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For at nå forpligtigelserne i EU’s vandramme
direktiv om god økologisk tilstand i de danske 
kystvande, er det nødvendigt, at der sker en 
yderligere reduktion i udledningen af næ
rings  stoffer fra det dyrkede land. Udviklingen 
i udledningen af kvælstof har været stag neret 
de sidste 10 år, så der er behov for yderligere 
innovation for at kunne reducere kvælstofud
ledningen. I landbruget er der de seneste år 
blevet indført krav om flere efterafgrøder for 
at mindske efterårs og vinterudvaskningen 
fra markerne. Der bliver desuden gjort store 
bestræbelser på at implementere kollektive 
kvælstofvirkemidler som vådområ der og mini
vådområder. Alt dette er med til at mindske 
udledningen af kvælstof, men hvis vi skal nå 
endnu længere på en omkostningseffektiv 
måde, skal der ske en indsats for at gøre kvæl
stofindsatserne mere målrettede både i rum 
og i tid. 

Retentionskortet
Siden 2006 har der været et nationalt reten
tionskort for kvælstof. Kortet beskriver gen
nemsnitstilbageholdelse og reduktion af kvæl
stof fra rodzone til vandkant. Den målret tede 
regulering tager sit afsæt i viden om kvæl stof
transport og omsætning i landskabet fra ID15

retentionskortet. I årenes løb er retention
skortet blevet forfinet. Der er arbej det på at 
forbedre beregningsgrundlaget for retention
skortet, så kvælstofretentionen kan kortlægges 
med en højere rumlig opløsning. 

Med et forfinet retentionskort er der bedre 
mulighed for at målrette indsatsen til de om
rå  der, hvor den naturlige tilbageholdelse af 
kvælstof er lille og tabet til vandmiljøet er 
stort. Den målrettede indsats skal samlet gøre 
det billigere for landbruget og for samfunds
økonomien at nå de krævede reduktioner i 
kvælstofudledningen. Det fulde miljøøko no
miske potentiale realiseres dog ikke ved en 
indsats på ID15skala (ca. 1500 ha), da kvæl
stofretention indenfor ID15oplande kan vari
ere fra <20 til 100% grundet forskelle i de hy
drologiske og geokemiske forhold. Mere end 
8 forskningsprojekter har over en periode på 
10 år undersøgt og bidraget med væsentlig vi
den til at forbedre kortgrundlaget for retentio
nen fra rodzone til kyst. Men der er fortsat be
hov for at få mere viden, fordi variationer i 
dræntransport, kvælstofretention terrænært i 
rodzonen samt i grundvand, og kvælstofom
sætning i den ripariske zone stadig ikke er 
tilstrækkelig forstået på den skala, som giver 
de væsentlige økonomiske fordele ved målret

ningen. Det er endvidere vigtigt at få en større 
sæsonmæssig forståelse for varia tionerne i 
kvæl stoftransport og retention, da kyst van de
nes sårbarhed for nitrat er forskellig over året 
og effekten af de virkemidler, som kan anven
des i oplandet, varierer også over året.

I dette nummer af Vand&Jord har vi tre ar
tikler med, der er skrevet i GUDPprojektet T
rex (terrænær redox og retentionskortlæg
ning). Formålet med projektet er at udvikle ny 
teknologi samt et operationelt kortlægnings 
og modelværktøj til differentiering af Nreten
tionsklasser indenfor ID15oplande med hen
blik på at opnå en mere miljøeffektiv og 
om kostningseffektiv virkemiddelsindsats. Det 
er lykkedes i projektet med forbedrede meto
der at udvikle et foreløbigt Nretentionskort 
på 100 meter grid skala for et pilotområde. 
Der blevet beregnet det økonomiske poten
tiale ved at have et mere differentieret reten
tionskort i pilotområdet. 

Helle M Holm, konsulent, 
Søren Kolind Hvid, landskonsulent og 

Flemming Gertz, chefkonsulent, 
alle tre ved SEGES INNOVATION

Innovation er vejen til succes med 
kvælstofindsatsen
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Kendskab til kvælstoftransporten i landskabet er afgørende for en effektiv målretning af kvælstofindsatser. Foto: Rasmus Emil Jensen, 
SEGES.

Jo mere præcist kvælstofindsatsen kan målrettes i både tid og rum jo 

mere omkostningseffektivt kan kvælstofudfordringen løses for sam

fundet. Det kræver nytænkning og innovation.
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Blå-grøn infrastruktur øger habitatfor-
bindelser og gavner biodiversitet
Lokale infrastruktur ændringer, såsom eksister
ende blå (akvatisk) og grøn (jordbaseret) infra
struktur til regnvandshåndtering og klimatilpas
ning, kan hjælpe biodiversiteten i menneske 
dominerede landskaber.

Padder er en god indikator for implemen te
ringspotentialet for blågrøn infrastruktur. Infra
strukturer kan forbedre paddernes evne til at 
bevæge sig mellem terrestriske områder og 
våd områder til gydeområder. Deres regel mæs
sige bevægelse mellem blå og grønne kerne ha
bitater betyder, at padder er særligt følsomme 
over for ændringer forårsaget af urbanisering. 
Forbindelser er afgørende for amfibieover le
vel se i fragmenterede landskaber, og derfor 
giver blågrønne infrastrukturer potentiale til at 
afbøde fald i paddepopulationer. Den deraf føl
gende øgede konnektivitet forbedrer økosyste
mernes sundhed og som sådan også biodiversi
teten mere bredt.

En undersøgelse i det schweiziske lavland 
omfattede spredte små bosættelser samt større 
bycentre (såsom byerne Zürich og Winterthur) 
i kantonen Zürich. Det meste af undersøgelses
området var landbrugsjord (43% enge og græs
gange), resten bestod af skove (31%), by mæs
si ge bebyggelser (22%  indeholdende ca. 10% 
bygrønne områder), vand områder (4%) mv.

Forskerne vurderede forskellige beskyttede 
blå og grønne områder i undersøgelsesområdet 
 herunder lokale og regionale parker, yngleom
råder for amfibier af national betydning og  
RAMSARvåd områder. De udvalgte ti padde ar
ter til at dække forskellige habitat og spred
ningskrav: fødselshjælperfrø (Alytes obste tri
cans), gulbuget klokkefrø (Bombina 
variegate), skrubtudse (Bufo bufo), løvfrø 
(Hyla arborea), bjerg salamander (Ichtyosaura 
alpe stris), trådsalamander (Lissotriton helveti
cus), lille vandsalamander (Lissotriton vulga
ris), butsnudet frø (Rana temporaria), ildsala
mander (Salamandra Salamandra) og stor 
vandsalamander (Triturus cristatus). De ind
hentede artsdata fra 2017 til 2019 er fra koor di
na tionscentret for beskyttelse af padder og 
krybdyr i Schweiz.

Forskerne brugte remote sensing og detal
jerede arealdækkedata, herunder haver, off. 
parker, kirkegårde og grønne områ der ved 

sportsfaciliteter i byområder. De integrerede 
modeller for artsudbredelse med konnektivitet
smodellering og identifice rede artsspecifikke 
egnede levesteder, hot spots for paddebiodiver
sitet, økologiske korridorer og mu ligheder for 
blågrøn infrastruktur i de urbaniserede områ
der for at forbedre konnektiviteten. Forskerne 
brugte migrationsdata fra feltobservatio ner i 
undersøgelses området til at validere bevæ gel
sesmønstre for amfibiearterne.

Analysen identificerede artsspecifikke for de
linger og paddebiodiversitet hotspots, der er 
vigtige for prioritering af artsbevarelsen og vur
dering af den nuværende bevaringsgrad i eksis
terende beskyttede områder. De fandt også fire 
landskabselementer, der er afgø ren de for pad
demobilitet på regionalt plan: skovbryn, våde 
skovhabitater, jorder med variabel fugtighed og 
vandløbsbredzoner.

Forskerne konkluderede, at byer kan yde et 
væsentligt bidrag til gode habitatforbindelser , 
de mener at i undersøgelsesområdet kan op til 
15% af byrummet udnyttes på denne måde.

Undersøgelsen i det schweiziske lavland be
lyser vigtigheden af planlægning af blågrøn in
frastruktur på tværs af byområder og bynære 
områder for at skabe “trædestenslevesteder”, 
der forbedrer den regionale konnektivitet. De 
foreslår også, at den integrerede vurderings
ramme, der er udviklet til undersøgelsen, kan 
hjælpe andre regionale bevaringsforanstaltnin
ger vedrørende prioriterede områder og arter, 
såsom effektivt at styre bevaringsindsatsen, ind
drage byplanlæggere mere strategisk og støtte 
bredere landskabsforbindelser, der er afgø ren
 de for beskyttelsen af biodiversiteten. 
Donati, G.F.A., Bolliger, J., Psomas, A., Maurer, M., Bach, 

P.M. (2022) Reconciling cities with nature: Identify

ing local bluegreen infrastructure interventions for 

regional biodiversity enhancement. Journal of Environ

mental Management, 316: 115254.                         

CH

Nyt kvælstofværktøj til landbrugets 
grundvandsforureningspotentiale
Forskere evaluerede et ‘nitrogeninput hazard 
index tool’ i et spansk grundvandsbassin, som 
er en nitratfølsom zone. Værktøjet hjælper 
med risikoanalyser af landbrugsaktiviteter i 
områder, hvor grundvandet er sårbart for ni
tratforurening  et problem, da det kan bringe 
menneskelig vandforsyning i fare og påvirke 
vandøkosystemerne negativt.

Høj nitratkoncentration i drikkevand kan 
være skadeligt for menneskers sundhed. EU’s 
Vandrammedirektiv skal sikre beskyttelsen af 
alle vandområder i medlemslandene og supple
res af Grundvandsdirektivet for at fore byg ge og 
bekæmpe grundvandsforurening. Desuden har 

Nitratdirektivet til formål at forhindre, at nitra
ter fra landbrugskilder forurener grund og 
overfladevand.  

EU’s medlemslande skal overvåge, fore byg ge 
og reducere vandforurening gennem vedta
gel se af nitrathandlingsprogrammer med styr
kede foranstaltninger i kvælstofsårbare zoner. 
Ved udførelse af risikoanalyser anven des fare
kort til at klassificere arealanvendelsen i hen
hold til deres forureningspotentiale. De eksi
sterende kvælstof fareindekser tager imid lertid 
ofte ikke fuldt ud hensyn til diffuse kil der til for
urening i landbruget og/eller undla der at rela
te re forureningskilderne til nitrats påvirkning af 
grundvandsniveauet.

Denne undersøgelse tester en ny metode til 
risikoanalyse ved hjælp af landbrugsdata for at 
estimere kvælstofgødningsdata for hver afgrøde 
i undersøgelsesområdet. Forskerne undersøgte 
sammenhængen mellem kvælstoftilførslen og 
grundvandets nitratkoncentration.Det blev 
testet ved Gallocanta grundvandsbassinet i det 
nordlige Spanien, som er en nitratsårbar zone.

Det resulterende risikokort identificerer de 
mest udsatte områder og støtter gennemfø rel
sen af nitratreduktionsprogrammer i de speci
fikke zoner. Forskerne brugte EU’s Nitratdirek
tivs koncentrationstærskler til at oprette 
kate gorier for indekset. Forskerne fandt ud af, 
at kvælstof fareindekset med succes kunne esti
mere kvælstof til førslens indflydelse på nitrat
koncentrationen i grundvandet. Inden for 
Gallocantaundersø gelsesområdet blev 44% af 
jorden betragtet som på et højt fareniveau 
(dyrk ning af de fleste afgrøder, herunder 
vinter korn, majs og kartofler), mens 23% var 
lavfare (bælgfrugter, foder og brakjord). Forsk
erne identificerede solsikker som en moderat 
fare, mens de fandt, at kunstvandede afgrøder 
havde særligt høje kvælstofgødningsbehov på 
grund af højere udbytter. Kvælstofgødningsbe
hovet for det meste af det 8 310 ha store under
søgelsesområde var mellem 80 og 120 kg, mens 
afgrøder, der havde brug for mere end 120 kg 
kvælstof pr. hektar kun dækkede 195 ha.

Forskerne peger på, at kvælstoftilførsels fare
indekset kan være et nyttigt redskab til at un
der støtte risikoanalyser af landbrugsaktivi teter i 
sårbare områder, hvor nitratforurening kan 
bringe drikkevandsforsyningen i fare. 

Værktøjet kan anvendes af arealforvaltere og 
kan også bidrage til gennemførelsen af 
strategi er til forbedring af kvaliteten af EU’s 
grundvand
OrellanaMacías, J.M., Perles Roselló, M.J., Causapé, J. A 

(2021) Methodology for Assessing Groundwater Pollu

tion Hazard by Nitrates from Agricultural Sources: Ap

pli cation to the Gallocanta Groundwater Basin (Spain). 

Sustainability 13: 6321. doi:10.3390/su13116321 

CH
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I Trex-projektet er der gennemført en kort-
læg ning af kvælstofretentionen med høj 
op løsning for et pilotområde i den øvre del 
af oplandet til Skjern Å og Ringkøbing Fjord. 
Pilotområdet dækker 20 ID15-oplande, der er 
deloplande a ca. 1.500 ha i gennemsnit. Det 
dyrkede areal i pilotområdet er knap 31.000 
ha svarende til 15 pct. af det dyrkede areal i 
hele kystvandoplandet.

