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Revideret notat – ”Samspil mellem virkemidler på organiske jorder på 
miljøeffekter og klimagasudledninger” 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har med bestilling af den 29. juni 2015 (”Er miljøtil-
tag positive for landbrugets klimaaftryk og omvendt”) bedt DCA – Nationalt Center 
for Fødevarer og Jordbrug om at belyse synergieffekter mellem klima- og miljø ved 
tiltagene ”Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold” og ”Udtag-
ning af kulstofrige lavbundsjorder”. 
 
DCA fremsendte den 7. oktober 2015 notatet ”Samspil mellem virkemidler på organi-
ske jorder på miljøeffekter og klimagasudledninger” til NAER. 
 
NAER har efterfølgende anmodet om en uddybning af notatet på enkelte punkter.  
 
Som svar herpå fremsendes hermed en revideret version af notatet. Notatet er sup-
pleret med en konklusion samt en række mindre uddybninger.  
 
Notatet er udarbejdet af seniorforsker Carl Christian Hoffmann, Institut for BioSci-
ence, samt lektor Lars Elsgaard, seniorforsker Søren O. Petersen og professor Jørgen 
E. Olesen, alle Institut for Agroøkologi. 
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klimagasudledninger 
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1 Institut for BioScience, Aarhus Universitet 
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Indledning 
 
I Regeringens klimaplan fra august 2013 præciseres det bl.a., at der skal være synergi mellem 
klima-, miljø- og naturtiltag. Landdistriktsprogrammet rummer f.eks. tiltag som er målrettet klima 
og miljø. Hidtil har fokus hovedsagelig været rettet mod tiltag med miljøeffekt, men det kan 
forventes, at klimatiltag i fremtiden vil udgøre en større andel af de danske tiltag på klima- og 
miljøområdet. NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i den forbindelse anmodet DCA - Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) om at belyse, hvilke forhold der ved arealudtagning 
betinger henholdsvis miljø- og klimaeffekter for to udvalgte tiltag: ”Fastholdelse af vådområder og 
naturlige vandstandsforhold” og ”Udtagning af kulstofrige lavbundsjorder” (jf. NAERs bestilling til 
DCA af 29. juni 2015). 
 
For fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold gælder at formålet med etablering 
vådområder er at forbedre vandmiljøet, ved bl.a. at tilbageholde kvælstof (N) og fosfor (P) fra 
oplandet som støder op til vådområdet. For udtagning af kulstofrige lavbundsjorder gælder at 
formålet med udtagningen er at reducere udledningerne af klimagasser, især for CO2 og lattergas. 
 
Forudsætninger for etablering af vådområder og udtagning af lavbundsjorder i besvarelsen 
 
Det forudsættes at der for begge de nævnte tiltag vil ske en forøgelse af vandstanden i berørte 
arealer, typisk ved at eksisterende afvanding gennem dræn, grøfter eller kanaler afbrydes, hvorved 
der (gen)opstår en naturlig hydrologi med en større tilbageholdelse af vandet på arealet. De to 
nævnte tiltag er i princippet forskellige i deres hensigt, og dette vil også påvirke hvilke arealer der 
udtages til formålet. 
 
Vådområder etableres med henblik på at fjerne kvælstof gennem denitrifikation og placeres oftest 
hvor disse vil have den største effekt gennem reduktion af nitrat, der tilføres området gennem dræn 
eller naturlige strømningsveje. Formålet er her at beskytte vandmiljøet mod tilførsel af for store 
kvælstofmængder, og der vil her samtidig være et hensyn om at undgå øget tilførsel af fosfor. 
Vådområder kan derfor etableres på både organiske jorder og mineraljord, men kriteriet vil være at 
det er beliggende hvor det vil kunne opsamle og fjerne tilstrømmende nitratkvælstof. 
 
