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Naturen i Danmark - Det åbne land
Red.: Peter Vestergaard og Kaj SandJensen
Gyldendal. 670 sider. 699 kr.

Imponerende. Her breder landskabet sig ud i al 
sin forskellighed, på landet og i byen. Skovene 
må vente til næste bind i denne nye serie om 
naturen i Danmark. “Det åbne land” er det tredie 
i rækken og nok det mest vellykkede. Og det, selv 
om man her samler flere forskellige naturtyper.

I begyndelsen indkredses det åbne land og de 
grundlæggende spilleregler for plante og dyre
livet herude. De er i høj grad bestemt af men
nesker, således som det kulturhistoriske afsnit 
demonstrerer. Derefter går det løs med de for
skellige naturtyper. Først de fugtige inde i landet: 
Moser og ferske enge, fulgt af græslandet og lyn
ghederne. Så ud langs kysterne til klitter og klin
ter, sand og stenstrande med strandengene inde 
bagved. Siden gøres holdt på markerne, der 
fylder næsten hele det åbne Danmark, inden 
turen slutter i byens ørken.

Mellemspillet er en mere farveløs fortælling om 
de større dyr: Padder og krybdyr, pattedyr og fu
gle. Især padderne klarer sig, fordi vi her får lov at 
kigge med i nye undersøgelser af, hvordan vi kan 
hjælpe de små koldblodede til et bedre liv. Dette 
perspektiv har tilsyneladende ikke inspireret be
retningen om pattedyrene, der kan minde om et 
genoptryk af en zoologisk lærebog.

Til sidst samles trådene påny. Vi ser, hvordan vi 
de seneste tiår har forvaltet vort åbne lands 
naturlige arvesølv. Er det ikke sivet ud ved den 
saglige fremlæggelse af de triste kendsgerninger 
om de enkelte naturtyper, skæres det her i tykt 

pap. Selv den mest indgroede optimist må viske 
en tåre af øjenkrogen ved synet af den hastighed, 
hvormed vort lands engang så prægtige flora og 
fauna forarmes. Og undres over den modvilje el
ler passivitet, som skiftende folketing og kommu
nale politikere lægger for dagen i forsøget på at 
ændre denne udvikling. Det har ellers ikke sko
rtet på råd og advarsler, bl.a. forsigtigt men be
stemt fra Wilhjelmudvalget 2001.

Enge, kær og moser gror til i høje urter, buske 
og træer. De bliver ikke længere plejet med især 
græsning ved kreaturer eller andre dyr. Desuden 
opdeles naturen i stadig mindre parceller, samtidig 
med at forbindelsesveje som levende hegn, diger 
og grøfter sløjfes. Gyllesvineriet fra grisefarmene 
får lov at vælde ud over alle bredder. Selv om det 
siden EFHabitatdirektiv 1992 har stået klart, at vi 
som skatteyderne kommer til at bløde, når flere af 
disse kødfabrikker senere skal opkøbes, fordi deres 
forurening ikke kan forenes med direktivets krav. 
Især indsyltningen af det ganske land med svineri
ernes  ammoniak anretter så alvorlige skader, at 
natur som heder og højmoser ikke kommer sig in
den for et menneskes levetid, selv om den 
stoppede øjeblikkelig.

Også dette bind af “Naturen i Danmark” er 
skrevet af fagfolk til kolleger eller særlig kyndige 
lægmænd. Det er både nyttigt og nødvendigt. Vi 
kan kun takke forskeren, fordi hun skubber sto
len tilbage og lader daglige sysler vige for at samle 
detaljer til et sammenhængende hele. Her deles 
den nyeste viden rundhåndet ud af netop de 
mennesker, som skaber den. På denne måde 
løfter “Naturen i Danmark” på fornem vis arven 
fra 1970’ernes “Danmarks Natur”.

Så værsgo, her er serveret. Nu må andre tage 
over. Hvis vi ønsker at nyde og lære af den dan
ske natur, skal den viden, som “Det åbne land” så 

gavmildt lægger frem, spire i mange flere dan
skere. En vældig formidlingsopgave for grønne 
organisationer, folkeskole og gymnasium, pæda
gog og læreruddannelse, vuggestue og 
børnehave. Men tilsyneladende den eneste vej 
frem i en politisk kultur, der så villigt lytter til 
øjeblikkets vælgerstemning.