Grundvandsretentionen, dvs. retentionen 
fra rodzone til vandløbskant, er modelleret 
med en opløsning på 100 x 100 m. Hver grid-
celle i modelleringen er således på 10.000 m2 
eller 1 ha. Grundvandsretentionen er koblet 
med en overfladevandsretention på ID15-ni-
veau fra 2020-retentionskortet /1/. Kvælstofre-
tentionen fra rodzone til kyst i en 100 x 100 m 
opløsning er vist i figur 1 sammen med reten-
tionen på ID15-niveau. Kvælstofretentionen 
på 100 x 100 m er afstemt, så den gennemsnit-
lige kvælstofretention for området er den 
sam me som med retentionskortet på ID15-
niveau.

Øget omkostningseffektivitet
Formålet med kortlægning af kvælstofreten-
tion er at få et grundlag for målretning af kvæl-
stofindsatser, så der opnås en højere effekt 
på kvælstofudledningen end uden målretning 
af indsatserne. Potentialet i målretning af 
kvælstofindsatser kan udtrykkes ved, hvor 

meget omkostningseffektiviteten, for at nå et 
givet kvælstofreduktionsmål, kan øges med en 
målrettet indsats sammenlignet med en kvæl-
stofindsats, der ikke er målrettet. Potentialet i 
målretning afhænger især af, hvor meget kvæl-
stofretentionen varierer.

Retention i høj opløsning
Den hidtidige kortlægning af kvælstofreten-
tion er foretaget på ID15-niveau /1/. Det er 
velkendt fra detailun-dersøgelser, at der ofte 
er en stor variation i kvælstofretention inden 
for det enkelte ID15-opland. I figur 2 er vist, 
hvordan det dyrkede areal i hele pilotområdet 
er fordelt på retentionsklasser med henholds-
vis kvælstof-retentionskortet fra 2020 på 
ID15-niveau og det retentionskort, der er 
udarbejdet i projektet med en opløsning på 
100 x 100 m.

Ud fra retentionskortet i 100x100 m opløs-
ning er der langt færre gridceller i retentions-
klasserne 70-80 pct. og 80-90 pct. end ud fra 
retentionskortet på ID15-niveau. Til gengæld 
er der langt flere gridceller i højeste reten-

tions klasse (90-100 pct.) og i retentionsklas-
sen 60-70 pct. Det er modellens antagelser om 
dræning direkte fra rodzone til vandløb, der 
primært afgør, om en gridcelle får en meget 
høj retention eller en middelhøj retention. Re-
tentionskortet i høj opløsning identificerer 
kun få procent af det dyrkede areal til at have 
en retention under 60 pct.

Permanent plantedække
Der er gennemført en analyse af arealanven-
delsen i pilotområdet. Der er 22 pct. af are a-
let, der dyrkes med forskellige græsafgrøder, 
der ikke regelmæssigt indgår i rotation med 
andre afgrøder, eller er braklagt. Det er vur-
deret, at disse 22 pct. af det dyrkede areal, 
hvor der allerede er et permanent plan te-
dække, ikke er til rådighed for en målrettet 
kvælstofindsats, da kvælstofudvaskningen 
reelt ikke kan reduceres yderligere. I analy-
sen er kvælstofudvaskningen fra disse 22 
pct. af det dyrkede areal fastholdt uændret i 
scenarierne. Analysen har vist, at marker med 
permanent plantedække har en overvægt af 

N-retention i høj opløsning øger poten-
tialet i målretning af kvælstofindsatser

Et kvælstofretentionskort med høj opløsning for den øvre del af 

Skjern Å oplandet viser en større variation i kvælstofretention end 

den hidtidige kortlægning. Målretning af kvælstofvirkemidler forbed-

rer omkostningseffektiviteten i kvælstofindsatsen.

Søren Kolind Hvid, Helle Møller 
HolM, rapHael J. M. ScHneider &  

SiMon StiSen

Tabel 1. Fordeling af marker i pilotområdet på bedriftstyper og typesædskifter.

Bedriftstype Typesædskifte Arealandel

Plante-/svinebrug Vårsæd 50%, vintersæd og vinterraps 50% 24%

Kvægbrug Majs 45 %, kløvergræs 25% og vårsæd 25% 21%

Kvægbrug 
økologisk

Majs 15%, kløvergræs 50% og vårsæd 35% 12%

Plantebrug med 
kartofler

Kartofler 25%, vårsæd 50% og vintersæd 25% 14%

Plantebrug 
økologisk

Vårsæd 50%, vintersæd 25% og andet 25% 7%

Ikke i sædskifte Permanent græs 100% 22%
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vandløbsnære arealer med en lavere kvælstof-
retention end gennemsnittet.

Marker med sædskifter
I området er det 78 pct. af det dyrkede areal, 
der dyrkes med forskellige afgrøder i rotation. 
Ud fra analysen af arealanvendelsen i pilotom-
rådet er der opstillet 5 typebedrifter med 
sæd skifter, der bedst muligt repræ-senterer 
afgrødefordelingen i området. I forbindelse 
med scenarieanalyserne har hver af de knap 
31.000 gridceller a 1 ha i pilotområdet fået 
tilknyttet én af disse fem typesædskifter eller 
permanent græs. Tilknytningen er baseret 
på arealernes faktiske anvendelse i 2021 og 
2020. Gridcellerne har nedarvet dyrkningshi-
storikken fra de marker, som cellerne er 
en del af. Fordelingen på bedriftstyper og 
typesædskifter fremgår af tabel 1. 

Scenarier uden målretning af  
virkemidler
Analysen af potentialet i målretning af kvæl-
stofindsatser har omfattet fem scenarier uden 
målretning og tre scenarier med målretning, 
heraf ét scenarie med lavemissionssædskifter 
og to scenarier med braklægning. De fem sce-
narier uden målretning fremgår af tabel 2.

N-udledning og økonomi uden  
målretning
For alle 25 kombinationer af typesædskifter og 
scenarier er der beregnet kvælstofudvaskning 
fra rodzonen og kvælstofudledning til kyst for 
de knap 31.000 ha i pilotområdet. Kvælstof-
ud vaskningen fra rodzonen er beregnet med 
udvaskningsmodellen NLES5 /2/. Kvælstofud-
ledningen til kyst beregnes ved at koble den 
beregnede kvælstofudvaskning fra rodzonen 
for hver gridcelle med den kortlagte kvælstof-
retention.

Det samlede resultat på tværs af alle marker 
er præsenteret i tabel 3. Både N-udledningen 
til kyst og økonomien i markbruget er præ-
sen teret som forholdstal, hvor scenarie 1 er 
sat lig 100. Økonomien i markbruget er dæk-

ningsbidraget efter variable og faste omkost-
ninger, men det er uden eventuelle tilskud til 
kvælstofvir-kemidler og uden afledte effekter 
på husdyrproduktion, beskæftigelse og sam-
fundsøkonomi. N-udledningen til kyst omfat-
ter alene den landbrugsbetingede kvælstofud-
ledning. Ved ophør med landbrug (100 pct. 
brak-lægning) er der derfor ingen landbrugs-
betinget udledning; men der er fortsat en bag-
grundsudledning, der ikke fremgår af tabellen. 

Det fremgår af tabel 3, at den nuværende 
målrettede kvælstofregulering med krav om 
31 pct. målrettede efterafgrøder (scenarie 2) 
reducerer den landbrugsbetingede udledning 
samlet set for hele pilotområdet med ca. 12 
pct. (forholdstal 88). Med lavemissionssæd-
skifter i scenarie 4 på alle marker kan den 

Figur 1. Kortlagt kvælstofretention (total) i pilotområdet på ID15-niveau og med høj opløsning (100x100 m).

Scenarie Kvælstofvirkemidler i sædskifter

1
Sædskifter med 15 pct. efterafgrøder. Opfylder krav til pligtige 
efterafgrøder. 

2
Sædskifter med 46 pct. efterafgrøder. Opfylder krav til den nuværende 
kvælstofregulering med pligtige efterafgrøder og 31 pct. målrettede 
efterafgrøder.

3 Sædskifter med 65 pct. efterafgrøder og 20 pct. N-kvotereduktion.

4
Lavemissionssædskifter på 100 pct. af arealet - Vårsæd 100 pct. og 
efterafgrøder 100 pct. samt 20 pct. N-kvotereduktion

5 Braklægning på 100 pct. af arealet (ophør med landbrug)

Tabel 2. Scenarier uden målretning af kvælstofindsatser.

N-retention
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landbrugsbetin-gede kvælstofudledning redu-
ceres til 50 pct. Yderligere kvælstofreduktio-
nen er ikke mulig, hvis jorden fortsat skal dyr-
kes med afgrøder i rotation. Braklægning og 
permanent græs kan give reduktioner ud over 
50 pct.

Mål for kvælstofreduktion
Ifølge udkast til vandområdeplan for Ringkø-
bing Fjord /3/ er der behov for at reducere 
kvælstofudledningen fra oplandet med 1.602 
tons N i 2027. Den landbrugsbetingede kvæl-
stofudledning ved baseline i 2027 er estimeret 
til 3.200 tons N. Det vil sige, at den landbrugs-
betingede kvælstofudledning skal reduceres 
med 50 pct. for at nå reduktionsmålet. I 
ana  lysen af potentialet ved målretning af 
kvæl stofudsatser er der taget ud-gangspunkt i 
reduktionsmålet for hele kystvandoplandet på 
50 pct. af den landbrugsbetingede kvælstofud-
ledning. Endvidere er undersøgt potentialet 
ved målretning ved en reduktion på 30 pct. I 
denne analyse er der ikke inddraget etablering 
af vådområder eller andre kvælstofindsatser 
uden for dyrkningsfladen.

Målretning af lavemissionssædskifter
Lavemissionssædskifter kan i disse beregnin-
ger reducere den landbrugsbetingede udled-
ning med i gennemsnit 50 pct. fra de arealer, 
hvor virkemidlet anvendes. Det fremgår af 
tabel 4, at det er nødvendigt at have lavemis-
sionssædskifter på 33 pct. af det dyrkede areal 
med lavest retention i pilotområdet for at 
opnå en reduktion i den landbrugsbetingede 
kvælstofudledning på 30 pct. samlet set. På 
det resterende areal kan der være sædskifter 
svarende til scenarie 1, dvs. med 15 pct. efter-
afgrøder som eneste kvælstofvirkemiddel. 
Øko nomien ved scenarie 3 uden målretning 
er beregnet til forholdstal 79. Med målretning 

med lavemissionssædskifter er økonomien 
i markbruget samlet for hele pilotområdet 
beregnet til forholdstal 81. Det økonomiske 
resultat med målretning er altså kun en anelse 
bedre end uden målretning. Det skyldes, at 
omkostningerne til kvælstofindsatsen i sce na-
rie 3 uden målretning er relativt lave, fordi der 
i pilotområdet er god plads til efterafgrøder 
i sædskifterne. Det hænger sammen med, at 
det er sandet jord, hvor en stor andel af are-
alet dyrkes med vårafgrøder.

Målretning af brak
Permanent braklægning reducerer den land-
brugsbetingede kvælstofudledning med 
100 pct. (forholdstal 0). Uden målretning vil 
man derfor kunne opnå en reduktion i den 
landbrugsbetingede kvælstofudledning fra 
området på 30 og 50 pct. ved at have brak i 
henholdsvis 30 og 50 pct. af arealet. Tabel 4 
viser, at med målretning af brak mod de are-
aler, der har lavest retention, kan reduktioner 
i den landbrugsbetingede kvælstof-udledning 
på 30 og 50 pct. opnås ved at braklægge hen-
holdsvis 15 og 27 pct. af arealet i området, 
dvs. an-vendelsen af brak kan halveres med 
målretning.

Tabel 4 viser også, at der er et økonomisk 
potentiale i målretning af brak i pilotområdet. 
Ved en reduktion af udledningen med 30 pct. 
er den samlede økonomi i markbruget bereg-
net til forholdstal 86 med målretning med 
brak mod forholdstal 79 uden målretning. Når 
reduktionskravet øges til 50 pct. af den land-
brugsbetingede udledning, så bliver det øko-
no miske potentiale ved målretning større. 
Med målretning har økonomien i markbruget 
forholdstal 76 mod forholdstal 50 med brak-
lægning uden målretning.

Forudsætninger for analyse
Analysen med målretning er foretaget uden 
hensyntagen til i hvilket omfang de enkelte 
landbrugsbedrifter bliver påvirket af det. Der-
for er det heller ikke en kvælstofindsats, der 
realistisk kan indgå i den individuelle kvælstof-
regulering, hvor der er indsatskrav, som hver 
enkelt bedrift skal overholde. De økonomiske 
beregninger viser, hvordan det samlede 
dæk ningsbidrag i markbruget i pilotområde 
påvirkes. Nogle bedrifter vil være langt mere 
påvirket end andre. I analysen er ikke indreg-
net afledte effekter på husdyrproduktionen 
og øgede omkostninger til transport af hus-

Figur 2. Fordeling af det dyrkede areal i pilotområdet på retentionsklasser med henholdsvis 
retentionskortet på ID15-niveau og retentionskortet med en opløsning på 100 x 100 m.  

Boks
”Projektet om Terrænnær redox og 
retentionskortlægning til differentie-
ret målrettet virkemiddelindsats in-
denfor ID15 oplande har fået tilskud 
fra Grønt Udviklings- og Demonstra-
tions Program, GUDP under land-
brugsstyrelsen i Ministeriet for 
Føde varer, Landbrug og Fisker og 
tilskud fra Promilleafgiftsfonden for 
landbrug”.

