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færen indeholder 360 ppm CO
2
. 

På lokaliteter med gode lysforhold og 
mange vandplanter varierer CO

2
-koncentra-

tionen kraftigt over døgnet, da forbrug ved fo-
tosyntesen udelukkende foregår i dag-
timerne, mens frigivelsen ved respiration 
foregår hele døgnet. Maksimum af CO

2
 sidst 

på natten ligger typisk på 200-400 µM, mens 
minimum hen på eftermiddagen ligger tæt på 
eller noget over luftligevægt, ofte 20-60 µM. 
Hvor grundvand vælder frem fra jorden, er 
koncentrationerne konstant høje både om 
natten og dagen, typisk 400-500 µM. I de 
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Danske vandløb er systematisk overmættede med CO
2
, hvilket fører 

til høj frigivelse til atmosfæren. Men hvad regulerer denne CO
2
-af-

gasning, og hvor vigtig er den i vandløbets og oplandets kulstofbal-

ance? Det har vi undersøgt i to sjællandske vandløb. 

for hele døgnet ligger medianen af alle vores 
539 målinger over året på 16 stationer i de to 
vandløb på 212 µM, hvilket svarer til ca. 13 
ganges overmætning i forhold til luftligevægt, 
der ligger på 16 µM ved 15 grader, når atmos-

Vandløbene modtager markvand og grund-
vand overmættet med CO

2
 fra oplandet. De 

modtager tillige organisk stof fra landjorden 
og med spildevandet, hvoraf en del nedbry-
des i vandløbet under frigivelse af CO

2
. Derfor 

er vandløbenes stofnedbrydning større end 
stofopbygning; de har en negativ iltbalance 
og en positiv CO

2
-balance /1/. Ergo bliver 

vandløbene kraftigt overmættede og frigiver 
CO

2
 til luften. 

Men hvor stor frigivelsen er, hvad der re-
gulerer denne, og hvilken andel den har i 
vandløbets samlede kulstofbalance, er kun 
yderst sjældent undersøgt, og spørgsmålene 
er slet ikke belyst for de små næringsrige 
vandløb herhjemme. Det råder vi bod på her i 
et studium af en lang række stationer ned 
gennem Pøleå og Havelse Å vest for Hillerød, 
se fig. 1. 

Vi har målt vandføringen og koncentration-
erne af organisk stof, CO

2
, total uorganisk kul-

stof og alkalinitet på stationerne over 1,5 år. 
Herved kan vi beskrive forholdene og be-
regne den samlede årlige transport ud af de 
to vandløb. Vi har endvidere ved en række lej-
ligheder (i alt 600) målt afgasningen af CO

2
 fra 

vandløbet til luften vha. et fluxkammer an-
bragt over vandløbet, se boks 1. Vi vurderer 
fordelene ved denne direkte måling af afgas-
ningen frem for indirekte metoder, der måler 
afgasningen af andre gasser og derefter om-
regner tallene til CO

2
.   

CO
2
 overmætning i vandløbene

Som nævnt er vandløbene kraftigt overmæt-
tede med CO

2
, se fig. 2. Som et gennemsnit Figur 1. De undersøgte stationer ned gennem Pøleå til Arresø og ned gennem Havelse Å til Roskilde Fjord.
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dybe nedre løb, hvor planterne kun vokser på 
det lave vand nær bredden, er døgnsvingnin-
ger også små pga. de store vandmasser og 
koncentrationerne er middelhøje, ofte 150-
250 µM.

I Pøleå var der konstant meget høje CO
2
-

koncentrationer i det øvre løb (nær 800-3000 
µM, station P1), der modtager afløb fra en 
losseplads, hvor nedbrydning af organisk af-
fald frigør særlig megen CO

2
, se fig. 2. Læn

gere nede ad vandløbet (stationerne P3-P5) er 
der efterhånden tabt CO

2
 til luften og for-

brugt CO
2
 til fotosyntese, så her er koncentra-

tionerne lavere. De er mindst om sommeren 
og hen på eftermiddagen efter lang tids foto-
syntese, se fig. 3. I de dybe nedre dele ved 
åens udløb i Arresø (station P8) er CO

2
 igen 

lidt højere og mere konstant både over dagen 
og over året.

