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I gamle dage var Danmark præget af moser, 
bugtede vandløb, smådamme, glimtende 
søer og indskårne fjordvige. Men efter 1800 
begyndte en lang periode, hvor først grøftning 
og udretning af vandløb, siden nedfældning af 
drænrør og etablering af diger og dæmninger, 
fulgt op af aktiv pumpning, fjernede mere 
end 3/4 af ferske og salte vådområderne for 
at skabe dyrkede marker /1/. Store Vildmose, 
Kolind Sund, Filsø og Lammefjorden for svandt 
sammen med tusind andre moser, søer, fjorde 
og vige, små som store, overalt i indlandet 
og langs kysterne. Inddæmninger var utallige 
i fjordene og langs kysterne omkring Fyn, 
Lolland-Falster og Sjælland.

De afvandede jorde er de sidste 50 år blevet 
udnyttet stadigt mere intensivt til dyrkning af 
foderafgrøder og som modtagere af husdyr-
gyllen. Herved er kulstof og næringsstoffer i 
kulstofrige jorde sammen med indholdet i 

gylle og handelsgødning bragt i omsætning og 
har forurenet vandmiljøet massivt. Det er fort-
sat tilstanden i 2021, selv om vi siden 1982 har 
genslynget enkelte vandløb, etableret terre-
striske vådområder og skabt 70 større søer. 

Det nuværende fokus på lavbundsjorde er 
udløst af biodiversitetskrisen og især af klima-
krisen med de øgede udledninger af klimagas-
ser og større risici for oversvømmelser. Fokus 
styrkes af landbrugets ønske om at bytte dyrk-
ningsusikre lavbundsjorde til højbundsjorde 
eller få penge for at afhænde de  oversvøm-
melsestruede jorde, som de alligevel inden 
længe risikerer at måtte opgive at dyrke pga. 
jordsætninger og øget nedbør. Danmarks 
Naturfredningforening ønsker at fremme bio-
diversiteten ved at indstille dyrkningen. 

Myndighedernes oprindelige grund til at 
etablere nye søer og vådområder var deres 
evne til at fjerne kvælstof, inden det nåede 
kystvandene. Sideløbende ønskede myndig-
hederne at mindske risikoen for oversvøm-
melser og øge borgernes naturoplevelser. At 
fremme biodiversitet og naturoplevelser var 
afgørende for Aage V. Jensen Naturfonds re-
eta blering af Filsø, Vildsted Sø, Gyldensteen 

Engsø og kystlagune samt en række mindre 
søer. 

Lavbundsjorde
Danske jorde med > 3% kulstof af tørstoffet 
omfatter 616.000 ha, heraf 372.000 ha in-
den for landbrugsarealet (14%, /2/). Selv om 
jordbrugsforskerne antager, at jordens 
lige  vægtsindhold er 1-3% kulstof, er det 
sædvanligvis blot jorde med > 6% kulstof 
(291.000 ha) eller > 12% kulstof (171.000 
ha), der regnes med til de kulstofrige jorde 
/2/. Men omsætningen i jordene og dermed 
DHG-emissionen er ifølge tyske studier ikke 
kulstofbegrænset, når indholdet overstiger 
6% kulstof /3/. Derfor er der ikke grundlag 
for at regne med lavere DHG-emissioner fra 
6-12% organiske jorde sammenlignet med > 
12% organiske jorde, som det sker ved danske 
emissionsopgørelser og ved indsnævring af 
kulstofrige jorde til dem > 12%.

De kulstofrige lavbundsjorde ligger især i 
ådalene, i det sydøstlige Vendsyssel og i tid li-
gere og nuværende moser. Arealerne er i stor 
udstrækning drænede og opdyrkede og frigør 
typisk omkring 1000 g CO

2
-C/m2 om året, 
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mens frigivelsen af metan og lattergas er ret 
beskedne /3/. Det er disse jorde, der er mest 
fokus på atter at vådlægge. Deres kulstofpulje 
er opbygget gennem mange hundredetu sin de 
år. 