Scenarie
Kvælstofvirkemidler i 

sædskifter
Landbrugsbetinget 

N-udledning til kyst, pct.
Økonomi i 

markbruget, pct.

1 15 pct. efterafgrøder 100 100

2 46 pct. efterafgrøder 88 98

3
65 pct. efterafgrøder og 20 

pct. N-kvotereduktion
70 79

4
Lavemissionssædskifter 100 

pct. af arealet
50 33

5
Braklægning 100 pct. 
(ophør med landbrug)

0 0

Tabel 3. Landbrugsbetinget N-udledning til kyst og økonomi i markbruget uden målretning. 
Scenarie 1 har forholdstal 100.

N-retention
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dyrgødning. Sædskifterne i scenarieberegnin-
gerne har ikke samme dækningsbidrag som 
udgangspunkt. Ved placeringen af de målret-
tede indsatser er der ikke taget hensyn til 
øko nomien i de enkelte markers anvendelse 
før målretningen. Det skal bemærkes, at re-
tentionskortets nøj-agtighed ikke er bestemt 
på 100x100 m skala, da nøjagtigheden kun 
kan bestemmes på den skala, hvor der findes 
målinger af kvælstoftransport i vandløb.

Konklusion
Analysen viser, at en kortlægning af kvælstof-
retentionen med høj opløsning kan øge 
po tentialet for at forbedre omkostningseffek-
tiviteten ved en målrettet kvælstofindsats. 
Potentialet i målretning af kvælstofindsatser vil 
variere meget fra vandopland til vandopland 
afhængig af især variationen i kvælstofretentio-
nen inden for oplandet. I det undersøgte 
pi lotområde er variationen i kvælstofreten-
tion forholdsvis lille. Potentialet i målretning 

afhænger også af indsatsbehovet. Jo større 
indsatsbehov jo større potentiale. Endelig vil 
potentialet også afhænge af arealanvendelsen 
i oplandet. Jo færre billige virkemidler – som 
f.eks. efterafgrøder uden sædskifteændring, 
der er plads til – jo større økonomisk poten-
tiale. I det aktuelle pilotområde, der har 
san det jord, er der som udgangspunkt plads 
til mange efterafgrøder uden sædskifteæn-
dring, fordi der dyrkes mange vårafgrøder. I 
et vandopland med lerjord og en høj andel 
af vintersæd vil det økonomiske potentiale i 
målretning være større.
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N-udledning 
som i

Virkemiddel, 
der målrettes

Målrettet indsats, 
hvor retentionen 

er under

Andel af dyrket 
areal med mål-
rettet indsats

Landbrugsbetinget 
N-udledning fra 

pilotområdet, pct.

Økonomi i 
markbruget uden 
målretning, pct.

Økonomi i 
markbruget med 
målretning, pct.

Scenarie 1 Ingen - 0 pct. 100 100 -

Scenarie 3 Lavemis. 71 pct. 33 pct. 70 79 81

Scenarie 3 Brak 66 pct. 15 pct. 70 79 86

Scenarie 4 Brak 69 pct. 27 pct. 50 50 76

Tabel 4. Potentiale ved målretning af virkemidler for at opnå en reduktion i den landbrugsbetingede udledning på henholdsvis 30 og 50 pct.

N-retention
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Måling af redoxpotentialet bruges allerede 
indenfor andre fagområder, men er ikke ble-
vet udbredt i forbindelse med kortlæg ning af 
jordlagenes geokemiske egenskaber. Ejlskov 
har udviklet en ny redoxprobe, der gør det 
muligt at gennemføre feltmålinger, hvor re-
doxpotentialet måles kontinuert ned gennem 
jordlagene.  Redoxpotentiale kan anvendes 
i tolkningen af hvilke processer, der kan for-
ventes at finde sted i jordlagene, og i hvilken 
form de forskellige redoxfølsomme stoffer kan 
forventes at forekomme i. Da nitratreduktion 
er kendt for at være redoxfølsom, har redox-
sonden en stor interesse inden for nitratreten-
tionskortlægning /1/. T-Rex projektet gik bl.a. 
ud på at demonstrere, hvordan kortlægning af 
kvælstofretention på markskala kunne an ven-
des til en differentieret målrettet placering af 
virkemidler 

med det formål at opnå en mere miljøeffek-
tiv og omkostningseffektiv virkemiddelsind-
sats, sådan at landmændene fik en detaljeret 
viden om, hvordan risikoen for kvælstofudled-
ning varierer indenfor det enkelte ID15-op-
land /2/. Til det formål skulle redoxpontialet 
måles i to forsøgsmarker i Gedved og Fens-
holt, og Ejlskov udviklede derfor et boresy-
stem, der kunne måle hurtigt og uden at 
ødelægge afgrøderne. 

Et nyt boreværktøj
Det var nødvendigt med et køretøj, som 
var hurtigt og mere skånsomt til at udføre 
boringer på landbrugsarealer i dette projekt, 
og et oplagt valg her var en traktor på bælte. 
Med et bælteareal, der er mere end 3 gange 
større end en almindelig borerig, en vægt på 

3,5 tons, og en hastighed på op til 12 km/t i 
sammenligning med 3-5 km/t for almindelige 
borerigge samt et krav om at kunne måle 
hur tigt og pålideligt på markskala, var kravet 
til landbrugskørsel derfor dækket med den 
specialbyggede traktor fra New Holland. 
Trak toren kan køre ovenpå små afgrøder selv 
på fugtig jord, og det blev konstateret, at de 
fleste planter rejste sig igen efter kørslen. 

En mindre borerig fra Geoprobe® blev valgt 
til at klare boreopgaven. Dette værktøj bruger 

den såkaldte Direct Push teknologi, som fun-
gerer, ved at en kæmpe hammer trykker en 
sonde ned i jorden, hvilket åbner for muligh-
eden for at måle parametre som redox, elek-
trisk ledningsevne og vandtryk, samt at udtage 
jord-, vand- og luftprøver. Det gode ved 
denne boreteknologi er, at sonden har kon-
takt med formationen hele tiden, og der er in-
gen boremudder eller lignende, som vil umu-
liggøre f.eks. en redoxmåling, da 
pla tin  elektroden kun måler i dens meget 

Redoxkortlægning på markskala

Et hurtigt og skånsomt boresystem er blevet udviklet af Ejlskov for at 

kunne bore og logge ned til 15mu.t. på markskala ved hjælp af soft-

waren Environmental Site Model. Samtidigt er redoxmåleteknolo-

gi en blevet videreudviklet. Resultaterne viser en klar redoxgrænse 

under rodzonen, men de tyder også på forskellige reduktionslom-

mer i rodzonen. 

ivan YélaMoS vela & palle eJlSKov

Figur 1. Billede fra det danske patent om målinger af redox i undergrunden: En sonde (40) 
skubbes ned i formationen (10) ved hjælp af en borerig (60). Specialudviklet elektronik (30) 
måler spændingen mellem platinelektroden (54) og referenceelektroden (52). Spændingen 
(50) tildeles en dybde (62) målt af et potentiometer (32) tilknyttet boreriggen for at opnå en 
redoxlog.
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umiddelbare omgivelser. Med den valgte ham-
mer og traktorens vægt kunne vi udføre bo-
ringer ned til 15mu.t. i ler og 10mu.t. i sand. 

Boresystemet er designet til at blive betjent 
af en enkelt person, der vil fungere som trak-
torfører og boremand samtidigt. En felttablet 
med Environmental Site Model installeret til-
lader at navigere til de forskellige målepunk-
ter, og et display viser hvordan sonden bliver 
skubber ned i jorden, sådan at der ikke er be-
hov for at nedstige fra traktoren, i tilfælde at 
der måles redox eller andre parametre ned til 
2m – den antagne rodzone –, med henblik på 
at øge produktiviteten. Hvis undersøgelsen er 
dybere en 2m, eller hvis der skal tages vand el-
ler jordprøver, er nedstigning uundgåeligt, da 
der skal skrues borerør på, eller prøverne skal 
håndteres. Der blev opnået en produktion på 
op til 60 boringer ned til 2m og 30 boringer 
ned til 5m inden for en markareal på 30 ha på 
en arbejdsdag. 

Environmental Site Model 
Der er udviklet en feltversion af Ejlskovs in-
house software Environmental Site Model, 
som kan bruges til planlægning af kortlæg-
nings undersøgelser, hvor GIS data indlæses, 
og borepunkter kan indtastes hjemme fra 
kon toret, sådan at føreren nemt kan køre 
hen til punkterne ved at navigere på kortet. 
GPS-nøjagtigheden på systemet kan tilpasses 
projektets behov og de økonomiske rammer. I 
T-Rexs tilfælde var det tilstrækkeligt med 60cm.  

På tablet vises de målte parametre i dybden 
og i realtid. Figur 4 viser redoxmålinger, men 
der kunne også være tale om enhver anden 
parameter, som kan måles ved hjælp af en 
sonde, som for eksempel ledningsevne, indu-
ceret polarisation, vandtryk eller gas til kort-
lægning af forureningsstoffer.

Softwaren tilbyder live support på mobil-
netværket, sådan at projektlederen kan følge 
med fra basen og lave ændringer i projektet 
hvis nødvendigt. 

Videreudvikling af  
redoxmåleteknologi
Redoxsonden blev omdesignet til at rumme 
platinelektroden i et 2,25 tommer rør, sam-
menlignet med 3,25 tommer ved den første 
prototype.  På den måde blev borefriktionen 
formindsket markant, og der kunne bores 
dybere med et lettere køretøj. 

Redoxmålemetoden og sonden skulle bru-
ges intensivt for første gang, hvor projektet 
havde til formål at måle redox i omtrent 60 
punkter om måneden. Denne måleintensitet 
satte teknikken på prøve, og udfordringerne 
opstod tidligt i forløbet. Den første udfordring 
var sondens holdbarhed, da sonden aldrig tid-

ligere var brugt i markjord. Der viste sig at 
være mange sten i de øvre 2m af jorden, og da 
sonden ramte dem, bøjede metallet, og ka-
blerne i sonden gik i stykker. Derefter blev 
der fremstillet en nye sonde med en højere 
godstykkelse og en anden stållegering for at 
imødekomme udfordringerne med marksten. 
Til gengæld opstod en ny udfordring på måle-
fronten vedrørende platinelektrodens tæthed. 

Udfordringen med at måle redox kontinu-
ert i undergrunden viste sig at være, at det 
eneste, der må være i kontakt med formatio-
nen, er platinelektroden. Hvis det kabel, der 
forbinder platinelektroden til overfladen, 
kommer i kontakt med formationen, så indgår 
selve kablets materiale (normalt kobber, alu-
minium eller stål) i redoxreaktionen, og pla-
tinen måler en falsk værdi. Med henblik på at 
gøre platinelektroden tæt under påvirkning af 
den voldsomme g-kraft, som sonden bliver 
udsat for under boringen, gik der rigtig mange 
timer i værkstedet og laboratoriet, og der var 
mange forgæves feltture.

Alle udviklingstimerne resulterede i en 
række kvalitetskontrolprocedurer til anven-
delse på forskellige tidspunkter under son-
dens levetid: under fremstilling, før målinger, i 
løbet af målinger og efter målinger. På den 
måde kan man være mere sikker på, at pla tin-
elektroden måler korrekt hele tiden. Et af re-
sultaterne af at lave disse kontrolprocedurer 
blev dual-redox; sonden fik koblet en ekstra 
plantinelektrode til sig, som fungerer som 
kontrolmåling. Da det var fysisk umuligt at an-
vende kvalitetskontrol på platinelektroden, 
mens den var i undergrunden, blev der tilføjet 

en ekstra platinelektrode i samme sonde. Hvis 
der er stor forskel mellem de to læste poten-
tia ler i løbet af en sondering, vil det være ens-
betydende med, at en af de to elektroder er 
utæt, og den anvendte sonde vil have nået 
enden på sin levetid. Boringen/sonderingen 
ville skulle gentages med en frisk, kvalitets-
tjekket sonde. Udviklingen af dual-redox ud-
vikling krævede få ændringer på det stykke 
elektronik, som måler spændingen mellem 
reference elektrode på overfladen og de to 
pla tinelektroder. Da der alligevel skulle bru-
ges timer på ombygning af elektronikken, blev 
der også tilføjet et jordtermometer til place-
ring ved siden af referenceelektroden, da re-
doxpotentialet er afhængig af referenceelek-
tro dens temperatur. Tilføjelsen af en tredje 

Figur 2. Billede af det udviklede boresystem med dets væsentligste karakteristika. På bille-
det ses også en af de piezometerreder fra T-Rex projektet

Figur 3. Billede af traktorspor efterladt af 
det udviklede boresystem.

Redoxkortlægning
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platinelektrode i sonden ville være optimalt 
for at kunne vide, hvilken platinelektrode der 
potentielt fejler under målingen, men der var 
ikke plads indenfor sondens 1,5 tommers ind-
vendige diameter. 

Alle disse kvaliteter gør redoxsonden til det 
eneste instrument i verden, som kan måle re-
doxpotentialet i undergrunden på en konti-
nuert måde. 