Havelse Å er også overmættet med CO
2
 i 

hele sit forløb, men forskellene mellem sta-
tionerne er mindre end i Pøleå, se fig. 2. På de 
dybe afsnit nær Havelse Å’s udløb i Roskilde 
Fjord ses, som i Pøleå, de mindste daglige og 
sæsonmæssige svingninger i CO

2
 koncentra-

tionen, se fig. 2 og 3.   

CO
2
 og kalkudfældning i Arresø

I afløbet fra Arresø er forholdene meget an-
derledes end oppe i selve Pøleåen før søen, 
se fig. 4. I søen tabes CO

2
 til luften under 

vandets lange ophold, og CO
2
 forbruges 

ved planktonalgernes heftige fotosyntese 
om sommeren. Om sommeren er søvandet 

Vandløb og CO
2

Figur 2. Koncentrationerne af CO2 , DIC (CO2 + HCO3
- + CO3 

2- ) og alkalinitet ned 
gennem Pøleå og Havelse Å målt over 1,5 år. Boksene rummer 25-75% af målin-
gerne, stregen gennem boksene angiver medianen og stolperne angiver mindste og 
højeste værdi. Vand i CO2 ligevægt med 360 ppm i luften indeholder ca. 16 µM ved 
15 grader.

Figur 3. Relative ændringer i CO2 , DIC og alkalinitet i løbet af året for samt-
lige stationer i Pøleå og Havelse Å beregnet ved at sætte hver værdi i forhold 
til det årlige gennemsnit for den pågældende station og derefter beregne det 
samlede billede for alle stationer. Boksene rummer 25-75% af målingerne, 
stregen i boksen er medianen og stolperne viser mindste og højeste værdi.

Tabel 1. Kulstoffluxe og andre nøgleparametre for Pøleå og Havelse Å.

Havelse Å Pøleå

Nøgletal

Oplandsareal (km2) 130 92

Vandløbets længde (km) 22.6 21.0

Vandløbets areal (m2) 76840 98700

Vandtransport ved munding (106 m3 år-1) 24.7 26.5

Afgasning af CO2 (g C m-2 år-1) 1690 2125

Tab fra vandløbet

Partikulært organisk kulstof (103 kg C år-1) 30 72

Opløst organisk kulstof (103 kg C år-1) 235 371

CO2 afgasning til luften (103 kg C år-1) 130 210

CO2 i åvandet ved udløbet (103 kg C år-1) 50 67

Alkalinitet ved åudløbet (106 ækv år-1) 116 133

CO2 forbrugt til at danne alkalinitet (103 kg C år-1) 835 957

Samlede tab (103 kg C år-1) 1280 1677

Tab fra jorderne til vandløbet

CO2 forbrugt til at danne alkalinitet (103 kg C år-1) 835 957

Organisk kulstof (103 kg C år-1) 265 443

Samlet kulstof (103 kg C år-1) 1100 1400

Samlet kulstof (g C m-2 opland år-1) 8.5 15.2

derfor kraftigt undermættet med CO
2
, fordi 

algernes CO
2
-forbrug ved produktion oversti-

ger CO
2
-frigivelsen ved stofnedbrydning og 

kalkdannelse. Om efteråret og vinteren er 
afløbet derimod overmættet med CO

2
, fordi 

stofnedbrydningen i søen overstiger algernes 
stofopbygning og opløsning af kalken. 

