målt og beregnet fordamp
ning sammenlignet for græs og korn i Agervig og 
Sdr. Stenderup. I Sdr. Stenderup overestimerer 
modellen fordampningen fra græs, hvilket dog 
kan skyldes, at den anvendte tilgængelige vand
mængde på 160 mm har været for høj for frØgræs
set. For begge steder er der en tendens til, at for
dampningen fra korn underestimeres i efteråret. 

En statistisk sammenligning mellem målte og 
beregnede værdier (tab. 4 og fig. 7) viste, at når 
der summeres over en vis periode, er de målte og 
beregnede værdier i de fleste tilfælde ikke signifi
kant forskellige. Variationskoefficienten (CV) 
viser, at for enkeltuger og -måneder kan forskel
len mellem målt og beregnet være betydelig. 
Dette gælder især afstrømningen. Modellen giver 
lidt bedre resultater på sandjord end på lerjord og 
bedre resultater i græs end i korn. 

Konklusion 
Vandbalancen er for resultaterne fra Jyndevad 
præget af de tørre somre i 1975 og 1976. I årene 
1978-82, hvor der har været målt ved Agervig og 
Sdr. Stenderup, har nedbøren som gennemsnit 
været ca. 100 mm over normalen. 
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Den målte aktuelle fordampning er i overens
stemmelse med, hvad der er fundet andre steder 
i landet på tilsvarende jordtyper. Afstrømningen 
varierer meget fra år til år og fra sted til sted. 

Af vandingen er 63 % fundet som merfordamp
ning, mens resten er afstrømmet. Vandingen er 
mest effektiv i lange tørkeperioder. 
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Fig. 7. Lineær regression mellem månedlig beregnet 
(EA) og målt fordampning og mellem beregnet (A) og 
målt afstrømning med 95% konfidensgrænser for bereg
nede enkeltværdier. Regressionen omfatter alle steder, 

led, år og måneder i projektet. 
Linear regression between monthly calculated (EA) and 
measured evapotranspiration (top) and between caleula
ted (A) and measured run-off (bottom) with 95% conli
dence limits on individual calculated values. The regres
sion includes all places, treatments, years and months in 

the project. 



Den del af totalafstrømningen, der strømmer 
gennem dræn, varierer såvel med jordtype som 
med afstrømningsmængde. Den andel, der 
strømmer gennem dræn, steg med undergrun
dens lerindhold. For de enkelte steder kunne fra 
82-99% af årsvariationen i drænafstrømning for
klares ud fra variationen i totalafstrømning. Af
strømningen til undergrunden varierede kun lidt 
fra år til år og var nær konstant ved Sdr. Stende
rup og Åbenrå. 

AfprØvning af en vandbalancemodel viste god 
sammenhæng mellem målt og beregnet aktuel 
fordampning og afstrømning for årssummer . For 
enkeltuger og -måneder kunne forskellene være 
betydelige. Modellen beregnede den aktuelle 
fordampning bedre end afstrømningen og gav lidt 
bedre resultater på sandjord end på lerjord samt 
lidt bedre resultater for græs end for korn. 

Erkendtlighed 
Landbrugstekniker Frede Sørensen har i årene 
1978-82 stået for de ugentlige målinger i marken. 

En særlig tak rettes til forsøgsværterne N. J. Ni
colaisen, Agervig, H. C. Juhl, Sdr. Stenderup, og 
A. Friis Møller, Åbenrå, der har stillet arealer til 
rådighed. 

Projektet har gennem flere perioder modtaget 
støtte fra Statens Veterinær- og Jordbrugsviden
skabelige Forskningsråd. 
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