Foreløbige resultater 
Der blev udført 20 punktmålinger i Gedved 
og 22 i Fensholt ned til 2 mu.t., fordelt over 
otte omgange mellem november 2019 til 
december 2020. På begge lokationer var 
alle målepunkter ca. 2 m fra hver piezome-
ter transekt. Resultater ned til 2 mu.t. viste, 
at der var mange steder, hvor det målte re-
doxpotentiale var i nærheden eller under 

de 100mV, som mange i litteraturen anser 
som den værdi i redoxgradienten, hvor ni-
tratreduktion kan begynde at opstå /3,4,5,6/. 
Sidst i projektet blev der brugt kræfter på at 
gentage målepunkterne i Fensholt, denne 
gang ned til 5 mu.t.. Resultaterne viste, for 
stort set alle punkter, en klar redoxgrænse 
under de 2 meters oprindelig dybdehorisont. 
Dette resultat er i overenstemmelse med de 
konklusioner opnået i et andet projekt på 
nabomarken /7/. Figur 5 viser tre eksempler 
på en redoxsondering, hvor der både vises en 
klar redoxgrænse samt en mulig nitratreduk-
tion over redoxgrænsen. Ved T-Rex projektet 
er der ikke nået en konklusion, om hvorvidt 
der er betydelig nitratfjernelse/denitrifikation 
i rodzonen. Som ovennævnt blev der målt 
redox tæt på piezometerrør, hvorfra nitratkon-
centrationen også blev målt løbende. Et af de 

oprindelige formål med projektet var at sam-
menligne disse nitratmålinger med sondens 
målte redoxværdier. Da projeket var midtvejs, 
blev projektet ramt af personaleskift, og det 
medførte, at redox og nitrat sammenligning 
blev tilsidesat. Opgivelsen af sammenlignin-
gen blev også forstærket af, at der opstod 
tvivl, om hvorvidt disse nitratmålinger kunne 
bruges grundet de hydrologiske forhold på de 
to marker.  

Der arbejdes på en peer reviewed publika-
tion om redoxsonden. En rapport med alle re-
doxrelaterede resultater fra T-Rex projektet 
kan blive afleveret efter aftale med Ejlskov. 
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Figur 4. Billede af felttablet med softwaren Environmental Site Model, hvor de væsentligste 
egenskaber vises. 

Figur 5. Redoxsonderinger for punkter nr. 10, 13 og 15 i Fensholt. Sonderinger fra november 2020 er markeret i rød og sonderinger fra no-
vember 2021 med dual-redox er markeret i orange. De målte redoxgrænser samt de potentiale reduktionslommer i de øverste 2 m er mark-
eret hhv. med en blå og mørkeblå stiplet linje.
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Det danske 
fødevareerhverv 
har en vision om at 
være klimaneutralt 
i 2050. 
Sammen med vores medlemmer vil vi vise, at der 
findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral 
fødevareproduktion.  

Vi repræsenterer en værdikæde med tyngde og vilje til 
at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt 
samspil med resten af Danmark.

Læs mere på lf.dk/klima
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Introduktion
Omsætning af kvælstof (N) fra det udvaskes 
fra markfladen, primært i form af nitrat, til 
det når havet betegnes ofte N-retention. I 
Danmark er N-retentionen kortlagt på opland-
sniveau med den nationale kvælstofmodel 
(NKM) /1/, som er baseret på en kobling af 
modeller der beskriver, N-udvaskning ud af 
rodzonen (NLES), transport og omsætning i 
grundvandet (DK-Modellen) og retention i 
overfladevandsystemet, dvs. vandløb, søer og 

vådområder. Vandets strømningsveje gennem 
undergrunden er helt afgørende for sandsyn-
ligheden for reduktion af nitrat, idet en dyb 
og langsom transportvej via grundvandet til 
overfladevandet øger sandsynligheden for at 
nitraten reduceres under iltfrie forhold inden 
det når overfladevandssystemet. Omvendt vil 
dræning, som benyttes på store dele af det 
danske landbrugsareal, transportere nitrat 
stort set ureduceret til overfladevandsystemet 
og dermed potentielt bidrage med en betrag-
telig andel af kvælstofbelastningen (Figur 
1). Det er derfor afgørende for estimering 
af N-retentionen, at drænafstrømningen i de 
hydrologiske modeller simuleres så korrekt 
som muligt.

Drænafstrømning simuleres i NKM med 

den nationale vandressource model (DK-Mo-
dellen) /2/, som er en koblet grundvands-
over  fladevandsmodel. DK-Modellen simulerer 
drænafstrømningen som en funktion af inter-
aktionen mellem drændybde og grundvands-
stand styret af klimaet samt de lokale topo gra-
fiske og geologiske forhold. På trods af dette 
er det vanskeligt at kvantificere hvor godt mo-
dellen simulerer drænafstrømning, og især 
dens præcise rumlige fordeling, da der er me-
get få drænmålinger på landsplan. I stedet ka-
libreres og valideres DK-Modellen mod et 
stort datasæt af vandløbsafstrømninger (305 
stationer) og grundvandspejlinger (ca. 29.000 
boringer), ud fra en hypotese om, at drænaf-
strømningen er tilnærmelsesvis korrekt, hvis 
modellen viser gode resultater for vandføring 

Forbedret drænsimulering til  
kortlægning af kvælstofretention

Omtrent halvdelen af det danske landbrugsareal er drænet og i disse 

områder kan dræn være den dominerende transportvej for nitrat. 

Under T-REX projektet er der udviklet et drænfraktionskort, der på 

100m grid skala giver et estimat for andelen af nedbøren der trans-

porteres via dræn.

SiMon StiSen, rapHael J. M.  
ScHneider, HafSa MaHMood &  

anKer l. HøJberg

Figur 1. Konceptuel model for kvælstoffets transportveje fra udvaskning ud af rodzonen til det marine miljø. I den nationale kvælstofmodel 
beregnes udvaskning fra rodzonen og strømningsvejene i grundvandet. Ved transport under reducerede forhold vil der ske en omsætning 
af nitrat (blå pile), mens det kan transporteres ureduceret (røde pile) via oxideret grundvand og dræn. I modellen tages højde for yderligere 
kvælstofkilder til overfladevandet samt reduktion i de forskellige overfladevandskomponenter.
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og grundvandsstand. Det har imidlertid vist 
sig vanskeligt at udlede information om dræn-
afstrømning fra tidsserier af vandløbsafstrøm-
ning, da disse målinger aggregerer oplande på 
omkring 30-500 km2, som repræsenterer en 
kompleks blanding af bidrag fra grundvand, 
dræn og overfladisk afstrømning med varieret 
tidslig forsinkelse /3/. 

DK-Modellen er således ikke specifikt eva-
lu eret mod drænafstrømning, og det har ikke 
tidligere været muligt at kvantificere nøjagtig-
heden af de simulerede drænafstrømninger. 
Der findes daglige drænafstrømningsdata, der 
beskriver drændynamikken, fra enkelte mar-
ker, hvor drænoplandet samtidigt er kendt. 
Disse data udgør et væsentligt fundament for 
at kunne evaluere modellers evne til at si mu-
lere drænafstrømning, men er begrænset af 
deres ringe arealdækning. I dette studie er der 
anvendt data fra 26 marker fordelt over de ler 
dominerede jorde (Østjylland, Fyn, Sjælland 
og Lolland) med et samlet areal på 5,20 km2, 
svarende til en minimal fraktion af det sam-
le de drænede landbrugsareal i Danmark på ca. 
17.000 km2 /4/. Til sammenligning dækker de 
305 vandløbsstationer, som anvendes i evalue-
ringen af DK-Modellen, ca. 80 % af det sam-
le de landareal. 

Der er derfor behov for at udvikle metoder 
til at udnytte de tilgængelige drændata til en 
regionalisering til større arealer for at kunne 
evaluere modelsimuleringer for langt større 
områder end markerne med drændata dæk-
ker. Drænafstrømningen er stærkt variabel i 
rum og tid: Den er styret af den lokale topo-
grafi og geologi, og dens tidslige dynamik vari-
erer meget mellem vinter og sommer og er 
stærkt påvirket af enkelte nedbørshændelser. 
Derfor kan det være fordelagtigt at beskrive 
en stedspecifik drænafstrømning ved en dræn-
fraktion, som er den andel af nedbøren der 
ender i drænrørene. 

Et nationalt drænfraktionskort
I T-REX projektet er der udviklet en metode 
til at kortlægge drænfraktionen. Metoden ud-
nytter drænmålinger til at kalibrere drænsimu-
leringen i markskala hydrologiske modeller, 
hvis resulterende drænfraktion efterfølgende 
regionaliseres til nationalt niveau vha. en 
maskinlæringsalgoritme, som kan anvendes 
udenfor de målte drænoplande. 

Der er opstillet adskillige hydrologiske 
markskala modeller i en høj rumlig opløsning 
(10 m grid), så alle de 26 marker, hvorfra der 
eksisterer drændata, er inkluderet i én model. 
Alle modellerne er derefter kalibreret ved an-
vendelse af ét samlet modelparametersæt, og 
evalueret mod de tilgængelige data. Da de hy-
drologiske modeller er opstillet for en lang 

kontinuert periode, er det muligt at udnytte 
alle de tilgængelige drænmålinger på trods af, 
at disse er målt for forskellige tidsperioder. 
Efterfølgende kan alle markskala modellerne 
ligeledes simulere drænfraktionen for den 
samme 30 års tidsperiode for at opnå en kli-
manormaliseret værdi, som ikke er afhængig 
af hvilken periode, der er målt på den enkelte 
mark. Dette er vigtigt, fordi drænafstrømning 
er direkte korreleret til nedbøren det på gæl-
dende år. Desuden giver den modelbaserede 
tilgang mulighed for at beregne en række for-
skellige statistikker på drænfraktionen her un-
der variationer mellem sæsoner.

Den efterfølgende regionalisering af simu le-
rede drænfraktioner til et nationalt kort fore-
tages ved træning af en maskinlæringsalgo-
ritme, som kan anvendes udenfor de målte 
drænoplande. Dette er muligt fordi de rum-
lige variationer i drænfraktion hovedsageligt 
er styret af lokale topografiske og hydrogeolo-
giske forhold, som kan kvantificeres for hele 
landet. Disse topografiske og hydrogeologiske 
datasæt benævnes de forklarende variable. 
Den nationale regionalisering vil dog kun væ-
re gyldig for områder, som har en vis lighed 
med de drænoplande, der blev anvendt til at 
træne algoritmen, og hvor der er høj sandsyn-
lighed for at markerne er drænet. Der er der-

for arbejdet med en metode til at kortlægge 
det geografiske gyldighedsområde, dvs. om-
råder hvor maskinlæringsmodellen kan an ven-
des. Metoden bygger på en analyse af de for-
klarende variables lighed mellem de områder 
der er benyttet til at træne algoritmen, og de 
områder resultaterne ønskes udbredt til. På 
denne måde opnås en vurdering af i hvilke 
områder drænfraktionskortet forventes at 
kunne anvendes.   

Processen fra markskala simuleringer til re-
gionalisering udenfor målte markoplande er 
skitseret i Figur 2.

Kalibrering af drænsimulering i  
DK-Modellen 
Med det nye drænfraktionskort har man for 
første gang et datasæt, som kan anvendes til 
at kalibrere og validere DK-Modellens dræn-
simuleringer på regional til national skala. For 
at teste denne anvendelse af drænfraktionsko-
rtet er der udvalgt et område, der dækker fire 
vandløb i den opstrøms del af Skjern Å syste-
met (Figur 3). En delmodel af DK-Modellen i 
100 m gridopløsning er opstillet og kalibreret 
dels mod de traditionelle kalibreringsmål ba-
seret på vandføringsmålinger og grundvands-
pejlinger og mod det nye drænfraktions kort. 
Derved indgår modellens simulering af 

Figur 2. Skitsering af hvordan der etableres et kort over drænfraktionen baseret på mark-
skala hydrologiske modeller som regionaliseres vha. en maskinlæringsalgoritme og en 
række forklarende variable. Endeligt afgrænses estimatet til de områder, som er sammen-
lignelige med træningsdata. 

Drænsimulering
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drænstrømning specifikt i modeloptimerin-
gen. Der er i første omgang anvendt en 30-års 
middel drænfraktion som kalibreringsmål, for 
at forbedre den rumlige fordeling samt den 
samlede drænmængde, men metoden gør det 
også muligt at kalibrere mod fx sæson- eller 
månedskort over drænfraktion. 

Figur 3 viser den simulerede drænfraktion 
med den hydrologiske model efter kalibrering 
mod både vandføring, grundvandsstand og 
drænfraktion (Model2), samt drænfraktionen 
med en model der kun er kalibreret mod 
vand  føring og grundvandsstand (Model 1; 
dette svarer til en typisk kalibrering af en 
hydro logisk model). I udsnittene til højre i 
Figur 3 illustreres drænfraktionen med de to 

modeller for et udvalgt område sammen med 
det maskinlæringsbaserede drænfraktionskort. 
I disse udsnit vises kun de områder som ma-
skinlæringskortet er gyldigt for. Der fremgår 
tydeligt at modellen underestimerer drænaf-
strømningen fra de drænede områder hvis 
dette ikke inkluderes i kalibreringen. Det er 
dog væsentligt for den efterfølgende anven-
delse af de hydrologiske modeller, bl.a. til be-
regning af kvælstoftransport og -omsætning, 
at drænbidraget estimeres overalt, hvilket er 
illustreret i Figur 3 (venstre). Geologien i den 
nordlige del af området er domineret af sand 
og har lav drænfraktion, mens den sydlige er 
mere leret og har en højere drænfraktion. I 
den hydrologiske model repræsenterer 

drænafstrømning mere end kun dræning fra 
rørdrænede marker, da det også inkluderer 
afdræning via grøfter og små naturlige 
vandløb.

