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Hvad ved vi? 
 

Hvilke data/metoder er til rådighed til at 
undersøge fortidens vandbalance? 

Hvilke tendenser kan vi se i lange 
observationsserier? 

Er der studier/observationer, der peger på, at der 
er mere vand i systemet? 

Jonas Høholt – VPU 



Nedbør 
• Første systematiske landsdækkende nedbørsregistrering begyndte i 1827         

(i København begyndte den første måling i 1768) 
• Potentielt har ~80 stationer tidserier længere end 100 år 

 

Afstrømning 
• Første målinger af afstrømning i Danmark begyndte omkring 1917 
• 14 stationer har målt lige siden 

 

Grundvandsstand 
• Første vandspejlsregistreringer begyndte i 1950erne 
• Der findes i omegnen af 50-100 boringer med lange tidsserier 

 

Andet data mm. 
• Historiske optegnelser 
• Luftfoto 
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Historiske klimaobservationer 

Charta von Dænemark, Geographisches Institut, Weimar.  
Det Kongelige Bibliotek 



Udfordringer 
• Kontinuitet 
• Metadata 

• Tilgængelighed 
• Kvalitet 

• Andre faktorer 
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Historisk data er ikke fejlfrit 

Eksempler på datakorrektioner 

• Læfaktor-korrektion 

• Inhomogenitet 
Grødeskæring 

Dræning 
Indvinding 

Arealanvendelse 
Udretning/regulering 

Opstemning 
Befæstningsgrad 

Ringkøbing Amt (2004), Basisanalyse 



 

 
Karlsson et al. 2014 

Kidmose & Sonnenborg 2018 

Ovesen et al. 2000 

Larsen et al. 2003 

Jeppesen et al. 2011 

Schmidt 2013 
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+19% 

+24% 

+14% 

+15% 

-4% +13% 

+12% 

+67% 

+14% 

På national skala 

  

Ændring i nedbør (pr. 100 år) 

 

 



+12% nedbør  

+0,7 °C temperatur 

+1-5% pot. fordampning* 

+14-65% infiltration* 

 
 

 

 
Karlsson et al. 2014 

Kidmose & Sonnenborg 2018 

Ovesen et al. 2000 

Larsen et al. 2003 

Jeppesen et al. 2011 

Schmidt 2013 
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+19% 

+24% 

+14% 

+15% 

-4% +13% 

+12% 

+67% 

+14% 

På national skala 

  

År 2100: −11 to +18 % 

År 2100: +1.9 to +3.3 °C 

Ændring i nedbør (pr. 100 år) 

 

 (Seaby et al. 2014) 



 

 
Karlsson et al. 2014 

Kidmose & Sonnenborg 2018 

Ovesen et al. 2000 

Larsen et al. 2003 

Jeppesen et al. 2011 

Schmidt 2013 
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+19% 

+24% 

+14% 

+15% 

-4% +13% 

+12% 

+67% 

 

+33% 

+14% 

  

+39% 

+17% 
+40% +21% 

+47% 
+51% 

+14% 

+14% 
+75% 

+49% 

+21% 

+3% 
+11% 

+32% 

+10% 
+14% 

+3% 

På national skala 
Ændring i nedbør (pr. 100 år) 

 

 

Ændring i afstrømning (pr. 75 år) 

 

 



Klimatrends i Skjern 
Å opland 
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Eksempler: 
Undersøgelser af vandbalancen i historisk tid 

Coast LineUdviklingen i 
afløbsløse søer 

 

Historisk indvinding 
i Odense opland 

Lange vandstands-
tidsserier 
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Klimatrends i Skjern Å opland 
Formål: Undersøgelse af vandbalancen og udviklingen i klima over 133 år i Skjern 
      ved brug af en simple hydrologisk model 
 

Nedbør  
[mm/år] 

 

Nedbørsdage 
[antal] 

 

Temperatur  
[grader C] 

 
Pot. ford. 

[mm/år] 
 

 Årlig middel     

+26% 
 

+64 dage 
 

+1.4 ͦC 
 

+4% 

Temperaturen er steget med en 
ligelig fordeling hen over året 

 
Potentiel fordampning er også 

steget især i august  
 

 
Nedbør og nedbørsdage er 

steget substantielt, og 
sæsonforskelle er blevet 

forstærket. 

