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afstrømningsforhold, der mere ligner de 
oprindelige i området.

Målinger af vandstanden i højmosen fra 
1998-2001 viser, at vandstanden i mosen varie-
rer, men det har ikke været muligt at vurdere, 
om variationen er usædvanlig. 

Undersøgelserne i Stenholt Mose viser, at 
vegetationen i højmosen er truet af både en 
for høj kvælstofdeposition fra atmosfæren og 
udtørring af mosen. Måske forstærker de to 
negative påvirkninger hinanden, således at de 
vegetationsændringer, der sker som følge af 
udtørring, accelereres på grund af øget kvæl-
stoftilførsel.

Ammoniakkoncentrationer 
Koncentrationen af ammoniak i luften er målt 
på Stenholt Mose fra juni 2003 - oktober 2004 
ved hjælp af et opsamlingsrør monteret på en 
vindfane, se figur 4. Det teoretiske grundlag 
for metoden er nærmere omtalt i /4/. 

Der er målt en gennemsnitlig ammoniak-
koncentration på ca. 1 µg/m3 i 1,0 m’s højde. 
De højeste koncentrationer af ammoniak er 
målt i forårsmånederne med værdier op til ca. 
5 µg/m3 i 1 m’s højde, se figur 5. I sensom-
meren 2003 og 2004 er der også målt relative 
høje koncentrationer af ammoniak. De høje 
koncentrationer afspejler landsbrugsaktivi-
teter og udbringning af husdyrgødning på 
nærliggende marker. De laveste koncentra-
tioner af ammoniak er målt i vintermånederne 
(figur 5). 

Århus Amt (Natur og Miljø) og Århus Univer-
sitet (Geologisk Institut) udførte fra 2003-
2004 i fællesskab et projekt om måling af kvæl-
stofdepositionen til Stenholt Mose med særlig 
vægt på det lokale ammoniakbidrag.

Stenholt Mose ligger omtrent 15 km nord 
for Silkeborg, se figur 1. Mosen er privatejet 
og indeholder ca. 90 hektar højmose. Sten-
holt Mose er i 2002 udpeget som et EF-habitat-
område, og er den 3. største danske højmose, 
som henligger i naturtilstand. Kun Lille Vild-
mose og Store Vildmose har større højmose-
arealer i naturtilstand. Bevaringsværdien af 
Stenholt Mose er derfor stor.
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Næringsfattige højmoser er særlig følsomme overfor kvælstofberi-

gelse fra atmosfæren. Bevarelse af vores højmoser for eftertiden 

forudsætter præcis kvantificering af kilderne til kvælstof, sådan at 

højmoserne kan forvaltes på det bedst mulige grundlag.  

Vegetationsanalyser og hydrologi 
Vegetationsanalyser i Stenholt Mose (udført 
under NOVANA) viser, at tuearter (se figur 
2) har en markant større udbredelse end 
høljearter. Dette indikerer, at mosen er mere 
tør, end hvad der er normalt for højmoser.

Vegtationsanalyserne viser også, at der er 
en betydelig udbredelse af Sphagnum fallax 
(se figur 3) i forhold til andre arter af tørve-
mos. Både udbredelsen af Sphagnum fallax 
og tuevegetationen kan være en indikation på 
øget kvælstofpåvirkning.

En ideel højmose har et ret lukket vand-
kredsløb. Det skyldes, at mosen har stor rod-
zonekapacitet. Derfor vil nettonedbøren, og 
dermed overfladisk afstrømning eller nedsiv-
ning til dybereliggende magasiner, være min-
dre end for mange andre økosystemer.

Vandbalancen i Stenholt Mose blev ændret 
i 1950-60’erne, på grund af tørvegravning, såle-
des at vandet fra mosen begyndte at løbe til 
den sø, som er dannet på grund af tørvegrav-
ning, og til de mange drængrøfter i området. I 
1998 blev der imidlertid etableret en opdæm-
ning mod sydvest med det formål at afbryde 
dræning gennem grøfterne og dermed skabe 

Figur 1. Stenholt Mose (rød linie angiver området med højmose). Rød prik viser, hvor måleudstyrret til måling af kvælstofdeposition er placeret.  
Luftfoto er fra 1999. Luftfoto: © Cowi.
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Ammoniakdeposition 
Fra juni 2003 - oktober 2004 er ammoniakde-
positionen i Stenholt Mose bestemt med den 
mikro-meteorologiske metode, også kaldet 
den aerodynamiske gradient metode, se figur 

6. I 4 niveauer over højmosens overflade 
(mellem 1,0 – 5,5 m’s højde) er der målt am-
moniakkoncentrationer (3-dobbeltemålinger 
i hvert niveau), temperaturer og vindhastig-
heder. Herved er det muligt at bestemme 
ammoniakfluxen både i form af deposition 
eller emission, idet fluxen afhænger af ammo-
niakkoncentrationsgradienten og vindhastig-
hedsgradienten over mosens overflade. En 
nærmere teoretisk forklaring findes i /5/.