Beregning af N-retention med den 
nye model
Efter at have genkalibreret den hydrologiske 
model for den opstrøms del af Skjern Å 
oplandet, er der gennemført en partikelbane-
simulering til beregning af transportvejene 
i grundvandet. Dette giver mulighed for at 
beregne andelen af nitrat, som hhv. passerer 
redoxgrænsen og reduceres (Figur 1) eller 
transporteres ureduceret til overfladevandet 
via dræn. Vha. NKM beregnes desuden N-

Figur 3. Simuleret drænfraktion for den opstrøms del af Skjern å oplandet. Figuren til venstre viser den simulerede drænfraktion efter kali-
brering mod vandføring, grundvandsstand og drænfraktion (Model 2). Desuden vises tre zoom som illustrerer dels en model som alene er 
kalibreret mod vandføringer og grundvandsstand, men ikke mod drænfraktion (Model 1), Model 2, samt det maskinlæringsbaseret drænfrak-
tion, som var målet for kalibreringen af Model 2 (Maskinlæring). 
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retentionen i overfladevandet. Det er vigtigt 
at pointere, at selv om kortet (Figur 4) angiver 
et simuleret estimat af N-retentionen på grid-
niveau (100 m), kan estimatets nøjagtighed 
udelukkende evalueres på oplandsskala, 
hvor der er målinger af kvælstoftransporter i 
vandløbene. Kortet giver dog en interessant 
indsigt i hvordan den hydrologiske model be-
skriver den rumlige fordeling af N-retentionen 
indenfor et opland. 

Det er tydeligt at der er å-nære områder 
hvor reduktionen er lav, samt meget drænede 
områder hvorfra det ligeledes beregnes, at en 
betydelig mængde kvælstof når vandløbene. 
Omvendt er der større områder i den nordlige 
del af oplandet, hvor vandets strømningsveje 
er domineret af en dyb grundvandstransport, 
der passerer redoxgrænsen og hvor der sker 
en begrænset dræning, hvilket fører til en høj 
N-retention.

Integration af resultater
Studiet under T-REX projektet har vist, at det 
er muligt at kalibrere detaljerede hydrologiske 
modeller til forskellige drænoplande forskel-
lige steder i landet ved anvendelse af ét fælles 
parametersæt, dvs. uden en lokal tilpasning 
til de enkelte drænstationer, hvilket styrker 
metodens geografiske anvendelighed. Desu-
den er gyldighedsområdet for det etablerede 
drænfraktionskort, der afhænger af datamate-
rialet anvendt til at træne maskinlæringsalgo-
ritmen estimeret.  Der i dette studie primært 
drændata fra lerede højbundsjorde, der udgør 
en vigtig del af de drænede landbrugsjorde i 
Danmark. For disse områder er der således for 
første gang opnået et bud på hvor stor dræ-
ningen er i forhold til nedbøren og hvordan 
den varierer rumligt. I studiet er der set på 
den samlede årlige dræning, men metoden 
kan ligeledes anvendes til at opnå et estimat 
for den tidslige variation i drænfraktionen.

Frem mod 2024 skal der ske en forbedring 
af den nationale kvælstof-retentionskortlæg-
ning. En central indsats i denne forbindelse er 
en forbedring af den geografiske opløsning af 
N-retentionen, der i det nuværende nationale 
retentionskort er opgjort på ID15 skala, dvs. 
for oplande med et middel areal på ca. 15 
km2. Beregninger på en mindre skala øger 
vigtigheden af at kunne repræsentere de 
lokale forhold. I nogle tilfælde kan dette op-
nås gennem målinger. Det skønnes imidlertid, 
at ca. halvdelen af det danske landbrugsareal 
er drænet, og indsamling af data fra samtlige 
drænoplande er derfor ikke praktisk gennem-
førligt. Da drænstrømningen varierer meget 
både geografisk og tidsligt, og kan have afgø-
rende betydning for transporten af kvælstof 
fra mark til overfladevandet, er det dog afgø-

rende, at der i N-retentionskortlægningen op-
nås et troværdigt estimat af drænstrømningen. 
Udviklingen af drænfraktionskortet under T-
REX projektet, vil derfor indgå som et vigtig 
grundlag for opdateringen af først DK-model-
len og efterfølgende den nationale kvælstof-
model. 
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Figur 4. Det resulterende N-retentionskort baseret på den rekalibrerede model (Model 2) 
koblet til N-Modellen.
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Kommuners brug af data til  
klimatilpasning

Klimatilpasning i Danmark er en kommunal opgave, som bliver sta-

digt mere aktuel og ressourcekrævende. Denne artikel viser de 

første resultater fra et nyt studie fra Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning, KU og GEUS. Her undersøges, hvordan kommu-

nerne arbejder med den vigtige opgave, hvilke udfordringer de 

møder og hvilke data og værktøjer, der kan understøtte kommu-

nernes klimatilpasningsarbejde

 
Introduktion
Klimaforandringer i Danmark handler i helt 
korte træk om vand i form af nedbør, stigende 
grundvand og et stigende havniveau /1/. Det 
vil samtidig blæse og storme mere. Generelt 
vil vejret være mere ustabilt og skiftende 
og hyppigheden af ekstremevents vil stige. 
Konsekvenserne af klimaforandringer er 
svæ  re at sikre sig helt i mod, men gennem 
en fokuseret, integreret og langsigtet fysisk 
planlægning, er det muligt for kommunerne at 
forebygge og afbøde skaderne betydeligt. 

Arbejdet med klimatilpasning i kommu ner-
 ne handler om at beskytte byer og boliger, in-
frastruktur og marker mod oversvømmelse, 
og kysterne mod erosion. Det er et aktuelt 
problem og en udfordring, der kun forventes 
at blive større de kommende år. Når kommu-
nerne arbejder med klimatilpasning, er tro-
værdige og fyldestgørende data om vand og 
terræn helt grundlæggende, så der kan plan-
lægges for en tilstrækkelig og rettidig indsats 
mod konsekvenserne af klimaforandringerne. 
Kommunerne i Danmark er meget forskellige, 
nogle er store i areal, andre store i form af 
ind byggertal. Dette har en betydning for de 
kommunale budgetter, men i sidste ende 
hand ler det under alle omstændigheder om 
prioritering af opgaver indenfor mange for-

skellige områder.
Dette studie fra Institut for Geovidenskab 

og Naturforvaltning (IGN), Københavns Uni-
versitet i samarbejde med De Nationale Geol-
ogiske Undersøgelser for Danmark og Grøn-
land (GEUS) har undersøgt de danske 
kom  muners arbejde med klimatilpasning. Et 
vigtigt fokuspunkt i studiet er at undersøge 
adgang til og anvendelse af relevante offent-
lige nationale datasæt i en situation, hvor 
mange kommuner i stigende grad efterspør-

ger konkrete lokale data, som de kan basere 
deres klimatilpasningsstrategi og -projekter 
på. 

Spørgeskema til alle landets  
kommuner
I december 2021 blev en spørgeskemaun-
dersøgelse sendt ud til den ansvarlige for 
kli matilpasningsområdet i alle 98 kommuner. 
Det var oftest en klimatilpasningskoordina-
tor, en miljømedarbejder eller lignende. 

MicHael Helt KnudSen,  
Morten graverSgaard &  
anne gravSHolt buScK

Figur 1. Oversigt over kommunernes besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen. Lyserød: 
Kommuner der har besvaret hele spørgeskemaet; Gul: Kommuner der ikke har besvaret, 
eller besvaret delvist.
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På mindelser blev sendt over de næste må-
neder til de kommuner, der ikke havde be-
svaret spørgeskemaet. Endelig blev der 14 
dage før undersøgelsen blev lukket ringet 
til de kommuner, der ikke havde besvaret 
spørgeskemaet. Ved udgangen af juni 2022 
blev undersøgelsen lukket og i alt besvarede 
74 kommuner hele undersøgelsen, mens 6 
kommuner besvarede dele af undersøgelsen. 
Respondenterne er spredt over hele landet 
(se figur 1). 

Undersøgelsen omfatter tre hovedtemaer: 
1. Den kommunale prioritering af klimatilpas-
ning 2. Samarbejde og koordinering, og 3. Kli-
madata og datatilgængelighed. I denne artikel 
fokuseres særligt på klimadata og datatil gæn-
ge lighed, herunder kommunernes anvendelse 
af de større nationale datasæt, som Klimaatlas, 
Kystatlas, Kystanalyse, og Kystplanlægger. 
Des uden ses på hvilke andre digitale hjælpe-
værktøjer kommunerne anvender – fra det of-
fentlige, fra private udbydere og lokalt udar-
bej  det data. Herudover kunne 
respon  denterne give eksempler på brug af 
data samt tilføje uddybende bemærkninger til 
deres besvarelser. 

De første resultater fra undersøgelsen viser 
en række klare tendenser om kommunernes 
prioritering af klimatilpasning, hvordan arbej-
det koordineres, og hvilke datakilder kommu-
nerne anvender. 

Prioritering af klimatilpasning
Opgaven med klimatilpasning prioriteres, 
nok ikke overraskende, forskelligt på tværs 

af landets kommuner (Figur 2). Alligevel 
ses en tydelig tendens til, at klimatilpasning 
prioriteres på linje med andre områder, når 
de kommunale budgetter skal forhandles på 
plads. Lige under en femtedel af kommunerne 
svarer dog, at det er relativt nemt at få midler 
til klimatilpasning på budgettet, mens ca. det 
samme antal svarer, at det er svært at få midler 
til klimatilpasning. 

 Prioritering af klimatilpasningsindsatsen af-
spejles også internt i kommunerne, idet områ-
det generelt er integreret i andre opgaver hos 
kommunernes medarbejdere. Kun i få tilfælde 
sidder den klimaansvarlige alene med områ-
det (3%), mens over 90 % af kommunerne har 
få eller flere medarbejdere, der tænker klima-
tilpasning ind i deres arbejde. Tallene fortæller 
dog også, at i halvdelen af kommunerne 
(49%), er det kun få medarbejdere, der tæn-
ker klimatilpasning ind i deres arbejde. Dette 
afspejler, at klimatilpasning ikke er et tema, 
som endnu er fuldt integreret i kommunernes 
andre arbejdsområder. Data i figur 3 under-
støtter konklusionen om, at klimatilpasning 
som område forsøges integreret i kommunens 
øvrige arbejde. Her ses det, at der arbejdes 
samlet med dele af eller hele komplekset af 
problemstillinger i 82% af de adspurgte kom-
muner. Men igen er det over halvdelen af 
kommunerne (59%), som arbejder samlet 
med nogle klimarelaterede problemstillinger 
og enkeltvis med andre. 

Samarbejde og koordinering internt 
og eksternt
Figur 4 viser, hvad der med relation til klima-
tilpasning koordineres på tværs af kommunen. 
Særligt de konkrete løsninger koordineres i 
høj grad, mens halvdelen af undersøgelsens 
kommuner koordinerer internt i kommunen, 
når der skal arbejdes med analyser og mod-
eller. Ser vi på opbevaringen og brugen af 
data, er det dog kun 1/3 af kommunerne, der 
koordinerer med andre afdelinger. 

Hvis vi vender blikket ud over kommunens 
grænser og ser på samarbejdet med nabokom-
munerne, ses det, at der i udbredt grad ud-
veksles erfaringer mellem nabokommuner 
(64%) (Figur 5). Dog svarer 30 % af kommu-
ner ne, at der arbejdes med klimatilpasning 
hver for sig, og i forhold til samarbejde om 
konkrete data sker det kun hos 30% af 
kommu nerne.

Brug af data om klimaforandringer og 
-tilpasning
Hvis vi ser på anvendelsen af de fire store 
na tionale datasæt (Figur 6), er det særligt 
Kli maatlas fra DMI, der anvendes af næsten 
3/4 af kommunerne (89 % af dem der finder 
datasættet relevant for deres kommune). 
Klimaatlas indeholder data for temperatur, 
nedbør, vandstand og stormflod i det forvent-
ede fremtidige danske klima. Kystdirektora-
tets Kystplanlægger og Kystatlas, der begge 
fokuserer på risikovurdering for erosion og 
oversvømmelse anvendes af henholdsvis lidt 
over halvdelen af kommunerne (77 % af dem 

Figur 2. Kommunernes svar på spørgsmålet: Hvordan prioriteres klimatilpasning i forhold til andre opgaver i kommunen?

Figur 3.  Kommunernes svar på spørgsmålet: Hvordan vil du beskrive arbejdet i kommunen i forhold til klimatilpasning?

Data til klimatilpasning
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der finder datasættet relevant) og lidt under 
halvdelen af kommunerne (64 % af dem der 
finder datasættet relevant), mens Kystanalyse, 
der giver et samlet nationalt billede af, hvor 
der forekommer erosion og oversvømmelse 
og hvor der kan være behov for kystbeskyt-
telse, kun anvendes af ca. 1/3 af kommunerne 
(43 % af dem der finder datasættet relevant). 