Udtagning af lavbundsjorder gennemføres primært med det formål at reducere klimabelastningen 
fra omsætning og nedbrydning af organisk stof i jorden, som kan bidrage til betydelige udledninger 
af både CO2 og lattergas. Denne udtagning vil alene finde sted på arealer med et højt indhold af 
organisk stof i jordprofilet og hvor en ændret hydrologi (øget vandstand) vil kunne mindske denne 



omsætning. Det forudsættes i det følgende at de naturlige hydrologiske processer genskabes, når 
kulstofrige lavbundsjorde udtages af omdrift. Det er ofte ikke tilstrækkeligt enten at udtage arealer 
af drift eller blot at hæve vandstanden på arealerne, da dette ikke nødvendigvis vil medføre en 
positiv klima- eller miljøeffekt. Da drænede kulstofrige lavbundsarealer udsættes for sætninger 
grundet øget mineralisering af tørven, samtidig med at tørvens karakteristika ændrer sig med 
nedbrydningsgraden, vil en genetablering af arealet som vådområde ikke medføre at arealet 
genopstår præcis som det var før dræning eller anden form for afvanding blev iværksat. 
 
Ud fra de naturgivne hydrologiske forhold og eventuelt med hjælp fra historiske kort og andre 
historiske oplysninger kan man vurdere hvilken type vådområde det givne areal vil udvikle sig til. I 
den forbindelse vil genskabelse af højmosearealer, der stadig har højmosepræg, udgøre et særligt 
tilfælde, fordi de er dannet under næringsfattige forhold, hvilket præger både tørvens karakteristika 
og vegetationssammensætningen. Anderledes forholder det sig med arealer i lavtliggende arealer og 
ådale, hvor tilstrømning af (ofte næringsholdigt) vand spiller en stor rolle for arealets karakteristika 
og funktion. 
 
Kvælstofudledninger 
 
Der findes allerede vejledninger vedrørende N-effekten ved genskabelse af vådområder. Disse 
vejledninger vil – fagligt set – også gælde for kulstofholdige lavbundsjorde. Kvælstoffjernelse i 
genskabte vådområder afhænger dels af hvilken type vådområde der retableres samt af belastningen 
fra oplandet. Man kan derfor ikke generelt kvantificere kvælstoffjernelsen fra et område uden at 
have oplysninger om de lokale forhold. På Naturstyrelsens hjemmeside ”Vandprojekter” findes 
vejledninger og regneark, der specifikt oplyser om hvorledes kvælstoffjernelsen kan beregnes (se 
linket til sidst i dette notat). Dette behandles derfor ikke nærmere i nærværende notat.  
 
Hvis et givet areal overgår fra landbrugsareal i omdrift til højmose vil det være nyt i forhold til både 
den tidligere og den nuværende vådområdeindsats, der ikke omfatter højmoser og lignende arealer. 
Genskabelse af en højmose – uden at området gennemgår et mellemliggende successionsstadie - 
forudsætter at udvekslingen af vand med omgivelserne er nedbørsbetinget eller hovedsagelig 
nedbørsbetinget. Kvælstofbelastningen af et højmoseområde vil være betinget af den atmosfæriske 
deposition og kvælstoffjernelse vil være af samme størrelsesorden som depositionen minus 
eventuelt gasformige tab af bl.a. N2O til atmosfæren. Det skal i denne forbindelse yderligere 
bemærkes, at hvis et areal eventuelt kan overgå fra omdriftsareal eller drænet græsningsareal 
(hvilket vil være det mest sandsynlige) til højmose vil det kræve at toplaget fjernes og at der 
udsættes stiklinger af spagnum for at få højmosen til at vokse (personlig kommunikation Mogens H. 
Greve, Institut for Agroøkologi, AU). Sådanne retableringer af højmoser vil ikke påvirke 
kvælstofbelastningen af vandmiljøet, da udvekslingen af vand med omgivelserne er meget ringe.   
 
Fosforudledninger 
 
Tilbageholdelse af fosfor i retablerede vådområder er i høj grad afhængig af områdets forhistorie 
samt hvilken type vådområde der er tale om. Kvantitativt set er sedimentation af partikulært fosfor i 
forbindelse med oversvømmelseshændelser langt den vigtigste proces til tilbageholdelse af fosfor i 
vådområder. Dette vil også gælde kulstofholdige lavbundsjorde såfremt disse retableres i områder 
hvor mulighederne for naturlige oversvømmelseshændelser er til stede. Mængden af partikulært 
fosfor der kan tilbageholdes er afhængig af tabet af partikulært fosfor fra vandløbsoplandet til det 



pågældende vådområde og ligger ifølge Hoffmann et al. (2014) på 0,5-1,5 kg P pr. oversvømmet ha 
pr. dag.  
 