Man opdager snart, at historien om naturty
perne fortælles af planterne, med insekter og an
dre hvirvelløse dyr som akkompagnatører. Man 
må derfor kunne kende forskel på de forskellige 
planter og dyr, når den ene naturtype skal ad
skilles fra den anden. Eller når man skal vurdere, 
om naturområdet rummer de arter, der hører til 
netop her. Om området er i “gunstig bevar
ingsstatus”, som det hedder i EFHabitatdirek
tivet, omsat til danske Lov om Miljømål.

Behovet er enormt. Selv studenter, som har 
valgt at læse biologi på universitetet, ser ikke 
umiddelbart den store forskel på en eng i “gun
stig bevaringsstatus” og kommunens trimmede 
park. Herregud. De er jo grønne begge to. Den 
afgørende forskel i kvalitet og alt hvad det inde
bærer, får man ikke lige øje på. Ikke før nogen 
viser frem. Som det sker i denne herlige bog.

Man kan passende begynde med at besøge de 
få naturperler, vi endnu ejer. De serveres som 
rosinen i pølseenden ved hver naturtype. Her kan 
man se, hvad man atter kunne opleve andre 
steder, hvis vi ville. Er det ikke nok, leverer “Det 
åbne land” fine lister over, hvor man kan få mere 
at vide.

Tak for dette flotte bidrag til et smukkere og 
mere spændende Danmark.

Sådanne observationer af opskyllede 
vandplanter på stranden (se figur 1) blev 
startskuddet til lidt litteratursøgninger – for 
hvad vidste forskningsmiljøet egentlig om 
konsekvenserne af bølgers og vandstrømmes 
påvirkning af disse vandplanter? Havde det 
nogen effekt på omsætningen og transporten 
af næringsstoffer i kystnære områder? Spurgte 
man diskret kollegaer, hvordan de behand
lede en vandprøve, som tilfældigvis indeholdt 
et Ålegræsblad eller et flot stykke alge, sva
rede alle, ”vi fjerner plantestykket, fordi det er 
ikke repræsentativt for vandprøven.”

I litteraturen fandtes der kun ganske få ob
servationer af hvordan meget store mængder 
af havgræs var skyllet sammen og lå og drev 
rundt. En gruppe observerede i 1967 at hav
græs var sedimenteret på 3000 meter i dyb
havet /1/2/, og en enkelt forsker pointerede i 
1968 /3/ at målte og beregnede massebalan
cer i saltmarskområder ikke inkluderede 
bundnær næringsstoftransport. Der fandtes 
ingen kvantificeringer af plantebunden næ
ringsstoftransport eller af mekanismerne bag 
denne i fjorde og laguner. 

Feltstudier
Vi begyndte derfor at undersøge om 
fænomenet var betydende i forhold til de 
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næringsstofpuljer som man traditionelt måler 
på i nationale moniteringsprogrammer. Dette 
foregik i feltkampagner, hvor der blev opsat 
automatiske prøvetagere sammen med net til 
plantefangst. Nettene var designet så de dyb
demæssigt var opdelt i sektioner af 30 cm. Det 
var derved muligt at afgøre, hvor i vandsøjlen 
de respektive planter blev transporteret. 
For at strømhastigheden inde i nettene ikke 
skulle påvirkes af fangsten var maskevidden 
9 mm, de var 15 meter lange og havde en 
hydraulisk åbning på 1 m2. Første kampagne 
foregik i Venedig Lagunen, hvor vandbevæ
gelserne primært er drevet af tidevandet. 

Her blev der foretaget målinger over fulde 
tidevandscykler på stationer nær lagunens 
udmundinger til Adriaterhavet. De første 
målinger var overraskende (figur 2). For det 
første blev havgræs stort set udelukkende 
transporteret i vandoverfladen, mens algerne 
især blev transporteret langs bunden. Årsa
gen til dette er at Ålegræs indeholder luft i 
bladene, mens de endnu sidder fasthæftede 
på planterne, og at bladene bevarer luften 
indtil de går i forrådnelse. Først derefter 
synker de ned på bunden og transporteres 
bundnært. Feltmålingerne viste en god ov
erensstemmelse mellem strømhastigheden 
og algefangst. Netfangsterne påviste også 
at der blev transporteret meget mere ud i 
Adriaterhavet end der returnerede til Venedig 
Lagunen (figur 3). Og disse målinger gav 
altid forholdsmæssigt samme store netto tab 
af planter. Plantefangsterne i net som kun 
afdækkede et par kvadratmeter af vandsøjlen 
var ofte af en sådan størrelsesorden at vores 
både hurtigt blev fyldt med plantemateriale 
(figur 4). 