Undersøgelsen viser, at kommunerne an-
vender de nationale datasæt på forskellige må-
der og til forskellige typer analyser. Disse spæ-
n der fra klimafremskrivninger og risikoanalyse 
til konkrete tal på eksempelvis grundvands-
stand, oversvømmelsesrisiko, tempera tur og 
erosion. Mange kommuner rapporterer dog, 
at de nationale datasæt udelukkende anven-
des som et screeningsværktøj – dvs. til at ori-

entere sig i og få et hurtigt overblik af situatio-
nen. Data i disse sæt opleves af mange 
kom muner, som værende for generelle og 
mangelfulde i forhold til egne eller eksternt 
udarbejdede konkrete lokale data. Derfor sup-
plerer kommunerne de nationale datasæt 
med digitale værktøjer og analyser fra særligt 
SCALGO og KAMP (Klimatilpasning- og Areal-
anvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbej-
dere), men også en række andre data og 
værktøjer som eksempelvis BEST fra NIRAS, 
HIP (Hydrologisk Informations- og Prognose-
system) fra Styrelsen for Dataforsyning, VASP 
(fra WSP), VANDA fra Danmarks Miljøportal 
og PLASK fra Miljøstyrelsen. Derudover benyt-
ter mange kommuner datasæt og kortlægning 
af eksempelvis konkret oversvømmelsesrisiko, 

eller ændringer i kyststrækninger og vandløb 
udarbejdet med bistand fra eksterne rådgivere 
og konsulenthuse. Mange kommuner og 
lokale forsyningsselskaber udarbejder desu-
den egne data på eksempelvis vandstand, bøl-
ger, oversvømmelsesscenarier (højder, udbre-
delse og hyppigheder) og de økonomiske 
konsekvenser heraf. Endelig arbejdes der lo-
kalt med kortlægning af og viden om lokale 
forhold, geotekniske jordbundsforhold, 
hydro logi, erosion, sedimenttransport, kyst-
morfologiske processer.

Konkluderende bemærkninger og 
perspektiver
Det er tydeligt fra undersøgelsen, at kendska-
bet til datakilder og værktøjer generelt er 

Figur 6. Kommunernes svar på, hvilke nationale klimadatasæt de bruger.

Figur 4. Kommunernes svar på spørgsmålet: Hvad koordineres på tværs af kommunen? (flere krydser muligt).

Figur 5. Kommunernes svar på spørgsmålet: Hvordan vil du beskrive samarbejdet med nabo-kommuner i forhold til klimatilpasning? (flere 
krydser muligt).
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højt i de kommunale forvaltninger. Ligeledes 
er både de kommunale klimaansvarlige og 
forsyningsselskaberne generelt fagligt kvali fi-
cerede til at arbejde med de data, som de har 
til rådighed. En gennemgående kommentar 
til udbuddet af data er dog, at anvendelsen af 
en lang række forskellige datakilder med for-
skellige scenarier skaber udfordringer for den 
kommunale planlægning af klimatilpasnings-
projekter. Derfor udtrykker flere kommuner 
ønsker om mere specifikke datasæt, der i 
højere grad viser konkrete lokale forhold, og 
samtidigt at de nationale data samles i færre 
værktøjer.

I takt med at klimaet forandrer sig, må vi 
forvente at opgaven med klimatilpasning bli-
ver en stadig mere prioriteret og integreret 
opgave i kommunerne. De seneste ændringer 
i Planloven peger også i den retning, idet alle 
kommuner fremover skal forholde sig til over-
svømmelsesrisici og eventuelle afværgeforan-
staltninger. Samtidig stiger behovet for et fyld-
estgørende og detaljeret datagrundlag. Dette 
er centralt for at kvalificere de mange nye in-
novative løsninger til håndtering af den øgede 
mængde af vand, der implementeres i disse år 
i danske kommuner. I modsætning til de tra-
ditionelle løsninger under jorden, så hånd-
teres vandet i stigende grad på overfladen – 
særligt i byerne. Samtidigt, bliver løsningerne i 
stadig stigende omfang designet, således at de 
kan skabe øget rekreativ værdi for byen og 

dens borgere. På den måde er der tale om en 
investering i både infrastruktur og et bedre 
bymiljø. På www.klimatilpasning.dk kan kom-
munerne blive inspireret af den lange række 
af innovative klimatilpasningstiltag, der er 
gjort på tværs af landet. Eksempelvis de nye 
regnvandssøer i Assens Kommune, der holder 
Tommerup Stationsby fri for oversvømmelser, 
og sikring af Vejle Midtby mod oversvømmel-
ser, hvor det opsamlede vand anvendes til at 
skabe værdi via et nyt og attraktivt byrum. 

Arbejdet med at sikre kommunerne adgang 
til de mest relevante data understøttes af 
Kommunernes Landsforenings initiativ Data-
understøttet Klimatilpasning /2/, der i denne 
periode opsamler og formidler kommunernes 
erfaringer med og ideer og ønsker til data. Fra 
Kommunernes Landsforenings undersøgelse 
er det ligeledes tydeligt, at det ikke er mere 
diversitet i udbuddet af data, der efterspørges, 
men snarere generelle datastandarder, under-
støttet af staten og med et ben i den praktisk 
udøvende kommunale virkelighed. Således er 
ønsket at sikre et ensartet datasæt for alle 
kommuner, rig som fattig, stor som lille og til 
gavn for landets borgere.

I det videre arbejde fra Københavns Univer-
sitet og GEUS ser vi nærmere på de konkrete 
samarbejder mellem forsyning og kommune i 
forhold til data, analyser, målsætninger og 
projektstyring. Samarbejdet mellem disse cen-
trale aktører indenfor klimatilpasning på kom-

munalt niveau har stor betydning for, hvilke 
løsninger der planlægges for og hvordan løs-
ningerne kan implementeres. Desuden under-
søger vi, hvordan statslige tiltag – inkl. data og 
værktøjer - kan forbedre kommunernes mu-
ligheder for klimatilpasning. Det gøres på bag-
grund af den rundsendte spørgeskemaunder-
søgelse, analyse af centrale dokumenter, samt 
interview med relevante aktører lokalt og na-
tionalt. Denne artikel er det første skridt i for-
midlingen af undersøgelsens resultater til 
kommunerne. 

Tak til involverede kommuner og til Geo-
Center Danmark for medfinansiering af pro-
jektet.
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Introduktion
Storelung og Nybo Mose udgør Fyns to eneste 
højmoser. I 1919 var der kendt 11 højmoser 
på Fyn. De 9 er siden forsvundet på grund af 
dræning, tørvegravning og tilplantning. Denne 
udvikling er generel for hele Danmark /1/.

Højmosen er som naturtype opført på Habi-
tatdirektivets bilag 1, hvilket forpligter EU’s 
medlemslande til at bevare og sikre en gunstig 
bevaringsstatus for naturtypen. Ved Danmarks 
afrapportering til EU-kommissionen i 2019 om 
bevaringsstatus for naturtyper og arter er høj-
mose vurderet til at have en moderat ugunstig 
tilstand i den østlige del af landet og trues i 
forskelligt omfang af eutrofiering, ændret hy-
drologi og tilgroning /2/.

Storelung er fredet i 1969 bl.a. med det for-
mål, at der ikke må foretages indgreb, der vir-
ker skadelige på højmosens plantevækst og 
ændrer højmosens vandstand. Desuden må 
der fjernes selvsåede træer /3/. Fredningen 
har dog ikke været tilstrækkelig til at beskytte 
højmosen. I 1969 var Storelung præget af en 
intens tørvegravning, som især foregik under 
1. og 2. Verdenskrig. I forbindelse med tørve-
gravningen blev der etableret en ringkanal 
uden om højmosen, en stor kanal tværs igen-
nem mosen samt flere mindre grøfter, der 

tilsammen udgjorde en effektiv afvanding af 
Storelung. Endelig var højmosen omgivet af 
dyrkede marker, og næringsstoffer blev tilført 
både via deposition fra luften, ved oversvøm-
melser med næringsrigt vand fra ringkanalen 
og ved nedbrydning af tørven. Resultatet blev, 
at Storelung var under kraftig tilgroning med 
især dun-birk og grå-pil, og højmosens oprin-
delig hvælvede form var under nedbrydning.

I de senere år har adskillige videnskabelige 
studier redegjort for tørvemosers vigtige rolle 

og funktion i den globale cyklus af kulstof og 
vand samt for biodiversiteten. I lyset af disse 
erkendelser har lande i bl.a. Europa øget ind-
satsen for at genskabe højmoserne. Disse ind-
satser er ofte sket med hjælp fra EU i form af 
LIFE-projekter /4/.

Natur & Ungdom startede i 1971-72 genop-
retningen af Storelung ved at rydde dele af 
høj mosen og forsøgte at hæve vandstanden. 
Desuden foretog foreningen i 1972 en bota-
nisk analyse af højmosen /5/. 

Storelung – en højmose bliver genskabt

Det tager mange år for naturen at udvikle en velfungerende høj-

mose. Omvendt kan vi ødelægge en højmose på meget kort tid, og 

er det overhovedet muligt at genskabe en velfungerende højmose?

Den fynske højmose Storelung var ved at blive ødelagt af tørvegrav-

ning, afvanding, tilgroning og tilførsel af næringsstoffer. Det er dog 

lykkedes på forbløffende kort tid at vende den negative udvikling, så 

Storelung igen er i færd med at udvikle sig til en velfungerende høj-

mose. Højmosens tilstand og udvikling samt de mange forskellige 

ind greb i mosen er dokumenteret over 50 år i perioden 1972-2022. 

eriK vintHer, JonaS HanSen, JeSper 
vagn cHriStenSen, SiSSel lindHart 
fredSgaard, annita SvendSen & 

KaSper nowacK

Storelung er en højmose på oprindelig ca. 37 ha. I dag udgør den lysåbne del af højmosen 
ca. 12 ha. Højmosen er stærkt præget af tørvegravning og domineres stedvist af græsset 
blåtop. Storelung har dog også store partier med dominans af Sphagnum, og her vokser 
mange af de plantearter, der er knyttet til højmoser. På billedet ses bl.a. hedelyng, smalbla-
det kæruld og blåtop. I baggrunden ses højmosens rand, der domineres af dun-birk og grå-
pil. Foto: Erik Vinther
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Fyns Amt har i perioden 1982-2005 regel-
mæs sigt foretaget rydninger i højmosen og 
gentaget vegetationsanalyserne i Natur og 
Ung doms prøvefelter. Amtet har desuden 
forgæves forsøgt at hæve vandstanden via en 
opstemning af den tværgående kanal, men op-
rensning af ringkanalen, der er et kommu ne-
vandløb, umuliggjorde vandstandshævningen.

I forbindelse med LIFE05 /6/ har Fyns Amt 
og Naturstyrelsen i perioden 2005-2011 gen-
nemført en årlig rydning af højmosefladen, 
blokeret 2,9 km interne drængrøfter i mosen 
og øget højmosefladen ved at rydde 1,6 ha 
opvokset krat af birk i den sydøstlige del af 
Storelung.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i perioden 
2013-2021 fortsat de årlige rydninger af ved-
planter med varierende intensitet på den lys-
åbne del af højmosen. 

I mange år har ringkanalen omkring Store-
lung sænket højmosens vandstand. Men ring-
kanalen har samtidig modtaget næringsholdigt 
drænvand fra de omgivende marker, og i for-
bindelse med store nedbørsmængder er næ-
ringsrigt vand strømmet til kanalen og videre 
ind i højmosen. For at forbedre højmosens 
hydrologi og samtidig sikre højmosen mod 
tilførsel af næringsstoffer fra de tilstødende 
marker har Faaborg-Midtfyn Kommune i 2017 
hævet afløbskoten i ringkanalen med 0,4 m og 
efterfølgende forskudt 900 m af ringkanalen 
ca. 5 m væk fra mosen samt hævet kanalens 
side ind mod højmosen på en ca. 400 m lang 
strækning /7/.

I den forbindelse har kommunen indgået 
aftale med lodsejere om ekstensivering af 
land brugsdriften på ca. 10 ha af de tilstødende 
markarealer samt sikret 3 naboejendomme 
mod vandstandshævningen.

Denne artikel beskriver udviklingen af Sto-
relung i perioden 1972-2022 og dokumente-
rer, at de to LIFE-projekter har genskabt 
grund laget for en vækst i tørvemosserne, så le-
des at Storelung med tiden igen kan fremstå 
som en smuk hvælvet højmose.

Metoder
Vegetationsanalyser
Natur og Ungdom har i 1972 udlagt 8 felter i 
bunden af tidligere tørvegrave. Hvert felt be-
står af 5 prøvefelter på 1x1m. I hvert prøvefelt 
er vegetationen analyseret som en dæknings-
gradsanalyse efter Hult-Sernander metoden 
/5,8/. Fyns Amt har i perioden 1982-2005 gen-
taget analyserne i 20 af disse prøvefelter.