I Bekendtgørelse nr. 473 af 17/4/2015 om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige 
lavbundsjorder står der i § 4 stk. 1 nr. 5: Projektet må ikke føre til en forøget fosforudledning, der 
har negativ effekt. 
 
For at kunne vurdere om der sker fosfortab fra en kulstofrig lavbundsjord vil man kunne anvende de 
beregningsprocedurer der er nævnt i Hoffmann et al. (2014) ”Kvantificering af fosfortab fra N og P 
vådområder”. Her nævnes specifikt en formel for P frigivelse, og denne gælder både for 
mineraljorder og organogene jorder. 
 
Hvis der skulle forekomme et tilfælde, hvor en kulstofrig lavbundsjord direkte kan retableres som 
højmoseareal, vil dette ikke være behandlet i Hoffmann et al. (2014). Ved retablering af 
højmosearealer har det vist sig, at man aktivt skal fjerne topjorden og udså stiklinger af spagnum for 
at få højmosen til at vokse igen (personlig kommunikation Mogens H. Greve). Fjernelse af 
topjorden er også hvad der anbefales for andre vådområdeprojekter (i.e. kommunale N- og P-
vådområder, GV-vådområder og statslige vådområdeprojekter), når risikoanalysen viser, at 
fosforudvaskningen vil have en negativ effekt. Generelt må det dog forventes at der kun vil være 
ringe fosforbelastning af vandmiljøet fra retablerede højmoser, da udvekslingen af vand med 
omgivelserne er meget ringe. 
 
Klimagasser 
 
Kuldioxid 
 
I drænet tilstand antages den årlige CO2 udledning fra dyrkede tørvejorde at kunne udgøre op til 40-
50 ton CO2 per ha, hvilket påvirkes af dræningsdybde, afgrøde og management (Gyldenkærne og 
Greve, 2015). Dette støttes af nyere danske målinger, der for et ét-årigt studie viste en emission 
svarende til henholdsvis ca. 31 og 42 ton CO2 per ha fra permanente græsmarker og marken med 
afgrøder i omdrift (Elsgaard et al., 2012). Ældre målinger af CO2 udledninger fra dyrkede 
tørvejorde viste tilsvarende et niveau på 15-23 ton CO2 per ha (Pedersen et al., 1978). Couwenberg 
(2011) sammenfattede CO2 emissionsfaktorer for forskellige klimazoner og dyrkningssystemer. For 
arealer i omdrift (i den temporære zone) var estimatet omkring 34-41 ton CO2-ækvivalenter per ha, 
mens det for græsmarker var 15-28 var ton CO2 per ha. Forskellen i CO2 emissioner fra marker i 
omdrift og græsmarker er dog ikke entydig og afhænger sandsynligvis af forskelle i markernes 
dræningstilstand og næringsstofstatus. Samtidig må det bemærkes, at særligt år-til-år variationen 
kan være betydelig, og dette er ikke tilstrækkeligt belyst under danske forhold. 
 
Ved genetablering af højere grundvandsstand på dyrkede tørvejorder (jord med højt indhold af 
organisk stof) nedsættes emissionen af CO2. Som en operationel model har Gyldenkærne og Greve 
(2015) fremsat følgende generalisering, der sammen med antagelser om metan emissioner benyttes 
til at beregne den samlede effekt på drivhusgasudledningen af øget grundvandsstand: 
 
• Fuldt vanddækket, ingen CO2-emission 
• 0-25 cm, ingen CO2-emission       
• 25-50 cm, større ændring i CO2-emissionen i forhold til nudrift  
• 50-75 cm, middel ændring i CO2-emissionen i forhold til nudrift   



• > 75 cm, ingen ændring i CO2-emissionen i forhold til nudrift    
 
Direkte målinger af grundvandstandens betydning for CO2 emission i kontrollerede forsøg med 
dyrkning af rørgræs viste, at økosystem respirationen faldt konsistent ved hævning 
grundvandstanden fra 40 cm til 0 cm (S. Karki, upubliceret, Institut for Agroøkologi, AU), men 
også, at den samlede kulstofbalance kun var positiv ved grundvandstand på 0 cm, mens den var 
negativ ved 10-40 cm grundvandsstand (negativ kulstofbalance betyder, at der fortsat sker et tab af 
kulstof fra jorden).  
 