Næringsstof massebalancer
Samtidig blev der ved hjælp af automatiske 
prøvetagere taget vandprøver, som blev ana

Figur 1. Viser hvorledes der i forbindelse med kraftige vindhændelser skylles tang op på stranden. Vægten af 
tang kan udgøre op mod 100 kg vådt tang pr. løbende meter strandbred. 
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lyseret for de traditionelle næringsstofpuljer 
så som opløste næringssalte, kvælstof og 
fosfor i småpartikler (detritus), og kvælstof 
og fosfor i planktoniske alger. Når nettoeks
porten af plantebundet kvælstof og fosfor 
blev perspektiveret i forhold til disse prøver 
viste det sig at den plantebundne næringsstof
transport var meget dominerende, se figur 
5. Ofte udgjorde den 70 % eller mere af den 
samlede kvælstoftransport, og omkring 50 % 
af den samlede fosfortransport. Kollegaer var 
mildt sagt skeptiske overfor disse resultater, 
der indikerede, at de nationale massebalan
cer på randen af vore fjorde potentielt var 
meget underestimerede. Argumentet var 
at Venedig Lagunen var meget eutrofieret 
og lavvandet og at dette sammenholdt 
med den relativt store tidevandsamplitude, 
gav høj plantevækst og dermed også store 
plantetransporter. Feltundersøgelserne 
blev derfor gentaget i Roskilde Fjord, hvor 
tidevandsamplituden kun er 20 cm. Her blev 
studierne underbygget af en matematisk 
model, som kunne simulere vand, næring
stof og plantetransport, og det kunne derved 
dokumenteres at Søsalaten begyndte at blive 
transporteret ved meget lave strømhastighe
der /4/. Igen var der almindelig skepsis over
for resultaterne. 

Udvikling af strømrende
Forskningsstrategien blev nu revideret, og 
med støtte fra Carlsbergfondet udvikledes 
en cirkelformet strømrende, som er instru
menteret til at undersøge fysiske og kemiske 
parametres indflydelse på næringsstofomsæt
ning og –transport. Forsøg kan udføres 
med variabel strømhastighed, lysforhold, 
temperatur, næringssaltkoncentrationer, 
plante og dyretæthed. Den er udstyret med 
en suite of online måleudstyr. Strømrendens 

dimensioner er 2 meter i diameter med en 
aktiv rende på 20 cm’s bredde og en vand
søjle på 90 cm. Ialt er bundarealet ca. 1 m2 
med et volumen på 0,9 m3. Til sammenligning 
måles den vertikale næringssalttransport 
mellem havbunden og det bundnære vand 
traditionelt i rør, hvis areal er 200500 gange 
mindre. 

Det var nu muligt at studere strømnings
mønstres indflydelse på plantetransport og 
planteafrivning i detaljer, ligesom det var mu
ligt at måle den modsatrettede proces, alger
nes sedimentationsrater. Når både algernes 
erosions og sedimentationsrater var bestemt 
ville det være muligt at opstille en matematisk 
model som kunne simulere deres transport

mønstre og dermed også den plantebundne 
næringsstoftransport. Dette var det endelige 
mål på lidt længere sigt. 

Erosion og transport
Først blev den strømningsmæssige tærskel
værdi fundet for en række morfologisk for
skellige algetyper. Algerne blev placeret på 
strømrendens sandbund inden forsøget star
tede. Herefter blev strømhastigheden øget 
i trin, og når algerne begyndte at rulle hen 
langs bunden, blev tærskelværdien noteret. 
Herefter blev strømhastigheden igen øget og 
den hastighed som resulterede i at algerne 
blev bragt fri af bunden og transporteret i 
vandsøjlen blev fundet. Så længe transporten 
var bundnær, blev bevægelseshastigheden 
dæmpet af den friktion sandbunden ydede, 
men når algerne kom op i vandsøjlen var 
transporthastigheden den samme som van
dets. Resultaterne var meget overraskende, 
for uanset algernes morfologiske udformning, 
begyndte de alle at blive transporteret ved 
hastigheder på kun 23 cm s1 (figur 6). Alle 
kystområder påvirkes af disse lave strømha
stigheder, så konklusionen er at algetranspor
ten forekommer i alle områder. 

Endvidere var forventningen at vandstrøm
men hurtigere ville gribe stærkt forgrenede 
alger som Ceramium, der har en stor over
flade, mens pladeformede alger som Ulva 
(Søsalat) skulle udsættes for større strømha
stighed. Herved var der nogle alger som po
tentielt var mindre udsatte for transport. Men 
dette var ikke tilfældet, idet alle disse løstvok

Figur 2. Den vertikale fordeling af de transporterede plantekomponenter i vandsøjlen. 