Inddæmmede arealer langs fjorde og kyster 
har typisk ret lave kulstofindhold, men genop-
retning af dem ved fjernelse af dæmninger og 
pumper vil kunne føre til øget kulstoflagring i 
strandenge og dybere områder. Fra kystlagu-
ner med god vandudskiftning eksporteres det 
organiske kulstof videre til åbne farvande, 
hvor langt det meste omsættes og frigiver 
CO

2
. Man kan til gengæld fremhæve, at metan-

frigivelsen ifølge sammenstilling af alle 
tilgængelige data blot er 1/50 per m2 i saline 
fjordområder (> 10-15 promille salt) sammen-
lignet med søer og vandløb, fordi havvands 
høje koncentration af sulfat modvirker metan-
produktionen i sedimentet /4, 5/. Men denne 
”beskyttelse” mod metandannelse mindskes i 
indre lavsaline vandområder, nær ferskvands-
udløb og i danske bælter og kystområder 

præget af det lavsaline Østersøvand med la-
vere sulfatindhold /6, 8, 9/. Strandenge, 
strand sumpe og marine mudderflader har 
gennemsnitlige metanfrigivelser per m2 på 
samme niveau som søer og vandløb (Tabel 1). 
Havbund bevokset med Ålegræs og andre hav-
græsser har derimod en meget lav metanpro-
duktion pga. mineralske sedimenter og iltfri-
givelse fra rødderne. Omvendt er 
metan frigivelsen allerstørst fra ferske eller ma-
rine fiskedamme og anden akvakultur pga. 
tilførsel af næringsrigt, letomsætteligt organisk 
stof og et mudret iltfrit sediment (Tabel 1).    

Sammenhængen mellem land og 
vand
Afstrømningen fra land indeholder høje kon-
centrationer af organisk og uorganisk kulstof, 
som føres til kildefelter, vandløb, søer og 
videre til kystvande. Det organiske stof i af-
strømningen skyldes overskud fra landvegeta-
tionens større produktion end økosystemets 
samlede respiration, hvilket indebærer en net-

tooptagelse af atmosfærisk CO
2
. Jordvandet 

indeholder organisk stof frigjort fra levende 
rødder og fra henfald af døde plantedele på 
og i jorden. Jordvand og grundvand er typisk 
30 gange overmættet med CO

2
 i forhold til at-

mosfærens indhold pga. mikroorganismers og 
planterødders respiration, hvilket stimulerer 
forvitringen af kalk (CaCO

3
) og silikatminera-

ler i jorden /10/. Forvitringen forbruger CO
2
 

og danner hydrogenkarbonat (boks 1). 
Målinger i oplandene til Pøleå og Havelse Å 

i Nordsjælland viser et årligt kulstoftab i jord-
vandet på 14-25 g C/m2, hvoraf det meste sky-
ldes CO

2
 forbrug til dannelse af opløst hydro-

genkarbonat ved kalk- og silikatforvitring 
(69-76%), mens resten findes som organisk 
kulstof (15-23%) og overmættet CO

2
 (7-9%) i 

jordvandet, der løber til ferskvand /10/. Som 
alle vandløb er Havelse Å og Pøleå CO

2
 over-

mættede og et åbent vindue for afgasning på 
her 1730-2170 g C/m2 om året; det meste 
stammer fra jordvandets CO

2
-overmætning en 

mindre del skyldes CO
2
 fra nedbrydning af or-

Klimagasser

Figur 1. Kulstofbudget for landjorden, søerne og åen i Pøleåens opland frem til Arresø i 2009 (tons C/år). Fra landjorden sker der store kul
stoftab som fri CO2, opløst hydrogenkarbonat og organisk stof. Fra Pøleå tabes meget CO2 til luften, mens hydrogenkarbonaten eksporteres 
videre til Arresø. Metanfrigivelser fra søerne (40) og Pøleå (2) er estimerede; CO2 frigivelsen fra søer (115) og vandløbet er større (201) /
især 10/.  
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ganisk stof på den korte vej frem til Roskilde 
Fjord og Arresø (Figur 1).   