Metan 
 
Hævning af grundvandsstanden øger risikoen for emission af metan. Dette skyldes dels en øget iltfri 
zone, hvor metan produktionen finder sted, dels en mindre iltholdig zone, hvor metan-oxidation kan 
finde sted og dels, at metan produktionen nu foregår tættere på jordoverfladen, hvor frisk organisk 
materiale er til stede. IPCC emissionsfaktorer (IPCC, 2013) for drænet organisk jord i omdrift er 0 
kg CH4 ha-1år-1 stigende til 1,8-16 kg CH4 ha-1 år-1 for græsmarker med dyb dræning og 39 kg CH4 
ha-1år-1 for græsmarker med mindre dræningsdybde. Til sammenligning antages emissionsfaktorer 
på 123-288 kg CH4 ha-1år-1 for genetablerede (rewetted) organiske jorder afhængig af næringsstof 
status. Metan har et højere opvarmingspotentiale end CO2, senest angivet på et 100-års tidsskala er 
angivet til 28 gange større end CO2 (IPCC, 2014). For retablerede organiske jorder giver dette 
derfor emissioner svarende til 3,4-8,0 ton CO2-ækv. ha-1 år-1. Ved forøgelse af vandstanden på 
mineraljord vil stigningen i metanudledninger være noget mindre, da der i mindre grad end på 
organisk jord vil være tilstrækkeligt substrat for metanproduktionen. 
 
Flere studier har målt betydelige metanemissioner, når grundvandsstanden øges til 20-30 cm; ved 
grundvandsstand under 30 cm er der ofte lave emissioner af metan, hvilket dog kan afhænge af 
økosystemets vegetation. Også den forudgående drift kan være en styrende faktorer for metan 
emission fra reetablerede organiske jorde. Tidligere landbrugsjorder med højt næringsstof indhold 
kan have højere metan emission end gennemsnittet. Ligeledes kan mineralisering af oversvømmet 
vegetation i de første år efter genetablering give grundlag for forøget metan emission. Forhold 
omkring tidligere og reetableret vegetation vil derfor være relevante at lade indgå i vurderingen af 
aktuelle projekter. 
 
Lattergas 
 
Flere processer i kvælstofkredsløbet, primært mikrobiologiske, kan føre til udledning af lattergas fra 
jorden. Udledningen bestemmes af et samspil mellem de biologiske processer og jordbundsmiljøet, 
hvor især dræningstilstand, kvælstoftilgængelighed og pH har betydning. Både nitrifikation som er 
iltkrævende, og denitrifikation som kræver iltfrie forhold, er involveret, og derfor vil iltfattige 
forhold eller forhold, hvor iltstatus fluktuerer, fremme udledningen af lattergas. 
 
Jordens iltstatus bestemmes dels af vandmætningsgraden, og dels af iltforbruget under nedbrydning 
af døde planterester. Kulstofrig jord har en stor vandholdende evne og høj koncentration af organisk 
kvælstof, som kan give en relativt stor udledning af lattergas. I fravær af gennemstrømmende 
grundvand er der størst udledning af lattergas i perioder med afdræning, typisk forår eller i 
tørkeperioder, eller i perioder med stigende grundvandsstand, typisk efterår eller ved 
nedbørshændelser (Petersen et al., 2012). Gennemstrømmes et vådområde af grundvand fra 
oplandet, kan det tilføre kvælstof udefra i form af nitrat eller opløst organisk kvælstof. Vegetation, 



såvel som hydrologiske forhold og oplandets kvælstofbalance, har dermed betydning for risikoen 
for udledning af lattergas. 
 
I det omfang udtagning af lavbundsjord medfører en generel hævning af grundvandsstanden, vil det 
– eventuelt efter en afgrænset periode med høj udledning af lattergas på grund af henfald af 
plantebiomasse – reducere udledningen af lattergas fra organisk bundet kvælstof i det område, som 
er berørt af udtagningen. IPCC’s emissionsfaktor for drænede tørvejorde svarer til 3,8 t CO2-ækv. 
pr. ha, og det vil muligvis i de fleste tilfælde være den øvre grænse for reduktion af 
lattergasudledningen ved udtagning af kulstofrig lavbundsjord. 
 