Figur 3. Plantetransporten over en fuld tidevandscyklus målt som netfangst i g tørstof af de respektive 
plantekomponenter. Den sorte kurve indikerer strømhastigheden under udadgående strøm. Den stiplede 
sorte linie indikerer hvornår strømmen vender.

Plantebunden stoftransport
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sende morfologiske typer var transportvillige. 
Ceramium og Cladophora kom dog fri af bun
den ved lidt lavere stømhastigheder end Ulva 
og Chaetomorpha. 

Sedimentation
Den modsat rettede proces, sedimentation, 
blev også undersøgt. Dette foregik ved at 
måle faldhastighederne på en lang række 
alger (figur 7). De lavere faldhastigheder var 
på knap 40 meter pr. time, mens de højeste 
var på godt 80 meter pr. time. Så her var der 
stor spredning, delvist bestemt af planternes 
massefylde, men også deres stivhed var af
gørende. Endelig havde den pladeformede 
alge Ulva meget stor variation i sedimenta
tionsraten. Dette skyldes at den havde to 
forskellige bevægelsesmønstre under sedi
mentationen. Nogle gange sedimenterede 
den ligesom når blade falder fra løvtræer, hele 
tiden med pladen i horisontal position. Dette 
resulterede i de lave sedimentationsrater. 
Andre gange sedimenterede den med pladen 
orienteret vertikalt, hvilket resulterede i 
de høje sedimentationsrater. Forudsigelse 
af algens orientering i vandsøjlen under 
sedimentationen synes ikke mulig, idet den 
samme alge skiftede orientering fra det ene 
forsøg til det næste. Så her må man acceptere 
en stor spredning på sedimentationsraten. 
Perspektiveres de fundne sedimentationsrater 
for makroalger i forhold til den anden gruppe 
af primærproducenter i miljøet, planteplank
tonet, så er makroalgernes sedimentations
rate 2.00010.000 gange højere. Disse sedi
mentationsresultater giver nu forklaringen 
på hvorfor nettoeksporten af plantekompo
nenterne i Venedig var så stor (figur 3). Det 
skyldes, at de efter at være transporteret ud i 
Adriaterhavet, sedimenterer inden strømmen 
vender og igen er for indadgående. Kun de 
flydende havgræsser kan transporteres ind i 
lagunen igen.

Figur 4. Omfanget af plantetransporten i Venedig Lagunen. De to både blev fyldt med fanget plantemateri-
ale fra blot to net med hver en hydraulisk åbning på 1 m2. Enorme mængder måtte efterlades på stationen, 
da bådkapaciteten var for lille.

 Odense Fjord Roskilde Fjord

Plante kulstof (ton) 1765 2006

Plante kvælstof (ton) 221 201

Plante fosfor (ton) 24 23

Tabel 1. Simulerede plantetransporter fra Odense Fjord og Roskilde Fjord.

Figur 5. Venedig Lagunen. Den samlede kvælstof- og fosfor-transport over et døgn ved den ene udmunding til Adriaterhavet. DIN-N er opløst uorganisk kvælstof (ni-
trat, nitrit og ammonium), Veg-N er plantebundet kvælstof, SPM-N er suspenderet partikulært kvælstof, Fyto-N er kvælstof i planteplanktonet, PO4-P er fosfat, Veg-P er 
plantebundet fosfor, SPM-P suspenderet partikulært fosfor og Fyto-P er fosfor i planteplanktonet.

Perspektivering
Der er med disse forskningsaktiviteter opnået 
en dybere forståelse af hvor dynamisk et liv 
forskellige alger har. De ligger under rolige 
strømforhold og høster de næringssalte som 
siver ud af sedimentet, og når de eroderes 
op i vandsøjlen, transporteres de hen til 
nye lokaliteter, og under transporten har 
de bedre lysforhold, som muliggør højere 
vækstrater. Med de høje sedimentationsrater 
lever de imidlertid også med risikoen for at 
sedimentere på dybere vand, hvor lysforhold
ene er for dårlige. Her vil de så ligge og gå i 

forrådnelse, så nedbrydningen kan give ophav 
til større iltforbrug. Det er meget sandsyn
ligt at netop denne umålte plantetransport 
bidrager betydeligt til iltsvindssituationer på 
større dybder i vore farvande. 