Vandløb, der begynder som afløb fra søer, 
har således meget lavere CO

2
-indhold end 

vandløb uden indskudte søer eller vandløb 
oven for søerne. Afløbene fra næringsrige 
søer er undermættede med CO

2
 i perioder 

med algeopblomstring i søerne.  
Der sker også noget andet og meget 

dramatisk under vandets passage af Arresø og 
tilsvarende næringsrige og kalkrige søer. Den 
høje alkalinitet, som hovedsagelig (99 %) skyl-
des karbonatalkalinitet forstået som summen 
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Vandløb og CO
2

stationer og måletidspunkter i vandløbet var 
1690 og 2125 g C m-2 vandløb i henholdsvis 
Havelse Å og Pøleå, se tabel 1. Det er omtrent 
det firdobbelte af bruttoproduktionen i tætte 
bestande af vandplanter under gunstige lysfor-
hold og på niveau med eller det dobbelte af 
bruttoproduktion i næringsrige skove /2/. 
Tabene af CO

2
 til luften er størst på stræknin-

ger midt i vandløbet med hurtig strøm, høj 
genluftningskonstant og høje CO

2
-koncentra-

tioner. De er mindst på nedre strækninger 
med langsom strøm og lav genluftningskon-
stant på trods af ret høje CO

2
-koncentratio-

ner. 

CO
2
-afgasning og kulstofbudgetter

CO
2
-afgasningen til luften udgør et stort tab 

fra vandløbet, men eksporten af organisk 
kulstof ned gennem og ud af vandløbet er 
dog omtrent dobbelt så stor, se tabel 1. Der 
sker endvidere et tab af CO

2
 ved åernes udløb 

i Arresø eller Roskilde Fjord, fordi åvandet 
er overmættet med CO

2
. Dette tab er 30-40% 

af tabet ved afgasning til luften gennem hele 
vandløbet.

Det største tab skyldes imidlertid kulstof, 
som oprindeligt er blevet brugt til at skabe 

af bikarbonat (HCO
3
-) og karbonat (CO

3
2-), 

halveres under opholdet i søen, se fig. 4. Det 
skyldes, at kalk fælder ud i vandet ved høj pH 
(9,5 til 10,5) pga. algernes fotosyntese. Kalken 
synker ud på bunden, og den del, der ikke 
genopløses om efteråret og vinteren, indgår i 
sedimentet. Sådanne kalkrige sedimenter be-
tegnes kalkgytjer, og de blev tidligere benyt-
tet til jordforbedring under navnet mergel. 

Faldet i alkalinitet ved passage af Arresø 
frigiver CO

2
, se boks 2, som enten forsvinder 

til luften og med afløbet eller ender i organisk 
stoftilvækst på bunden.

I selve vandløbene sker der derimod ikke 
kalkudfældning, hverken i vandet, på vand-
løbsbunden eller på vandplanternes overfla
der. Her stammer CO

2
-overmætningen derfor 

udelukkende fra tilførsel af overmættet vand 
fra oplandet og den større nedbrydning end 
produktion af organisk stof i selve vandløbet.

CO
2
-afgasning fra vandløbet til luften 

To forhold virker sammen for at skabe en 
høj afgasning af CO

2
 fra vandløbet til luften, 

nemlig stor overmætning med CO
2
 og en høj 

genluftningskonstant, se boks 1. Genluftnings-
konstanten er tæt koblet til strømhastig-

heden, som i sig selv er i stand til at forklare 
70 % af den markante variation i genluftnin-
gen fra sted til sted, se fig. 6, mens indfly-
delsen af vanddybden ikke er signifikant. 

På strækninger med stryg og stor turbulens 
bliver afgasningen derfor særlig stor, så længe 
overmætningen er høj. Men i takt med, at af-
gasningen sænker overmætningen i vandet, 
vil tabet af CO

2
 til luften selvfølgelig falde, in-

dtil der opstår en ny balance mellem tilførsler 
og tab. Det vil man kunne iagttage over lange 
strækninger med vedvarende hurtig strømn-
ing.

På dybe langsomt flydende strækninger 
med meget lave genluftningskonstanter vil af-
gasningen omvendt være lav, og der kan efter-
hånden opbygges en betydelig overmætning 
ned ad vandløbet, som får afgasningen til at 
stige, indtil der på ny opstår balance mellem 
tilførsel og tab.