Rammer afstrømningen først et kildefelt i 
stedet for et vandløb, vil den overmættede 
CO

2
 i kalkholdigt kildevand afgasses under 

dannelse af kildekalk, som frigør yderligere 
CO

2
 ved omdannelse af hydrogenkarbonat til 

udfældet kalk; altså den modsatte proces af 
forvitringen i jorden (boks 1, ligning 2). Kilde-
feltet respirerer også en del af det tilførte or-
ganiske stof i kildevandet og returnerer her-
ved en del af landjordens CO

2
 optagelse 

til  bage til atmosfæren. Kildefeltet kan derfor 
stå tilbage med en nettofrigivelse af CO

2
 til at-

mosfæren, med mindre vegetationen i kilde-
feltet indbygger tilsvarende mere organisk 
kulstof. Det betyder imidlertid ikke, at kilden 
er en synder i klimaregnskabet, som bør fjer-
nes og drænes væk, som det skete ved opdyr-
kningen. Tværtimod sendes drænvandet med 
organisk stof og overmættet CO

2
 fra land bare 

videre nedstrøms til vandløb og søer og 
ådal en mister herved den kulstofopbygning i 
jorden, som kildefeltet kan levere og fortsat til 
dels forefindes i ådalens kulstofrige jorde. 

Vandløbene modtager grundvand og mark-
vand med organisk stof, overmættet CO

2
 og 

de frigør CO
2
 til atmosfæren. Afløb umiddel-

bart efter næringsrige søer kan dog på som-
merdage være undermættede med CO

2
 pga. 

afgasning fra søfladen i kombination med 
planktonalgers CO

2
 forbrug ved fotosyntesen. 

Set på årsbasis frigør alle vandløb dog CO
2
, 

som de direkte modtager med vandet eller 
danner ved respiration af organisk stof fra 
landjorden. I gamle dage deponerede vand-
løbene organisk stof i afskårne meanderbuer 
og i deltaer, men det stoppede med datidens 
kanalisering og regulering. 

Damme og søer deponerer til gengæld fort-
sat organiske kulstof og karbonater i sedimen-
tet og i vegetationen under den naturlige 
frem adskridende tilvoksning, som siden isti-
den har fyldt utallige vandhuller og søer op og 
omdannet dem til moser og tørre jorde. Op-
gjort per areal går opfyldning og tilvoksningen 
hurtigst i mindre, lavvandede og næringsrige 
søer med høj stofproduktion (Figur 2). Depo-
nering af organisk kulstof i sedimentet i 11 un-
dersøgte danske søer efter 1950 varierede 10 

gange (26-225, gennemsnit: 93 g C/m2 om 
året) fra middel til stærkt næringsrige søer 
(11). Heri indgår kulstof deponeret i karbo na-
ter ikke, men den er af samme størrelsesor-
den som for organisk kulstof. I løbet af de sid-
ste 200 år er stofsedimentationen accelereret i 
søerne pga. eutrofieringen, hvorved både kul-
stof, kvælstof og fosfor i stigende grad er ble-
vet deponeret i sedimenter og tillige i om-
kransende halvvåde jorde med tagrør, pil og 
el (Figur 2). 

Når der deponeres meget organisk stof i 
jorden, søbunden og havbunden opstår iltfrie 
forhold, som på den ene side nedsætter ned-
brydningshastigheden af især det svært om-
sættelige stof, men også forbruger alternative 
oksidationsmidler ved nedbrydningen såsom 
nitrat, sulfat, iltet jern og iltet mangan /5, 6/. 
Som sidste led i nedbrydningskæden dannes 
metan enten ved omsætning af acetat, metyl-
forbindelser eller ved overførsel af brintioner 
til CO

2
 (boks 1). Høj deponering af kulstof, ilt-

frie forhold og øget metandannelse følges 
altså ad.

