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Baggrund
Som opfølgning på en teknisk gennemgang af om kulstofrige lavbundsjorder i Miljø- og Fødevareudvalget d. 19. februar 2020 har MFVM modtaget følgende spørgsmål:
”I forlængelse af mødet i går i Miljø- og Fødevareudvalget vil jeg gerne have en forklaring på dannelsen af metan. Bliver der ikke dannet metan i alle iltfrie vandmiljøer – og hvorfor er det så godt at
oversvømme lavbundsjorde?”
På den baggrund har Landbrugsstyrelsen sendt en bestilling til DCA, med ønsket om et kort notat,
der forklarer drivhusgasudledninger fra drænede kulstofrige lavbundsjorde og drivhusgasudledninger fra vådgjorte kulstofrige lavbundsjorde. Notatet skal skabe forståelse om hvorvidt udtagning og
vådgøring af kulstofrige lavbundsjorde, kan betragtes som et klimavirkemiddel når metanemissioner efter vådgøring medregnes.

Besvarelse
Udledning af CO2 fra kulstofrige jorder skyldes primært mikrobiel nedbrydning af det organiske stof
under ilt-rige forhold. Hvis jorden er vandmættet, tilføres der kun lidt ilt til jorden og nedbrydningen
af det organiske stof under disse ilt-frie (anoxiske) forhold vil ske meget langsomt. En del af nedbrydningen under ilt-frie forhold vil dog resultere i dannelse af metan (CH4) i stedet for CO2. Findes
de ilt-frie forhold i dybere jordlag, kan en del af den metan, der dannes, blive iltet til CO2 i øvre, iltrige jordlag (af metan-oxiderende bakterier) inden metanen når ud i atmosfæren. Det er derfor
den overordnede forståelse, at især tilgængeligheden af ilt er styrende for kulstoftabet fra organiske jorder (Aerts and Ludwig, 1997; Karki et al., 2016). Og tilgængeligheden af ilt er stærkt koblet til
grundvandsstanden, idet diffusionen af ilt er omkring 10.000 gange langsommere i vandfyldte hulrum i jorden end i luftfyldte hulrum.
Målinger, også på danske lokaliteter, viser at udledning af metan fra organske jorder er stærkt begrænset og ofte ubetydelig, så længe der findes et overliggende jordlag på 20 cm (eller mere)

som ikke er vandmættet. Er også de øverste 20 cm vandmættede, kan der derimod forekomme
metanudledning, særligt på næringsrige jorde med let omsætteligt organisk stof (Zak et al. 2015).
Samtidig vil et vandspejl tæt på overfladen dog bremse emissionen af CO2 og potentielt også af
lattergas (N2O). Fuldstændig vandmætning kan endog fremme tørvedannelse og CO2 binding, når
en ny tørvedannende vegetation er udviklet efter vådlægning. Således vil vådlægning af organiske jorder med sikkerhed begrænse CO2 udslippet, mens der kan være en risiko for øget udledning
af metan. Det er derfor vigtigt at identificere management muligheder til at minimere CH4 udledning, hvor det er nødvendigt. Der er på nuværende tidspunkt kun lidt viden om management muligheder, der kan udføres i praksis, men forsøg har vist, at det kan være vigtigt at fjerne nogle af jordens nærringstoffer enten ved høst af biomasse eller fjernelse af topjord (Zak et al. 2015, 2018).
Metanudledning efter vådlægning af organiske jorder er kun sporadisk undersøgt under danske
forhold og ofte kun i et enkelt eller få år efter vådlægningen (Audet et al. 2013, Kandel et al. 2019;
2020). De udførte studier viser, at der umiddelbart efter vådlægning kan være en betydelig metanudledning, som der må tages højde for i opgørelsen af den samlede effekt af vådlægningen. Der
mangler dog grundlæggende danske studier, der kan generalisere effekten af vådlægning og
management på udledningen af metan, særlig over flere år efter vådlægningen.
Et større datagrundlag for vurdering af drivhusgasudledning fra organiske jorder er sammenstillet
af Wilson et al. (2016) på baggrund af arbejde i IPCCs Wetlands Supplement (IPCC, 2014). Disse
data inkluderer studier under forskellige jordbunds- og klimaforhold, men er sammenfattet for den
tempererede klimazone og opdelt efter næringsstofstatus og dræningstilstand. Denne dataanalyse
viser, at de gennemsnitlige udledninger af drivhusgasser fra vådlagte organske jorder altid er mindre end udledningerne fra drænede organiske jorder, selvom der sker en stigning i metanudledning. Dette illustreres af de blå søjler i Figur 1, der viser den samlede ændring i udledning af drivhusgasser ved vådlægning af fire forskellige typer landbrugsdrift. Klimagevinsten er særlig stor for
jorder, der går fra at være i omdrift og/eller dybt drænede til vådlagte, og dette forhold vil også
gælde for danske organiske jorder, selvom der kan være lokale variationer i metanudledning fra
vådlagte jorder (Wilson et al., 2016).
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Figur 1. Figur produceret fra datasyntese i Wilson et al. (2016). Figuren viser hvor meget drivhusgasudledningerne reduceres ved overgang fra drænet til vådlagt tilstand for organiske jorder i fire forskellige klasser
af drift (klasserne er oversat fra IPCCs termer hhv. Cropland; Grassland - nutrient poor; Grassland - nutrient
rich, deep drained; Grassland - nutrient rich, shallow drained). For alle klasser findes en øget metanudledning (negative tal, grønne søjler) ved vådlægning, men samtidig ses en endnu større reduktion i udledning
af de øvrige drivhusgasser CO2 og lattergas (N2O), så det samlede resultat (blå søjler) i alle tilfælde bliver en
mindre samlet drivhusgasudledning ved overgang fra drænet til vådlagt tilstand (opgjort i forhold til Global
Warming Potential, GWP). Danske emissionsfaktorer for CO2, der bruges i den nationale emissionsopgørelse, er dækkende for jorder i omdrift og dybt drænede græsmarker. For begge disse kategorier vil der
være en forventet nedgang i den samlede udledning af drivhusgasser ved vådlægning.

Konklusion
Vådlægning af lavbundsjorder har et stort potentiale for at kunne mindske udledningen af
CO2 og potentiel også af lattergas, selvom det samtidig medfører, at CH4 udledningen stiger. Hovedparten af den videnskabelige litteratur viser, at klimaeffekten af reduktionen i
CO2 og N2O er større end effekten af den forøgede CH4 udledning. Korrekt management
kan muligvis styrke den samlede reduktion i udledning af drivhusgas fra kulstofrige lavbundsjorde i forbindelse med vådlægning, men der mangler forskningsmæssig viden, der
kan målrette disse tiltag.
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