Afgasningen af CO
2
 ned gennem de to åer 

er høj, og værdierne varierer op til 10 gange 
mellem stationerne, især pga. ændringer i 
genluftningskonstanten, se fig. 6. Den højeste 
målte afgasning i Pøleå var på 50 mmol m-2 
time-1, hvilket svarer til 7 g C m-2 dag-1. Det be-
regnede årlige tab summeret over samtlige 

Figur 4. Uorganisk kulstof i tilløbet til Arresø (P8) og i 
afløbet fra søen (P9) gennem året. Koncentrationerne af 
CO2 (øverst), total uorganisk kulstof (DIC = CO2 + HCO3

- + 
CO3

2-; i midten) og alkalinitet (HCO3
- + CO3

2- + OH-; ned-
erst).

Figur 5. CO2-koncentrationer (øverst), afgasning til luften (i midten) og genluftningskonstanten (ned-
erst) på stationer ned gennem Pøleå og Havelse Å om sommeren. Stolperne er standardafvigelsen af 
målinger på forskellige steder på vandløbsstationen. 
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trivielt, da der faktisk i stille vejr kan optræde 
betydelig overmætning i luften umiddelbart 
over vandløbet, og man kan derfor ikke an-
tage, at luftkoncentrationen ligger fast på om-
kring 360 ppm, som man traditionelt gør. Un-
der måling af gasfluxe bestemte vi tillige 
CO

2
-koncentrationen i vandløbet, og det dan-

ner grundlag for at beregne genluftningskon-
stanten for CO

2
.

Variationer i afgasningen skyldes ændringer 
i strømhastighed, turbulens og CO

2
-koncen-

trationer. Disse forhold ændrer sig voldsomt 
over døgnet, over året og fra sted til sted. Det 
betyder, at afgasningen er større ved kraftig 
strøm midt i åen end i det mere stille vand 
nær bredden, mens CO

2
-koncentrationen 

ikke varierer indenfor strækningen. Sammen-
hængen mellem genluftningskonstanten og 
strømhastigheden kan benyttes til at sum-
mere tabene op over året og mellem stræk-
ningerne, hvis CO

2
-koncentrationen og 

strømhastigheden er kendt. Det er muligt, at 
forudsigelsen af genluftningskonstanten kan 
forbedres, hvis overfladeturbulensen blev 
målt i stedet for strømhastigheden, men 

Vandløb og CO
2

Boks 1. Afgasning af CO2 fra vandløbet til luften
Da vandløbene er overmættede, frigives CO2 til luften. Denne frigivelse (Fluxen, mol m-2 time-1) er lig produktet af gen-
luftningskonstanten (KL, m time-1) og forskellen mellem den faktiske CO2 koncentration (CO2

målt, mol m-3) i vandløbet og 
CO2-koncentrationen i vandet ved ligevægt med luften (CO2

equ):

Fluxen = KL (CO2
målt – CO2

equ)

Fluxen kan beregnes, hvis man kender værdierne på højre side af lighedstegnet, men det er mere sikkert direkte at måle 
fluxen. Det har vi gjort vha. et fluxkammer, der afgrænser et luftvolumen over et givet vandløbsareal, mens vandet løber 
uforstyrret videre under kammeret, se figurboks. Kammeret er en 1 m lang, halvcylinder (diameter 18 cm), hvis sider stik-
ker 1 cm ned i vandet og enderne er lukket af mod luften med endevægge og allernederst mod vandet med fleksible pla-
stikflapper, der flyder på vandoverfladen og sikrer den lufttætte forsegling uden at påvirke overfladens turbulens. Kamme-
ret hviler på et metalstativ, som er anbragt over vandet sådan, at det ikke forstyrrer strømningen omkring kammeret. 
Fluxen måles som stigningshastigheden i CO2-koncentrationen i det afgrænsede luftvolumen over vandløbet over tid (150 
sekunder) vha. en transportabel infrarød gasanalysator, der cikulerer luften mellem kammerluften og måleren. Da gasana-
lysatoren samtidig analyserer CO2 koncentrationen i luften over vandløbet, er det muligt helt præcist at beregne lige-
vægtskoncentrationen i vandet ved den aktuelle vandtemperatur. I perioder uden vind, hvilket kan forekomme om natten 
og tidligt om morgenen, kan der optræde noget forhøjede CO2-koncentrationer (op til 580 ppm) i forhold til typiske 
koncentrationer i luften (ca. 360 ppm), som ses blot vinden er svag.
Da både fluxen og forskellen i CO2-koncentration måles, kan genluftningskonstanten (engelsk, piston velocity) beregnes 
og betydningen af strømhastigheden og dyb-
den på målestedet for genluftningskonstan-
ten kan vurderes. Genluftningskonstanten 
er bestemt af mikroturbulensen i overflade-
laget, som forventeligt induceres af turbu-
lens på stor skala fremkaldt af vandets 
strømning over uregelmæssigheder på bun-
den og langs brinkerne. Dermed overskyg-
ger vandstrømmens effekt langt vindens ef-
fekt i vandløb, blot strømningen er rimelig.