Metan i jord og vand 
Metan er en 25-28 gange stærkere klimagas i 
et tidsperspektiv på 100 år ifølge IPCC’s ofte 
benyttede ”Global Warming Potential (GWP) 
og metan svarer i 2021 for 1/5 af opvarmnings-
effekten i atmosfæren i forhold til CO

2
 begge 

efter vægt. Lattergas er en endnu stærkere 
klimagas med en GWP på 265-295 i forhold 
til CO

2
. Men ved vådlægning af drænede og 

gødede lavbundsjorde er klimaeffekten stadig 
positiv, fordi mindre udslip af CO

2
 og lattergas 

overstiger effekten af øget metanudslip.
Større tyske studier viser således gennem-

snitlige årlige CO
2
-emissioner på 9,5 tons C/ha 

fra drænede, kulstofrige kornmarker og, efter 
vådlægning, en CO

2
 optagelse på i gennemsnit 

0,4 tons C/ha, mens metanfrigivelsen stiger fra 
21 til 279 kg/ha /3, deres tabel 5/. Det årlige 
udslip af lattergas falder fra 11 til 0,1 kg/ha. I 
CO

2
-ækvivalenter er nettoeffekten en årlig 

netto fjernelse på 35 tons CO
2
-ækv/ha.

Ved vådlægning af drænede moser redu ce-
res klimaopvarmning også på trods af øget 
metanudskillelse /7/. Anke Günther og kolle-
ger bygger deres vurdering på en løbende be-
regning af nuværende og fremtidige frigivelser 
af CO

2
 og metan år for år, der samtidig tager 

hensyn til CO
2
’s lange opholdstid i atmosfæ-

ren og metans tilsvarende kortere opholdstid 
pga. større nedbrydning i atmosfæren, fremfor 
at benytte den øjeblikkelige GWP-værdien. 

I nye søer er det som nævnt realistisk med 
en årlig deponering af organisk kulstof på om-
kring 1 tons C/ha, hvorved skiftet fra en dyr-
ket og drænet lavbundsjord til sø netto kan 

Klimagasser

Boks 1
Den gængse respiration af organisk stof (CH2O) med ilt skaber CO2 overmæt-
ning i jord og sedimenter (1). Det stimulerer opløsning af kalk under forbrug af 
CO2 (→) og dannelse af HCO3- og opløst kalcium (2). Den modsatrettede pro-
ces, kalkdannelse i søer og havet (←), frigør atter frigør CO2 (2).
(1) CH2O + O2 → CO2 + H2O 
(2) CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2+ + 2 HCO3

-

Metan (CH4) dannes primært i iltfrie miljøer som det sidste trin under anarob 
forgæring med enten eddikesyre (acetat, CH3COOH, (3)) eller brint (H2, (4)) 
som substrat. 
(3) CH3COOH → CH4 + CO2
(4)   4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O
Metan kan også dannes fra metylforbindelser (Organisk-CH3). Metan oksideres 
af ilt til CO2 og vand, men kan også oksideres anaerobt i et konsortium med 
metandannende archaea sammen med enten sulfatreducerende eller nitratre-
ducerende bakterier. 

Figur 2. Sammenhæng mellem stofsedimentation i 11 danske søer og deres indhold af total
fosfor, TP (A) og maksimumdybde. Efter /11/.
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fjerne omkring 10,5 tons CO
2
-C/ha fra kreds-

løbet. Målinger af den stærkt variable metan-
frigivelse nær bredden og på midten af 20 nye 
danske søer i august var i gennemsnit på 22,7 
kg metan/ha om året, hvis denne frigivelse an-
tages udenlukkende at foregå i de fire varme 
sommermåneder. Værdien svarer til gennem-
snittet i Tabel 1. Hermed bliver den årlige net-
toreduktionen 38 tons CO

2
-ækvivalenter/ha 

ved skiftet fra dyrket lavbundsjord til sø; her 
er ændring i udledningen af lattergas ikke 
med regnet.