Hvis området gennemstrømmes af vand fra oplandet, vil de hydrologiske forhold og vandets 
kvælstofindhold være betydende for såvel kvælstoffjernelse som lattergasudledning. Hydrologi og 
tilførsel af kvælstof i vandfasen vil derfor skulle karakteriseres i den enkelte situation for at vurdere 
risikoen for lattergasudledning. Dette gælder også hvor etableringen af vådområdet sker på tidligere 
mineraljord. 
 
Gyldenkærne og Greve (2015) opgjorde effekter af udtagning (hævning af grundvandstand) af 
organisk jord i CO2-ækvivalenter, men indregnede effekter af ændret lattergasudledning er ikke 
udspecificeret. Det oplyses af Gyldenkærne og Greve (2015), at effekter som følge af ophør af 
kvælstofgødskning på lattergasemissioner er betydeligt mindre end effekter på andre kilder til 
udledning af klimagasser. Ved etablering af vådområder på mineraljord vil reduktionen i 
lattergasudledninger alene være knyttet til den tidligere gødskningsanvendelse. 
 
Konklusion 
 
For fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold gælder at formålet med etablering 
vådområder er at forbedre vandmiljøet, ved bl.a. at tilbageholde kvælstof (N) og fosfor (P) fra 
oplandet som støder op til vådområdet. For udtagning af kulstofrige lavbundsjorder gælder at 
formålet med udtagningen er at reducere udledningerne af klimagasser, især for CO2 og lattergas. 
Det forudsættes at der i begge situationer sker en (re)tablering af den naturlige hydrologi med 
højere vandstand, som vil mindske nedbrydningen af organisk stof, øge denitrifikationen og ved høj 
vandstand øge metanudledningerne. 
 
Effekterne i forhold til påvirkning af næringsstoftilbageholdelse og klimagasudledninger vil 
afhænge af arealets beskaffenhed (mineral kontra organisk jord) inden omlægningen og af 
strømningsveje for vand (stor eller lille gennemstrømning og om der tilføres nitrat fra omliggende 
arealer). Der kan overordnet skelnes gennem tre forskellige situationer: 
• Etablering/fastholdelse af vådområder på mineraljord. Her vil hovedeffekten være på reduktion 

af udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet, og der vil kun være små effekter på 
drivhusgasudledningerne (især i form at mindsket lattergasudledninger fra ophør af gødskning). 
Der er således ingen synergi i dette tilfælde. 

• Retablering af naturlig vandstand på drænede højmoser. For højmoserne vil belastningen af 
vandmiljøet alene være knyttet til udvaskning af kvælstof (og i mindre grad fosfor) fra den 
dyrkede flade, som retableres. Hovedeffekten i dette tilfælde bliver derfor reducerede 
udledninger af drivhusgasser. Der er således ingen synergi i dette tilfælde. 

• Etablering/fastholdelse af vådområder på organisk jord i lavbundsområder. Her vil der være en 
reduktion af drivhusgasudledningerne, især som følge af reduceret omsætning af organisk stof 
ved øget vandstand. Effekten på næringsstoftilbageholdelse vil afhænge af hvor store mængder 



kvælstof der strømmer til området. Dette vil derfor afhænge af en konkret vurdering og 
beskrivelse af hvor store effekter der vil være på kvælstoftilbageholdelse og eventuel påvirkning 
af fosforudledningerne. Kun i det tilfælde hvor en sådan opgørelse sandsynliggør en betydende 
kvælstoftilbageholdelse uden risiko for øget fosforbelastning vil der være en egentlig synergi 
mellem de to tiltag. 

 
Links  
 
Link til vejledninger om vådområder: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/nye-vandprojekter/ 
Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger: 
http://naturstyrelsen.dk/media/133160/kvaelstofberegvejledningmaj2014.pdf 
Link til regneark til beregning af N-tilbageholdelse (december 2013) Skemaet skal bruges: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/nye-vandprojekter/den-
kommunale-vaadomraadeindsats/for-kommuner/noegledokumenter-til-kommuner/n-vaadomraader/ 
http://naturstyrelsen.dk/media/133161/n_beregning_nst_december_2014.xls 
Link til regneark til kvantificering af fosfortab (februar 2015): 
http://naturstyrelsen.dk/media/133503/kvantificering-af-fosfortab-fra-n-og-p-vaadomraader-v-4b-
_ny-makro-februar2015.xlsm 
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