Fluxkammeret med studse til cirkulation af luften mellem 
fluxkammeret og CO2-måleren.

CO2 måler

den høje alkalinitet (overvejende HCO
3
-) i 

vandet ved opløsning af især kalk og i mindre 
omfang silikatmineraler i jorderne. Kulstoffet 
stammer oprindeligt fra organisk kulstof, som 
er blevet produceret på land og falder ned på 
eller frigives fra rødderne til jordbunden og 
indgår i dens omsætning. Mikroorganismer-
nes CO

2
-frigivelse ved respiration af jordens 

organiske stof medvirker til at opløse kalk og 
silikatmineraler og dermed skabes den alkali-
nitet, der transporteres med vandet ud af jor-
derne og videre til grundvandet og vandlø-
bene. Samlet set udgør det organiske kulstof 
forbrugt til dannelse af HCO

3
--alkaliniteten 

omtrent det dobbelte af det samlede tab af fri 
CO

2
 og organisk stof gennem vandløbet.

I forhold til vandløbets overfladeareal er 
disse kulstoffluxe meget store, da vandløbet 
netop fungerer som et vindue for afgasning af 
CO

2
 og en transportvej fra landjorden til søer 

og fjorde. Til gengæld er det forbrug af orga-
nisk kulstof i oplandets jorder, som under-
støtter tabene fra og transporten med vandet 
gennem åerne, meget moderat per overflade
enhed af de arealmæssigt meget større op-

lande. Værdierne er henholdsvis 8,5 og 15,2 g 
C m-2 af oplandet per år for Havelse Å og 
Pøleå. 

Den mikrobielle omsætning i skovjorder 
udgør typisk 200-400 g C m-2 år-1 /2/. Afgasnin-
gen per m3 af skovbunden er altså 5-10 gange 
mindre end afgasningen fra vandoverfladen i 
Pøleåen og Havelse Å, men for hele området 
er fluxen langt større end afgasningen fra 
vandløbene, da deres arealer udgør mindre 
end 1 % af landarealet.

Nyt og bemærkelsesværdigt
Er der noget nyt og bemærkelsesværdigt i 
disse resultater?

For det første var det muligt at måle afgas-
ningen af CO

2
 til luften direkte, uhyre præcist 

og under realistiske forhold med fluxkam-
meret, som første gang beskrives her. Varia-
tionskoefficienten (CV = standardafvigelsen/
middelværdien) på tredobbelte målinger er 
blot 5%. Det var også muligt helt præcist at 
måle CO

2
-koncentrationen i luften umiddel-

bart over vandløbet og derfra beregne lige-
vægtskoncentrationen i vandet. Det er ikke 
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strømhastighed og dybde kan sandsynligvis 
sikre forklaringskraften også i vandløb med 
større dybde end 1 m, som findes ved udlø-
bet af Pøleå.

