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Metadata 

GPS - koordinater 
Skrives i decimalgrader 
(N: 55.647989, Ø: 12.107369) 

 

Lokalitet 
Fx: Vigen strandpark - nordlige ende 

 

Dato 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

 

Tidspunkt 
TT:MM 

 

Vejrdata/-observationer: lufttemp - regn, sol mm  

Elevnavn(e)  

Klassetrin  

 

Roskilde Fjord 

Roskilde Fjord er en fjord, der adskiller Hornsherred og Nordsjælland. Ved fjordens sydøstlige kyst ligger 
byen Roskilde, som fjorden er opkaldt efter. Nord om Hornsherred løber den ud i Isefjorden og efterlader 
en tange mellem fjorden og Kattegat.  

Det er den næstlængste danske fjord på 41,4 km målt fra bunden af Lejre Vig til linjen mellem Sølager og 
Kulhuse. Da store dele er lavvandet, er sejlruten dog en del længere.  

Området kendes bl.a. for de mange fund fra vikingetiden, hvilket i Roskilde har givet anledning til 
opførelsen af Vikingeskibsmuseet.  

Geografisk præges fjorden dels af en lav vandstand, samt et stort antal små øer, der i mange år har givet 
fred og plads til, at både fisk og fugle uforstyrret har haft mulighed for at yngle.  

Det skønnes at der lever op mod 100.000 mennesker i byer og landsbyer langs Roskilde Fjord. 

 

  



Roskilde Fjord - Overgange i naturfag 
 

Kystmåling - Nitratindhold i Roskilde Fjord 
 

Nitratanalyse 

Formål: at bestemme nitratforureningen i Roskilde fjord og tilhørende vandløb. Målingerne kan er både af 
nitratindholdet i vand og i bundslam. 

Diskussion: Har vejr, vind, årstid og for eksempel gødningstid samt fugleflokke en indflydelse på 
nitratindholdet i fjorden. 

Udstyr: Nitratstik fra for eksempel Frederiksen, PVC prøveoptagelsesrør med låg eller eventuelt stempel, 
vandprøveopsamlingsbeholder til at udtage vandprøver i forskellige vanddybder og eventuelt 
demineraliseret vand 

Metode:  

 Vand: Målingerne foretages i vandkanten, ved at man tagen en vandprøve med en 
vandprøveopsamlingsbeholder til at udtage vandprøver i forskellige vanddybder og så snart prøven 
et optaget måles med nitratstrip hvad koncentrationen er. Prøven gentages mindst tre gange og 
resultaterne skal ligge i det sammen koncentrationsområde. 

 Bundprøve: Prøven optages ved at støde et plastrør ned i fjordbunden lukke toppen af røret og 
optage prøven. Med fordel kan man bruge et rør med stempel så man kan presse prøven ud af 
røret i en slampølse. For hver 5 cm af prøven opslemmes slammet i en kendt mængde 
demineraliseret vand (eller i vand med et kendt nitratindhold). Det er vigtigt at koncentrationen af 
nitrat ligger mellem 0 - 500 mg/L, så hvis man har brug for yderligere fortynding skal man kende 
fortyndingsfaktoren, eller vil det ikke være muligt at beregne nitratindholdet i fjordbunden. 
 Analysen gentages mindst tre gange for hver 5 cm. Hvis man er omhyggelig kan man bestemme 
nitratindholdet i forskellige fjordbundsdybder med denne metode. 

 
Data 

Målested Sted 1 Sted 2 Sted 3 Sted 4 

Tid         

Dybde og afstand fra vandkant         

Vindretning og vejr         

Resultat fra teststav         

Type af teststav (angives i mg/l)     

Temperatur     

  

Efterbehandling: Sammenlign jeres målinger med andre målinger foretaget i samme område, kan du se en 
sammenhæng med vind og vejr - brug eventuelt Danmarks Meteorologiske Institut hjemmeside til at få 
information om vejr og vind under de tidligere målinger. 

Beregning af nitratindhold af fjordbund: Vanalyse (L)*koncentration af nitrat i mg/L, det vil sige 

m(mg/5cm fjordbund)=V*c 