Månedlig ændring/år 
 

Karlsson et al. 2014 



Afstrømning  
[mm/år] 

 

Infiltration 
[mm/år] 

 

 Årlig middel     
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Klimatrends i Skjern Å opland 
Formål: Undersøgelse af vandbalancen og udviklingen i klima over 133 år i Skjern 
      ved brug af en simple hydrologisk model 
 

NAM modellen (Nielsen and Hansen, 1973) 
Simpel oplandsmodel 

Kalibrering på tre 20-års perioder 

Test af ydeevne under ikke-stationære klimaforhold 

 

 
Stort stigning i afstrømningen, 

fordelt ligeligt hen over året 
 

Stor stigning i infiltrationen, 
placeret om vinteren og mindre 

nedgang om sommeren 

+53% 
 

+86% 
 

Månedlig ændring/år 
 

Karlsson et al. 2014 
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Historisk indvinding i Odense opland 
Formål: At vurdere effekten af ændrede indvindingsmønstre i den historiske periode 1900-1989 for 

indvindingsoplandene til kildepladserne Bolbro og Eksercermarken 

Indvinding ved Eksercermarken 
og Hovedværket (1900-2017) 

Udvikling i trykniveau (145.36D) ved 
Eksercermarken (1930-2015) 

Kidmose & Sonnenborg 2018 
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Historisk indvinding i Odense opland 
Formål: At vurdere effekten af ændrede indvindingsmønstre i den historiske periode 1900-1989 for 

indvindingsoplandene til kildepladserne Bolbro og Eksercermarken 

Nedbør  
[mm/år] 

 

 

Temperatur  
[grader C] 

 

 
Pot. fordam. 

[mm/år] 

+24% 

+0.6  ͦC (ikke sig.) 

+1% (ikke sig.) 

Kidmose & Sonnenborg 2018 
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Historisk indvinding i Odense opland 
Formål: At vurdere effekten af ændrede indvindingsmønstre i den historiske periode 1900-1989 for 

indvindingsoplandene til kildepladserne Bolbro og Eksercermarken 

Uden indvinding (1900-1989) Med indvinding (1900-1989) 

Kidmose & Sonnenborg 2018 
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Udviklingen i afløbsløse søer 
Formål: Undersøgelse af sammenhængen mellem øget nedbør og øget hyppighed af tidvise søer på jyske 

hedearealer, hvor dræning eller vandindvinding ikke spiller ind. 

Hyppighed af vanddækning i  

45 søer (luftfotos) 

Lokaliteter 

Degn 2013 
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Lange vandstands-tidsserier 
Formål: Undersøgelse af historisk udvikling i grundvandsstand ud fra lange tidsserier 

Effekt i oplandet ?? 



Hvilken ændring vil vi måle ? 

Medvirkende årsag til pejleseriens udseende er: 
• Geologi og opland (4-5D-effekt) 
• Påvirkning (arealanvendelse, indvinding, stop indvinding, 

befæstning, dræning, nedsivning (LAR mv)) 
• Teknik (boring, filterplacering, måling) 
 

Foruden effekten af det ændrede klima 
 

 



5 udvalgte terrænnære måleserier  



Betydning ?  
- Bliver der for lidt eller for meget? 

Relevante indikatorer 
• Beliggenhed 
• Årsudsving 
• Tørre / våde sæsoner 
• Tørre / våde år 
• Generelle trends og 
      ændret hyppighed 
 
Det er en god ide:  
At vurdere alle ændringer i vandspejlet for at se, 
hvilke max. ændringer, der kan tillades 
 



Sammenligning målte lange serier 



Udvikling månedsvis 



Udvikling normalperioder 
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Opsummering: 
Vurdering af vandmængde/balance i historisk tid 

Øget afstrømning i 
nogle oplande 

Oftere 
vanddækning af 

heder 

Stigende infiltration 

Ændring i 
sæsonforløbet for  
grundvandsspejlet 

(udsving og 
karakteristika) 

Generel stigning, 
men også forøget 

sæsonforskelle 

Studier og 
observationer, peger på, 

at der er mere vand i 
systemet, men med 

store sæson- og 
regionale forskelle, bl.a. 

pga. indflydelse fra 
andre menneskeskabte 

faktorer end klima 
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Tak for opmærksomheden 
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