Som en del af det nationale overvågnings-
program NOVANA er der i 2004 udlagt prø ve-
felter i Storelung. I 13 af disse felter er der i 
perioden 2004-2014 noteret forekomsten af 
plantearter inden for et areal afgrænset af en 

Boks 1
En højmose er en mose, der danner sit eget substrat af tørvemosser, Sphag-
num. Sphagnum har to slags celler. Levende celler med bladgrønt, hvor der 
foregår fotosyntese, og døde hyalinceller med porer, som kan optage store 
mængder vand. Tørvemosserne danner på den måde et vandmættet tørvelag, 
som kan bestå af 90-98 % vand. 
Efterhånden som tørvelaget vokser, sker der en sammenpresning af de neder-
ste tørvelag, som bliver svært gennemtrængelig for vand. På den måde danner 
højmosen sit eget sekundære vandspejl /16/. Når vandstanden stiger i våde 
perioder, optager tørvemosserne vand, og tørvelaget udvider sig. I tørre perio-
der mister tørvelaget vand og skrumper.
 En højmose har mistet forbindelsen til grundvandet, og må klare sig med vand 
og næringsstoffer fra nedbøren. Når tørvemosserne optager næringsstoffer 
med positivt ladede ioner, udskiller tørvemosserne brintioner, hvorved der sker 
en forsuring. En højmose er derfor ekstrem næringsfattig, sur og våd, og det er 
kun et fåtal af plantearter, der er i stand til at leve her.

Figur 1. Kort over Storelung med angivelse af transekter og prøvefelter. 
Linier = 3 transekter (T1-T3); hvide rektangler = Natur og Ungdoms 4 felter (nr. 2, 4, 6 og 8); 
gule og blå cirkler = 13 NOVANA-felter (126 er Storelungs stationsnummer) hvor blå tillige 
angiver hydrologimålinger; grønne cirkler = 11 positioner med nivellering af terræn og vand-
stand.
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cirkel med en radius på 5 m /9/. 
For samtlige prøvefelter er det angivet 

hvil ke arter af karplanter, der anses for at være 
naturligt forekommende i danske højmoser 
/10/. Der er ikke gennemført målinger i prø-
vefelterne af lystilgængelighed, jordbundens 
fugtighed, pH eller næringsstoffer. For hvert 
prøvefelt er der i stedet udregnet et indirekte 
mål for disse parametre ud fra arternes Ellen-
berg-indikatorværdier for lys (L), fugtighed (F), 
reaktionstal (R) og næringsindhold (N). Til be-
regningerne er der anvendt uvægtede data fra 
analyserne, og arternes Ellenberg værdier er 
kalibreret til den engelske flora /11/.

Risager Consult har for Naturstyrelsen i for-
bindelse med LIFE05 udlagt tre transekter i 
Storelung på hhv. 376 m, 575 m og 543 m. Fir-
maet har i 2006 og 2010 for hver meter af 
transekterne angivet dækningen (antal cm) af 
Sphagnum, de forskellige arter af Sphagnum, 
blåtop og tagrør /12/. 

Miljøstyrelsen Fyn har i 2019 gentaget ana-
lysen af transekterne og for hvert år udregnet 
udbredelse (antal meter med forekomst) og 
gennemsnitlig dækning for blåtop, tagrør, 

Sphagnum og de enkelte arter af Sphagnum.
Figur 1 viser placeringen af transekter og 
prøvefelter i Storelung.

Terræn og hydrologi
I 11 punkter på Storelung har Hvenegaard 
A/S og Bangsgaard & Paludan i hhv. april 1998 
og april 2022 målt koter i DN0 for terræn og 
vandstand. Desuden er vandstanden målt i 
4 vandstandsrør som en del af det nationale 
overvågningsprogram NOVANA (figur 1). 
Må linger af vandstanden er gennemført 
kon tinuert med vandstands log gere (OTT Or-
pheus Mini og Divere) i pe rioden 2008-2021. 
Supplerende data om beregnede døgnværdier 
for nedbør og potentiel fordampning er ind-
hentet via DMI’s database i hhv. 10x10 km og 
20x20 km klimagrid. 

Statistiske analyser
Statistiske analyser er udført i programmet 
AcaStat /13/ og Excel. 

Wilcoxon signed rank test er benyttet til at 
teste ændringer i forekomst og dækning af 
plantearter i prøvefelterne, ændringer i prø ve-

felternes Ellenberg-værdier og ændringer i 
arters forekomst og dækning langs transek-
terne. 

Wilcoxon-Mann-Whitney test er benyttet til 
at teste forskel i nedbør minus fordampning i 
sommer- og vintermåneder mellem period-
erne 2008-2016 og 2017-2021.

Chi2 test og Kruskal-Wallis variansanalyse er 
benyttet til at teste vandstandsændringer i 
sommer- og vintermåneder i perioderne 2008-
2016 og 2017-2021.

Pearson correllation coefficient er benyttet 
til at vurdere sammenhæng mellem analysefel-
ternes Ellenberg N og deres indhold af høj-
mosefremmede arter af karplanter.

Resultater
Plantearter typisk for højmosen
Plantearterne rosmarinlyng, dun-birk, hede-
lyng, rundbladet soldug, liden soldug, revling, 
klokkelyng, smalbladet kæruld, tue-kæruld, 
tranebær, hvid næbfrø, tue-kogleaks, Sphag-
num cuspidatum, S. fallax, S. magellanicum, 
S. capilifolium, S. papillosum, S. rubellum og 
S. tenellum forekommer naturligt på danske 

Rosmarinlyng (tv) er en sjælden plante på Fyn. Den har dog en stor bestand i Storelung, hvor dens rødlige blomster lyser op i midten af 
maj. Rundbladet soldug (th) findes ligeledes i en pæn bestand i Storelung, men har haft en tilbagegang i perioden 1972-2005. Den er per-
fekt tilpasset det næringsfattige voksested, idet den via fangst af insekter supplerer optagelsen af næringsstoffer. Begge arter forekommer 
naturligt på danske højmoser i naturtilstand. Fotos: Erik Vinther
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højmoser i naturtilstand /10/. 
Blandt de karplanter, der forekommer i 

prøvefelterne, er der fokuseret på dem, som 
har Ellenberg-værdierne N=1 og F=mindst 8. 
Det vil sige de arter, der er mest følsomme 
overfor udtørring og tilførsel af næringsstoffer.

I perioden 1972-2005 gælder det arterne 
rosmarinlyng, rundbladet soldug, klokkelyng, 
smalbladet kæruld, tue-kæruld, hvid næbfrø og 
tranebær. De mest følsomme arters sam lede 
forekomst i de 20 faste prøvefelter i perioden 
1972-2005 (figur 2) viser et signifikant fald 
(Wilcoxon signed rank test p<0,0128). 

Antal felter med forekomst af hvid næbfrø, 
rundbladet soldug og smalbladet kæruld er 
gået signifikant tilbage i perioden 1972-2005 
(tabel 1). Hvid næbfrø er desuden gået signi-
fikant tilbage i dækning og er helt forsvundet 
fra prøvefelterne. Der er ikke sket sig ni fikante 
ændringer i forekomsten af klok ke lyng, ros-
marinlyng, tranebær og tue-kæruld, men dæk-
ningen af klokkelyng er steget signifikant. 

Blandt de øvrige plantearter, der er typisk 
forekommende på højmoser, findes dun-birk 
og Sphagnum fallax i signifikant flere felter i 
2005, og dækningen af begge arter er ligeledes 
steget signifikant. Der er ikke signifikante æn-
dringer i forekomsten af hedelyng, revling, 
Sphagnum cuspidatum og Sphagnum rubel-
lum, men dækningen af S. cuspidatum er gået 
signifikant tilbage (tabel 1). 

De mest følsomme karplanter i de 13 NOVA-
NA-felter i 2004-2014 består af rosmarinlyng, 
liden soldug, rundbladet soldug, klokkelyng, 
smalbladet kæruld, tue-kæruld, hvid næbfrø, 

østlig tuekogleaks og tranebær.
Den samlede forekomst af de mest føl-

somme arter af karplanter i de 13 NOVANA-fel-
ter i perioden 2004-2014 (figur 3) er ikke æn-
dret signifikant (Wilcoxon signed rank test 
p<0,6465). 

Der er ikke sket signifikante ændringer i 
forekomsten af hver enkelt af de mest føl-
somme arter af karplanter i de 13 NOVANA-fel-
ter i perioden 2004-2014. Det gælder også for 
Sphagnum magellanicum og S. tenellum, 

mens der sker en signifikant øgning i forekom-
sten af S. papillosum (tabel 1).

Blandt de øvrige plantearter, der er typisk 
forekommende på højmoser forekommer kun 
Sphagnum fallax i signifikant flere felter i 2014 
(tabel 1).

Der er ikke signifikante ændringer i fore-
komst eller dækning af Sphagnum slægten i 
begge perioder.

Figur 2. Forekomst af de mest følsomme højmoseplanter (karplanter) i 20 faste prøvefelter i perioden 1972-2005.

Tabel 1. Ændring i forekomst af typiske højmoseplanter i prøvefelter i perioderne 1972-2005 
og 2004-2014.
 -/+ = signifikant reduktion / stigning; Signifikansniveau ved Wilcoxon Signed Rank Test: 
-/+ = p<0,05;  - -/++ = p<0,01.p<1 angiver, at der ikke er forskel på de to datasæt, eller at 
testen ikke kan gennemføres, hvis der er mindre end 4 forskellige værdier.
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Højmose-fremmede plantearter
I perioden 1972-2005 er antallet af højmose-
fremmede arter af karplanter i de 20 faste 
prøvefelter steget fra 10 til 18. Arterne er kon-
centreret til de felter, som Natur & Ungdom i 
1972 /5/ vurderer er påvirket af grundvandet 
(figur 4). Stigningen er signifikant (Wilcoxon 
Signed Rank Test p<0,05).

Der er en signifikant sammenhæng (Pear-
son R2=0,84, p<0,0001) mellem prøvefel-
ternes Ellenberg N og deres forekomst af høj-
mosefremmede planter (figur 5).

Blåtop er langt den mest dominerende af 
de højmosefremmede karplanter (tabel 2). I 
perioden 1972-2005 er blåtop hvert år fundet i 
18-20 prøvefelter og øger sin dækning signi-
fikant i perioden. De resterende 21 arter er 
maksimalt fundet i 8 prøvefelter. Både udbre-
delse og dækning øges signifikant hos almind-
elig fred løs, eng-rørhvene, eng-viol, kragefod, 
kryb-hve ne og kær-snerre, mens der kun sker 
signifikant øgning i dækning af bukkeblad. 
Rød-svingel går signifikant tilbage i både ud-
bredelse og dækning. 

I perioden 2004-2014 falder antallet af høj-
mose-fremmede arter af karplanter i de 13 
NOVANA-felter fra 25 til 22 arter. Faldet er 
ikke signifikant (Wilcoxon signed rank test 
p<0,675). 

I 2004-2014 sker der ikke signifikante æn-
dringer i forekomsten af de enkelte højmose-
fremmede plantearter (tabel 2). Blåtop fore-
kommer hvert år i 12-13 prøvefelter og S. 
pa lustre i 11-12 prøvefelter, mens de øvrige 
arter maksimalt forekommer i 3 prøvefelter.

Udvikling i tørvemosser, blåtop og tagrør 
langs transekt
Udviklingen i dækning og udbredelse af 
tørvemos, blåtop og tagrør langs transekterne 
i 2006, 2010 og 2019 er testet med Wilcoxon 
Signed Rank Test. 

Dækning og udbredelse af tørvemos og blå-
top (figur 6 og tabel 4) stiger signifikant 

Tabel 2. Udvikling i højmosefremmede karplanters udbredelse i antal prøvefelter og dæk-
ning i perioderne 1972-2005 og 2004-2014. -/+ = signifikant reduktion / stigning; Signifikans-
niveau ved Wilcoxon Signed Rank Test: -/+ = p<0,05; p<1 angiver, at der ikke er forskel på 
de to datasæt, eller at testen ikke kan gennemføres, fordi der er mindre end 4 forskellige 
værdier.

Figur 5. Sammenhæng mellem antal højmosefremmede karplanter i 
prøvefelterne i perioden 1972-2005 og felternes Ellenberg N.

Figur 4. Udvikling i analysefelternes indhold af arter af karplanter, der 
ikke er naturligt forekommende på danske højmoser i naturtilstand. 
Felterne 61-85 er af Natur og Ungdom vurderet til at være påvirket af 
grundvand. 
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(p<0,0001) fra 2006 til 2010). Tørvemossernes 
dækning og udbredelse fortsætter en signi-
fikant stigning (p<0,0001) i perioden 2010-
2019, mens blåtop i samme periode viser et 
signifikant fald (p<0,0001). Udbredelsen af 
tag rør stiger signifikant (p<0,0001) i period-
erne 2006-2010 og 2010-2019. I sidstnævnte 
periode stiger dækning af tagrør ligeledes sig-
nifikant (p<0,0001). 

De enkelte arter af Sphagnum udvikler sig 
meget forskelligt (tabel 3, 4). De 3 mest domi-
nerende arter S. fallax, S. cuspidatum og S. 
palustre øger deres dækning og udbredelse 
signifikant (p<0,0001) i perioden 2006-2019, 
hvilket også gælder mindre dominerende ar-
ter som S. squarrosum (p<0,01) og S. rubel-
lum (p<0,001). S. magellanicum og S. subni-
tens øger i samme periode kun udbredelsen 
(p<0,05 resp. p<0,01). Derimod bliver dæk-
ning og udbredelse signifikant reduceret hos 
S. capilifolium (p<0,05) og S. tenellum 
(p<0,01 resp. p<0,05). 

Ellenberg-værdier
Udviklingen i det samlede antal analysefelter 
fra 1972 til 2005 (figur 7) viser et signifikant 
fald i Ellenberg L (p<0,0002) og i Ellenberg 
F (p<0,0064) samt en signifikant stigning 
i Ellenberg R (p<0,0015) og i Ellenberg N 
(p<0,0003). Alle tests er udført med Wilcoxon 
Signed rank test.