Dette har vi prøvet at eftervise ved at op
stille en dynamisk plantevækst og tabsmo
del for vækstsæsonen i Odense Fjord og 
Roskilde Fjord. I begge fjorde er der lavet ad
skillige målinger af dækningsgrader, bio
masse, vækst, græsning, sporulering, mens 
plantetransportmålinger kun er lavet i Ro
skilde Fjord /4/5/. Plantetransportmodellerne 
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er i begge fjorde drevet af hydrodynamiske 
modelsimuleringer (DHI’s Mikemodeller). 
Vandbevægelserne tvinger andele af den op
voksede biomasse i erosion som efterføl
gende transporteres ud gennem fjordene. 
Udviklingerne i plantebiomasse er beskrevet 
som en lys og næringssaltsafhængig vækstki
netik, hvor vækstraterne for Roskilde Fjord er 
verificerede ved målinger, mens de i Odense 
Fjord er verificerede ved DHI’s tidligere gen
nemførte simuleringer! I begge fjorde resulte
rer det i relativt lave realiserede vækstrater for 
de ellers hurtigt voksende makroalger  
(216 % d1). 

I tabel 1 vises de simulerede transporter af 
plantekulstof, kvælstof og –fosfor. Som det 
ses er det betragtelige masser som transpor
teres plantebunden ud af disse fjorde. Plan
teeksporten fra Odense Fjord domineres af 
den hurtigt nedbrydelige makroalge Søsalat, 

mens en mindre andel er rodfæstede planter 
som Ålegræs. I Roskilde Fjord er transportan
delene lige store. 

Endskønt Roskilde Fjord er dobbelt stør
relse af Odense Fjord, så eksporteres der no
genlunde lige meget plantemateriale. Det sky
ldes dels at opholdstiden i Odense Fjord er 
meget kortere end i Roskilde Fjord, men det 
skyldes også at Odense Fjord arealmæssigt er 
dobbelt så kvælstof og fosforbelastet. Dette 
resulterer i meget større opvækst af hurtigt 
voksende makroalger som Søsalat. I Odense 
Fjord udgør den plantebundne næringss
toftransport ca. 15 % af kvælstofbelastningen 
og 40 % af fosforbelastningen, hvor den i 
Roskilde Fjord også udgør ca. 15 % af kvæl
stofbelastningen og ca. 50 % af fosforbelast
ningen.

I Odense Fjord hvor hovedparten af plante
transporten består af Søsalat, kan plantesedi
mentationen i de dybere dele af farvandet 
nord for Fyn under ugunstige vejrforhold – 
en varm og vindstille sensommer – resulterer 
i at omkring 200 km2 havbund udsættes for 
iltsvind. Det tilsvarende plantetransportbetin
gede iltsvindsareal fra Roskilde Fjord udgør 
kun omkring 100 km2. Dette skyldes at den 
eksporterede Ålegræs nedbrydes så langsomt, 
at den ikke vil resulterer i iltsvind /6,7/.

Konsekvenserne af disse studier er, at vi 
skal revurdere vore fjordes evne til at tilbage
holde næringsstoffer. Som systemer er de 
mindre effektive næringsstoffiltre end vi 
tidligere har antaget. Det er derfor også anbe
falelsesværdigt at denne transportmekanisme 

inddrages i det nationale moniteringspro
gram. Det vil helt sikkert forbedre massebal
anceberegningerne af kvælstof og fosfor og 
de resulterende iltsvindsrisici. Endelig er kon
sekvenserne af eksporten af hurtigt voksende 
makroalger meget mere dramatiske end en 
tilsvarende eksport af den rodfæstede Åle
græs. Dette løses imidlertid, når vandramme
direktivet opfyldes, så vil der nemlig ikke 
kunne realiseres så store forekomster af hur
tigt voksende makroalger, da disse kræver 
høje næringssaltkoncentrationer.
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Figur 6. Erosions-eksperimenter med de fire morfologiske alge typer. Ulva er pladeformet, Ceratium er 
forgrenet, Cladophora er filamentøs og Chaetomorpha er trådformet. De enkelte signaturer viser resultaterne 
for forskellige forsøg. Linien 1:1 angiver hvornår algerne har samme hastighed som vandet.

Figur 7. Viser sedimentationsforsøgene for forskel-
lige plantekomponenter. Ulva h indikerer at algen 
har haft pladen horisontalt orienteret under sedi-
mentationen, mens Ulva v var vertikalt orienteret. 

Plantebunden stoftransport