Nye søer og kystlaguner
Nye terrestriske vådområder, nye søer og 
gendannede kystlaguner bør betragtes som 
supplerende muligheder og ikke indbyrdes 
konkurrende løsninger for et bedre miljø /4/. 
Nye terrestriske vådområder og søer etableres 
ofte samme sted som oprindeligt. De leverer 
en positiv klimaeffekt samtidig med, at de 
fjerner kvælstof, beskytter mod oversvømmel-
ser og skaber rekreative muligheder og øget 
biodiversitet. Undlader man at genetablere 
terrestriske vådområder og nye søer, der lig-
ger opstrøms kystvande, med henvisning til 
øget risiko for metanfrigivelse, mister man 
våd områders og søers fjernelsen af kvælstof 
og kulstof, og skaber øget eutrofiering og øget 
risiko for iltsvind i kystvandene. Her ledsages 
iltsvind som bekendt af sulfid- og metandan-
nelse, fiskedød og en gold havbund.  

I marine sedimenter forbruger nedbrydning 
af organisk stof ilt, nitrat og iltet mangan og 
jern i de øverste mm af bunden, mens sulfat-
reduktion til sulfid foregår i en cm-tyk zone 
herunder /6/. Endnu dybere i sedimentet eller 
i mikrozoner i sulfatlaget dannes metanen. 

Sulfatreduktionens beskyttelse mod metan-
dannelse falder som nævnte i indre lavsaline 
områder med lavere sulfatkoncentrationer og 
heriblandt kyster vendt mod Østersøen /8, 9/. 
Beskyttelsen mindskes også i sedimenter med 
stor deponering og omsætning af let omsæt-
teligt organisk stof i kystområder og under 
havdambrug. I flere undersøgelser er der ek-
sempler på massiv frigivelse af metanbobler 
over store arealer i studier ud for Stockholm 
og Egernförde i varme perioder og tilsvarende 
fænomener kendes fra indre danske farvande 
/9/. Estimater viser, at metanfrigivelse fra 1600 
km2 store områder i den vestlige Østersø og 
Bælthavet /9/ kan svare til metanfrigivelsen fra 
det samlede areal på 630 km2 i alle danske 
damme og søer. Mens sulfaten i havvand re-
duceres til giftigt sulfid under iltfrie forhold, 
forhindrer sulfaten i lavsaline områder ikke 
massiv frigivelse af metanbobler fra havbun-
den under varmehændelser eller diffusiv fri-
givelse af metan oprindeligt ophobet i bund-

vandet under springlaget som følge af høj 
algeproduktion og stofsedimentation. Begge 
fænomener stimuleres af for mange nærings-
stoffer i vandet.

Ukendte reguleringer og regionale 
klimaaftryk
Det er således afgørende, at budgetter for 
klimagasser ses i en bredere økologisk 
sammenhæng mellem land, ferskvand og 
kystvande. Næringsstoffernes indflydelse på 

produktion og nedbrydning af organisk stof 
og deres kritiske påvirkninger på miljøet, ek-
sempelvis iltforholdene, skal også inddrages. 
Metandannelse sker primært under iltfrie 
forhold og metan fjernes ved tilstedeværelse 
af ilt, sulfat eller iltet jern og mangan. 
Metan undslipper til atmosfæren både som 
opstigen de bobler fra bunden og diffusion 
fra metan opløst i vandet. Boblerne kan i høj 
grad undslippe den iltning, der sker af opløst 
metan i sedimentets iltede overflade og i 

Klimagasser

Økosystemer Specifikation g metan m-2 år-1

Søer 37,5

Vandløb 27,4

Reservoir 39,4

Aquakultur 121,2

Kystvande, estuarier 0,6

Strandenge 24,2

Mudderflader 21,9

Havgræsser 0,4

Søareal, km2 <0,001 99,3

0,001-0,01 54,8

0,01-0,1 23,8

0,1-1 15,1

> 1 35,3

Kystvande Nordeuropa 2,4

Randers Fjord 1,3

Chesapeake Bay 4,0

Gyldensteen 0

Tabel 1. Årlig frigivelse af metan til atmosfæren i forskellige akvatiske økosystemer. Gen
nemsnit af mange stærkt variable målinger /især 5, kystvande 4 og 9/.