For det andet står det klart, at afgasningen 
af CO

2
 fra vandløbene udgør et meget stort 

tab per m2 af vandløbets overflade. For plan
ter med flydeblade på vandet og sumpplanter 
ved vandløbet vil dette CO

2
 tab kunne berige 

luften omkring bladene. Betydningen heraf 
for planternes vækst kunne være interessant 
at undersøge i fremtiden. I kulstofbudgettet 
udgør afgasningen omtrent det halve af den 
samlede transport af organisk kulstof ved ud-
løbet. Det overraskede os, at afgasningen var 
så høj. Det betyder imidlertid ikke, at vand-
løbene på national eller global plan nødven-
digvis er det vigtigste afgasningsvindue for 
CO

2
 til luften ganske simpelthen fordi, 

Figur 6. Sammenhængen mellem genluftningskonstanten for CO2 og strømhastigheden i vandløbet på de 
steder fluxkammeret blev placeret.

vandløbsarealerne og dermed vinduerne er 
små sammenlignet med landarealer, søarealer 
og fugtigbundarealer. Det samlede vandløb-
sareal i Danmark er skønsmæssigt omkring 
115 km2 /3/, eller 0,3 % af landets areal, og 
derfor svarer en høj årlig CO

2
 flux på 2000 g C 

per m2 vandløb til 6 g C per m2 af landarealet. 
Det er nok et væsentligt tab, men meget min-
dre end det direkte årlige tab fra den mikro-
bielle omsætning i jorden, som typisk udgør 
200-400 g C m-2 for skovenes vedkommende 
/2/. Men vandløbene frigør netto CO

2
 til luf-

ten i et omfang, som sandsynligivs overstiger 
frigivelsen fra damme og de små søer. Og i de 
fleste landarealer sker der en nettooptagelse 
af CO

2,
 da de grønne skuds C0

2
-optagelse 

overstiger frigivelsen i jorden.
For det tredje forbruges bemærkelsesvær-

digt megen CO
2
 ved opløsning af kalk og si-

likatmineraler i de kalkrige morænejorder i 
Nordsjælland og det øvrige østlige Danmark. 
Dette CO

2
-forbrug driver transporten af 

HCO
3
--alkalinitet gennem vandløbet. I oplan-

dene til Pøleå og Havelse Å er dette forbrug 
næsten dobbelt så højt som det samlede tab 
af organisk stof og fri CO

2 
gennem vandlø-

bene. Dette forhold overses ofte. I balancen 
for landjorden glemmer man forbruget, og 
ved kalkudfældning i kildevæld, søer og hav-
områder glemmer man frigivelsen. I Arresø 
halveres alkaliniteten omtrent, og frigivelsen 
af CO

2
 ved kalkudfældning vil faktisk være 

dobbelt så stor som den samlede afgasning i 
Pøleåen. 

På årsbasis eksporterer Arresø mere orga-
nisk stof med afløbet  end den modtager med 
tilløbene og de vigtigste kilder til denne eks-
port er CO

2
-optagelse fra luften og CO

2
 frigi-

velse ved kalkdannelse.
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Boks 2. Kalkdannelse og kalkopløsning

Kalkdannelse i søernes overfladevand, på bladoversiden af mange vandplanter 
og i koraller følger nedenstående reaktion mod højre. Det fremgår, at 2 HCO3

--
ioner under basiske forhold omdannes til 1 CO3

2- ion og 1 CO2 molekyle; 
CO3

2- fælder ud som kalciumkarbonat.

Ca2+ + 2 HCO3
- ➝ CaCO3 + CO2 + H2O

Kalkdannelsen forbruger alkalinitet og indebærer den fordel for fotosyntetise-
rende planter, at der frigives CO2 til fortsat fotosyntese, uden at pH stiger 
yderligere. Kalkopløsning derimod følger den modsatte proces mod venstre, 
når aggressivt CO2 opløser kalken ved lav pH. Det sker i et vist omfang i lagdel-
te søers bundvand om sommeren, men især i kalkrige jorder på land, hvor der 
ophobes megen CO2 pga. bakteriel nedbrydning af organisk stof. Det fremgår, 
at kalkopløsningen forbruger CO2 og skaber alkalinitet.   

Vandløb og CO
2