Ammoniakdepositionen til Stenholt Mose 
er bestemt til 3,4 kg N/ha/år (± 1 kg N/ha/år) 
for perioden oktober 2003 til oktober 2004, 
se figur 7. Der er stillet store statistiske krav 
til målingerne af ammoniakdepositionen. I 40 
% af tiden har depositionen af ammoniak væ-
ret lig nul. De statistiske krav har yderligere 
betydet, at ca. 10 % af de indsamlede data er 
forkastet. Datadækningen for beregning af 
ammoniakdepositionen er dermed ca. 90 %. 
Dette er en god dækning sammenlignet med, 
hvad andre tilgængelige mikrometeorologiske 
metoder kan præstere. En nærmere beskri-
velse af resultaterne findes i /6/.

Målt og beregnet deposition
Sammenligning af den målte ammoniakdepo-
sition med modelberegninger fra Danmarks 
Miljøundersøgelser, DMU /3/ har, som led i 
NOVANA-overvågningen i 2004, ved hjælp af 

et lokalskala modelsystem, DAMOS (kobling 
mellem modellerne ACDEP og OML-DEP) 
modelleret  ammoniakdepositionen til 25 
naturområder i Danmark, heriblandt Stenholt 
Mose.

Kvælstofnedfald truer mose

Boks 1. Tålegrænser og lov-
givning
Der er både nationale og internatio-
nale målsætninger om, at naturområ-
der ikke må modtage mere atmosfæ-
risk kvælstof end de kan tåle. Dette 
er bl.a. indeholdt i Vandrammedirek-
tivet, Habitatdirektivet, VVM-reglerne 
og Vandmiljøplan III-målsætningerne. 
Desuden indeholder Husdyrgødnings-
bekendtgørelsen krav om håndtering 
af husdyrgødningen med henblik på 
at minimere ammoniakfordampnin-
gen.
   En måde at kvantificere et naturom-
rådes følsomhed for luftforurening er 
anvendelsen af tålegrænser (Critical 
Loads). Tålegrænsen er den maksima-
le kvælstofdeposition et økosystem 
kan tåle, før der opstår effekter på 
naturtilstanden.
   Kvælstoftålegrænsen for højmoser 
er fastsat til 5-10 kg N/ha/år /1/.

Figur 2. Fra Stenholt Mose, Tue-kogleaks i laggen.

Boks 2. Kilderne til kvælstof-
deposition
Kvælstof afsættes fra atmosfæren til 
forskellige vegetationstyper. Kvælstof-
depositionen stammer både fra loka-
le og mere fjerne kilder. Kilderne til 
kvælstof i atmosfæren er dels ammo-
niakfordampning fra husdyrprodukti-
onen eller NOx- emission fra for-
brændingsprocesser i biler, fly, kraft-
værker, industri osv.
   Ca. 50 % af den ammoniak, der for-
damper fra husdyrbrug afsættes 
indenfor 50 km fra kilden. Det meste 
af den resterende del omdannes til 
ammonium og indgår i den langtran-
sporterede luftforurening /2/. I det 
landbrugsområde, som omgiver Sten-
holt Mose, antages ammoniakdeposi-
tionen primært at stamme fra 
fordampning fra lokale husdyrbrug.
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• At skabe mulighed for et mere lukket vand-
kredsløb ved at forbedre opdæmningen af 
højmoseområdet.

• At sikre, som minimum, at kvælstoftilfør-
slen fra atmosfæren ikke øges.

• At overveje reduktionsforanstaltninger for 
eksisterende lokale ammoniakkilder som 
led i kommende NATURA2000-planer.

•At opretholde den lysåbne højmoseflade 
ved fortsat pleje.

Der er på lignende måde behov for at be-
skytte og forbedre naturtilstanden på mange 
andre mindre naturområder i Danmark afhæn-
gig af det specifikke naturområdes sammen-
sætning og tilstand samt påvirkningen fra det 
omkringliggende miljø.