Figur 3. Stofsedimentationen i 11 danske søer er steget voldsomt fra før år 1900 og op mod 
nutiden i takt med øget eutrofiering /11/.
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iltrigt vand. 
Organisk kulstof beskrives ofte som en 

”black box” med en kulstofprocent i jord og 
sediment, men omfatter i virkeligheden meget 
komplekse blandinger, som omsættes med 
meget forskellige hastigheder med og uden ilt 
til CO

2
 og metan /12/. Metandannelse i fersk-

vandssedimenter kan falde 400 gange ved et 
skifte fra let omsættelige alger til svært omsæt-
telige, fenolholdige fyrrenåle som organisk 
kulstofkilde /13/. Alger og planter indbygger 
giftige og svært omsættelige stoffer, især un-
der næringsfattige forhold, for at mindske an-
greb fra svampe, bakterier og dyr. Sådanne 
stoffer hæmmer, sammen med lav pH og man-
gel på kvælstof og fosfor i miljøet, nedbryd-
ningshastigheder, CO

2
- og metanfrigivelse og 

fremmer derfor permanent kulstofdepone ring 
/14/. Vi forventer derfor, at sur tørvejord, 
vis ne tørvemosser og nøjsomme sumpplanter 
omsættes langsomt og med beskeden metan-
dannelse, hvilket fremmes af få næringsstoffer 
i kredsløb.

For at komplicere billedet yderligere kan 
metan endog dannes under iltede forhold i 
overfladevand ved delvis uafklarede proces-
ser, som kan involvere opblomstring af blå-
grønalger, omsætning af methionin og organi-
ske metyl-fosforforbindelser, herunder 
gly phosat, samt metanfrigivelse ved fotooksi-
dation af organisk stof /15/. Under iltede for-
hold i jord og vand oksideres metan som 
nævnt, mens det er mere uventet, at der også 
kan ske en betydelig oksidation i iltfrie søsedi-
menter måske vha. humusforbindelser /16/ el-
ler via kabelbakterier, der kan sikre metanok-
sidation via op til 1 cm lange bakteriekabler, 
der transporterer elektroner op til iltede lag 
/17/. Fordi både produktion og omsætning af 
metan er så følsom for tilstedeværelse af ilt, 
næringsstoffer og organisk stofsammensæt-
ning, er det en stor udfordring at fastlægge 
niveau for udskillelse til atmosfæren selv i et 
bestemt miljø.   

Vi undersøger i øjeblikket DHG-udvekslin-
gen med atmosfæren fra landjorden og vand-
områder med henblik på at vurdere klima af-
trykket. Vi satser på at foretage mange 
må linger med stor tidslig og rumlig opløsning 
under anvendelse af mange kamre udstyret 
med prisbillige CO

2
- og metansensorer. Samti-

digt forsøger vi at karakterisere typen af øko-
system, vegetation, organisk stof og fysik og 
kemi, der forventes at styre såvel dannelse 
som fjernelse af klimagasser. Derved er det 
målet at få kendte kortlagte forhold til at spille 
sammen med målinger, så de kan integreres 
og bedre fastlægges for landskaber og større 
regioner.
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Klimagasser

FN’s tiår for Havforskning
FN har i forbindelse med erklæringen om 
Tiåret for Havforskning (Decade of Ocean 
Science for Sustainable Development) formu-

leret en række mål:
• Et rent hav, hvor forureningskilder 

identifice res, reduceres eller fjernes
• Et sundt og modstandsdygtigt hav, hvor 

marine økosystemer forstås, beskyttes og 
styres

• Et produktivt hav, der understøtter bære-
dygtig fødevareforsyning og en bæredygtig 
havøkonomi

• Et forudsigeligt hav, hvor samfundet forstår 
og kan reagere på skiftende havforhold

• Et sikkert hav, hvor liv og levebrød og deres 
integritet er beskyttet mod havrelaterede 

farer
• Et tilgængeligt hav med åben og retfærdig 

adgang til data, information, teknologi og 
innovation

• Et inspirerende og engagerende hav, hvor 
samfundet forstår og værdsætter havet i 
forhold til menneskeligt velvære, bæredyg-
tig udvikling og kulturel integritet hos op-
rindelige folk, der er afhængige af havet og 
kysthavet.

Kilde: Dynamo nr. 66, 2021 DTU
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