På nationalt og internationalt plan er der 
også behov for tiltag. Disse er for det første, 
at forbedre den generelle regulering af ammo-
niakfordampningen fra stalde i Danmark, og 
for det andet at forbedre de internationale af-
taler vedrørende reduktionsmål for deposi-
tion af kvælstof.

DMU modelberegner en ammoniakdeposi-
tion til Stenholt Mose i 2004 på 3,3 kgN/ha/år 
(±1,6 kgN/ha/år). Modelberegningen er der-
med i god overensstemmelse med vores må-
linger, som giver en ammoniakdeposition på 
3,4 kg N/ha/år (± 1 kg N/ha/år) for perioden 
1. okt. 2003 til 1. okt. 2004.

Den totale kvælstofdeposition 
Den totale kvælstofdeposition består af sum-
men af tørdepositionen (partikler og gasser 
heriblandt ammoniak, primært fra lokale 
kilder) og våddepositionen (nitrat og ammo-
nium i nedbør, primært langttransporterende 
luftforurening). Igennem måleperioden fra 
oktober 2003 til oktober 2004 er der udover 
ammoniakmålingerne også målt våddeposi-
tion af nitrat og ammonium. 

Baseret på disse målinger er den totale 
kvælstofdeposition til Stenholt Mose, estime-
ret til 18,4 kg N/ha/år, se figur 8. Heraf er 3,4 
kg N/ha/år ammoniak deposition, 5,5 kg  
N/ha/år våddeposition af ammonium og  

4,6 kg N/ha/år våddeposition af nitrat. De 
resterende 4,9 kg N/ha/år er tørdeposition af 
de iltede kvælstofforbindelser (NOy), som er 
estimeret ud fra modelberegningen med 
ACDEP-modellen.

Konklusion
Tålegrænsen (5-10 kg N/ha/år) er overskredet 
på Stenholt Mose, idet den totale kvælstofde-
position er estimeret til 18,4 kg N/ha/år for 
2003-2004. Vegetationsanalyser viser, at Sten-
holt Mose er mere tør end, hvad der er nor-
malt for højmoser. Vandbalancen i Stenholt 
Mose er ændret på grund af tørvegravning og 
dræning. Det er ikke muligt at konkludere 
om de observerede vegetationsforhold skyl-
des kvælstofdeposition eller udtørring af 
højmosen. Men det vurderes sandsynligt, at 
begge forhold spiller ind, og at de to faktorer 
forstærker hinanden. 

Det er nødvendigt at beskytte og forbedre 
naturtilstanden på Stenholt Mose gennem 
lokale tiltag, som er:

Kvælstofnedfald truer mose

Figur 3. Fra Stenholt Mose, Sphagnum fallax – en mulig indikator på høj kvæl-
stofdeposition.

Figur 4. Opsamlingsrør monteret på vindfane til bestemmelse af ammoniak-
koncentrationen.

Boks 3. Udviklingen i kvæl-
stofdepositionen i Danmark
Der er i de seneste 100 år sket en 
markant stigning i kvælstofdepositio-
nen, fra under 5 til ca. 16 kg/ha/år i 
gennemsnit i Danmark (2004), på 
grund af industrialiseringen og inten-
siveringen af landbruget. Siden igang-
sættelsen af vandmiljøplanerne i 
1989 er der dog sket et fald i stør-
relsen af kvælstofdepositionen på ca. 
20 % /3/.

Figur 5. Koncentrationen af ammoniak i 1 m’s højde (µg/m3) fra juni 2003-oktober 2004.
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BOKS: - fra Vand & Jord’s redaktion: 
Se iøvrigt tema-artikel om ’Måling af 
ammoniak i nærheden af stalde’ s. 16.

Figur 6. Udstyr til måling af ammoniakdeposition. Meteorologimast til venstre og mast med ammoniakop-
samlingsrør til højre i billedet.

Figur 7. Årlig (1. oktober 2003- 1. oktober 2004) kummuleret ammoniakdeposition  
og -spredning til depositionen til Stenholt Mose.

Kvælstofdeposition til Stenholt Mose 2003-2004
total deposition: 18,4 kgN/ha/år

Ammonium våddeposition (5,5 kg/N/ha/år) Nitrat våddeposition (4,6 kgN/ha/år)
NOy tørdeposition (4,9 kgN/ha/år) Ammoniak tørdeposition (3,4 kgN/ha/år)

Figur 8. Den estimerede kvælstofdeposition til Stenholt Mose fra 2003-2004.