En tilsvarende test af udviklingen i Ellen-
berg værdierne i de 13 NOVANA-felter i perio-
den 2004-2014 viser ingen signifikante ændrin-
ger i analysefelternes Ellenberg L (p<0,7537), 

Figur 6. Udvikling af dækning og udbredelse af tørvemos (Sphagnum), blåtop og tagrør 
langs 1,5 km lang transekt i Storelung.

Genskabelse af højmose

Tabel 3. Udbredelse og gennemsnitlig dækning af Sphagnum-arter langs de 1,5 km lange 
transekter i Storelung.

Tabel 4. Ændringer i dækning og udbredelse af Sphagnum-arter, Sphagnum i alt, blåtop og tagrør i transekter i Storelung i perioderne 2006-
2010, 2006-2019 og 2010-2019
 -/+ = signifikant reduktion / stigning; Signifikansniveau ved Wilcoxon Signed Rank Test: -/+ = p<0,05;
 - -/++ = p<0,01; - - -/+++ = p<0,001; - - - -/++++=p<0,0001; ns = ingen signifikant ændring; tem=test ej mulig.
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Ellenberg F (p<0,1095) eller i Ellenberg N 
(p<0,1361). Derimod falder Ellenberg R signi-
fikant (p<0,0128).

Terræn og hydrologi
Den månedlige middelvandstand i Storelung 
svinger meget i hele perioden 2008-2021 
(figur 8). 

Særligt i sommermånederne er der kritisk 
lave vandstande på godt 0,7 m under terræn, 
men i både sommer- og vintermånederne sti-
ger middelvandstanden efter vandstandshæv-
ningen i starten af 2017. Der er signifikant for-
skel både på sommervandstand og 
vin ter   vandstand (Kruskal-Wallis test, 
p<0,00001) ved sammenligning mellem peri-
oderne 2008-2016 og 2017-2021.

I perioden 2017-2021 er der signifikant flere 
sommermåneder (april-september) med en 
gennemsnitlig vandstand mindre end 20 cm 
under terræn end i perioden 2008-2016 (Chi2-
test, p<<0,0001). Der er ligeledes signifikant 
flere vintermåneder (oktober-marts) med en 
gennemsnitlig vandstand mindre end 10 cm 
under terræn (Chi2-test, p<<0,0001). Se tabel 
5.

I de to perioder er der ikke signifikant for-
skel på nedbør minus fordampning i hverken 
sommermånederne (Wilcoxon-Mann-Whitney 
test, p<0,51) eller i vintermånederne (Wil-
coxon-Mann-Whitney test, p<0,75).

Den gennemsnitlige vinter- og sommer-

vand stand er for hvert år sammenholdt med 
den årlige vandbalance for sommer- og vinter-
perioden (figur 9). For alle årene sker der om 
vinteren en nettotilførsel af regnvand til Store-
lung, og i perioden 2008-2016 ligger den gen-
nemsnitlige vintervandstand (oktober-marts) 
konstant omkring 20 cm under højmosens 
terrænoverflade. Fra 2017 stiger vintervand-
standen, så den i 2017-2021 ligger mellem 8 
og 17 cm under terræn. Gennem hele perio-
den sker der om vinteren en afstrømning af 
vand fra mosen. 

Den gennemsnitlige årlige sommervand-
stand (april-september) viser i perioden 2008-
2016 meget store udsving, og når i 2014 helt 
ned på 46 cm under højmosens terræn. Vand-
standen reagerer på balancen mellem nedbør 
og fordampning, men vandstanden er meget 
lav i forhold til balancen, hvilket betyder, at 
der sker en udstrømning af vand fra højmo-
sen. 

I 2017-2021 efter vandstandshævningen i 
mosen indtræffer der en tæt sammenhæng 
mellem højmosens gennemsnitlige sommer-
vandstand og sommerbalancen. Det betyder, 
at højmosens gennemsnitlige årlige sommer-
vandstand i høj grad bliver bestemt af balan-
cen mellem nedbør og fordampning, og ud-
strømningen af vand fra mosen er minim e ret. 
Sommervandstanden ligger omkring 10-20 cm 
under terræn dog med undtagelse af 2018, 
hvor den ekstreme sommertørke dog ”kun” 

får højmosens middelvandstand ned på 35 cm 
under terræn. 

Terræn og vandstand målt i 11 faste punk-
ter (figur 10) viser, at blokering af mosens in-
terne grøfter og hævningen af ringkanalens 
afløbskote med 40 cm har medført en stigning 
i vandstanden på 4-33cm fra april 1998 til april 
2022 på trods af en meget tør periode i både 
marts og april 2022. 

I punkterne 1, 4, 3, 8, 10 og 11 på den træ-
løse moseflade er der sket markante terræn-
hævninger på 12-28cm. I eller tæt på disse 
målepunkter er der forekomst af Sphagnum. 
Der sker ligeledes terrænhævning på 11cm i 
punkt 9 i kantskoven i østenden af Storelung, 
hvor der også er forekomst af Sphagnum. De-
rimod er der status quo for terrænet i kantsk-
oven mod vest og lige omkring midterkanalen 
(pkt. 7, 6, 5 og 2). Omkring disse målepunkter 
er der ikke forekomst af Sphagnum. 

Diskussion
I perioden 1972-2005 lider Storelung stadig 
under den tidligere omfattende tørvegrav-
ning og afvanding. En terræn-profil fra 1971 
/5/ viser en højmose, der er gennemgravet, 
og som kun i de tilbageværende tørvebalker 
hæver sig op over de omgivende arealer. 
Ned brydning af tørven, nedfald af luftbårent 
kvælstof og periodevise oversvømmelser af 
næringsholdigt vand fra de omgivende grøfter 
har gennem årene tilført næringsstoffer til den 

Moseperlemorsommerfugl er knyttet til højmoser og andre næringsfattige moser med stor 
forekomst af tranebær, idet sommerfuglens larve udelukkende lever af tranebærplantens 
blade og blomster. Tranebær vokser primært på puder af tørvemos, hvor den med sine 
spinkle stængler kryber hen over mospuderne. Forekomst af moseperlemorsommerfugl be-
tragtes som et udtryk for en succesfuld restaurering af en højmose /4/, og tilstedeværelsen 
af mindst 30-40 voksne sommerfugle på Storelung i 2021 /21/ giver håb om, at genopret-
ningen af Storelung også har en positiv effekt på tranebær og denne smukke sommerfugl. 
Foto: Erik Vinther.

Sphagnum cuspidatum er naturligt forekom-
mende på danske højmoser i naturtilstand 
og indikerer et voksested med en stabil 
høj vandstand. Planten kan vokse næsten 
helt neddykket i vand, og ”klasker” helt 
sammen, hvis man tager den op af vandet. 
Foto: Erik Vinther
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oprindeligt næringsfattige mose. Resultatet 
har været, at der i de 20 prøvefelter er sket 
et fald i forekomst og/eller dækning hos en 
række arter, der er tilpasset til højmosens næ-
ringsfattige og stærkt sure miljø. Det gælder 
arter som hvid næbfrø, rundbladet soldug, 
smalbladet kæruld og Sphagnum cuspidatum. 
Den lidt mere næringstolerante Sphagnum 
fallax øger dog både sin forekomst og dækn-
ing i felterne, men den totale forekomst og 
dækning af Sphagnum er uændret. 

Samtidig sker der en invasion af stadig flere 
plantearter, som ikke er hjemmehørende på 
en højmose i naturtilstand, og dækningen 
øges af flere af disse arter herunder især blå-
top. På trods af, at Fyns Amt gennemfører 
naturpleje i form af regelmæssig rydning af 
træopvæksten, sker der i analysefelterne en 
øget tilgroning med dun-birk.

Andre studier af højmoser viser ligeledes, at 
dræning og tilførsel af gødning er væsentlige 
elementer i ændringer af højmosers vegeta-
tion, og der er påvist en positiv sammenhæng 
mellem udledning af ammoniak og antallet af 
ikke-hjemmehørende plantearter på 21 dan-
ske højmoser/14/.

Ændringerne i vegetationens sammensæt-
ning afspejles i analysefelternes Ellenberg-vær-

dier, som er et indirekte mål for vækstforhold-
ene. Tilgængeligheden af lys (Ellenberg L) og 
fugtighedsforholdene (Ellenberg F) falder i lø-
bet af perioden, mens reaktionstallet (Ellen-
berg R) og næringsindholdet (Ellenberg N) sti-
ger. Det stigende næringsindhold har en 
tydelig og signifikant sammenhæng med det 
voksende antal arter, der ikke er naturligt 
hjemmehørende på højmosen. 

I perioden 2004-2014 sker der tilsynelad-
ende ikke nogen yderligere forringelse af høj-
mosen vurderet ud fra udviklingen i de 13 
NOVANA-felter. Felterne er dog relativt store 
(78,5 m2) og registrerer derfor kun markante 
ændringer. Antallet af højmosefremmede 
plantearter er højt, men uændret, og der sker 
ikke signifikante ændringer i højmosens hjem-
mehørende plantearter. Ellenberg værdierne 
viser desuden ingen tegn på yderligere forrin-
gelser i højmosens miljøforhold, tværtimod 
falder Ellenberg R (reaktionstallet) signifikant. 

Faldet i Ellenberg R kan forklares ved den 
signifikante stigning i både udbredelse og dæk-
ning af tørvemosser, der registreres langs tran-
sekterne i Storelung i perioden 2006-2010. Når 
tørvemosserne optager positivt ladede ioner 
fra næringsstoffer som natrium, calcium og 
magnesium udskiller mosserne positive brint-

ioner. Der sker derved en forsuring og pH fal-
der. I 2012 og 2014 ligger pH på den åbne høj-
moseflade mellem 3,5 og 4,0 /15/, hvilket 
svarer til pH i danske aktive højmoser /16/. 

Den signifikante stigning i udbredelse og/
eller dækning af tørvemosser sker primært 
hos S. palustre og S. papillosum og til dels S. 
fallax, S. teres og S. capillifolium. 

Blokering af de interne dræn i forbindelse 
med LIFE05 har gjort Storelung mere våd og 
derved forbedret vilkårene for tørvemosserne. 
Til gengæld stiger også udbredelse og dæk-
ning af blåtop og udbredelsen af tagrør.

Specielt blåtop er et problem i flere højmo-
ser, og hvor blåtop har etableret sig, er det en 
stor udfordring at vende udviklingen /12/. Blå-
top etablerer sig, hvor der er en vis tilstede væ-
relse af vand og ofte store fluktuationer i 
vand spejlet. Disse fluktuationer forstærkes af 
tilstedeværelsen af blåtop, som følge af en stor 
fordampning fra græslaget, men hvis det er 
tilstrækkeligt vådt, kommer Sphagnum hurtigt 
til at dominere /12/. 

Vandstandshævningen i ringkanalen i for-
bindelse med gennemførelsen af LIFE70 har 
haft en markant effekt på Storelung. Ringka na-
len dræner ikke mere Storelung, hvilket bety-
der, at mosens vandstand generelt er steget i 

Figur 7. Ellenberg-værdierne L, F, R og N i de 20 faste prøvefelter i perioden 1972-2005.
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både sommer- og vintermånederne, og den 
årlige sommervandstand følger nu i høj grad 
den årlige sommerbalance. Mosens vandstand 
bestemmes nu hovedsageligt af forholdet mel-
lem nedbør og fordampning. Flytning af ka na-
len og hævning af kanalens sider forhindrer 
desuden udstrømning af næringsrigt vand fra 
kanalen til mosen i perioder med store ned-
børsmængder. 

Tørvemosserne har i perioderne 2006-2010 
og 2010-2019 øget både deres udbredelse og 
dækning signifikant, og dækningen er nået op 
på godt 45% i 2019, hvilket er en fordobling i 
forhold til dækningen i 2006. 

Det er især S. fallax, S. palustre og S. cuspi-
datum, der bidrager til den udvikling. Tilsam-
men udgør de 3 arter ca. 85% af den samlede 
Sphagnum-dækning og indikerer forholdsvis 
gunstige hydrologiske forhold, selv om S. fal-
lax og S. palustre også indikerer en let for hø j-
 et næringstilgængelighed /17/. Fremgang for 
S. squarrosum og S. subnitens understøtter, 

at der i Storelung stedvis findes en forholdsvis 
høj næringstilgængelighed /17/. Tilbagegang 
for S. fimbriatum er overraskende, da arten 
både signalerer let forhøjet næringstilgænge-
lighed og forholdsvis gunstige hydrologiske 
forhold /17/.

Blandt de hjemmehørende Sphagnum arter 
på højmosefladen er der i perioden 2006-2019 
fremgang i dækning og/eller forekomst hos 
arterne S. fallax, S. cuspidatum, S. rubellum 
og S. magellanicum, mens S. capillifolium og 
S. tenellum går tilbage. Samlet set er der dog 
en signifikant fremgang for disse arter. 

Udviklingen hos de enkelte arter af Sphag-
num giver således ikke et entydigt billede af 
specielt næringstilgængeligheden i Storelung. 
Men da enhver Sphagnum art er bedre end 
ingen i bestræbelserne på restaurering af en 
højmose /17/, viser den markante øgning i ud-
bredelse og dækning af Sphagnum, at vand-
standen er stabiliseret på et højere niveau, 
hvilket er et vigtigt skridt i retning af gendan-

nelsen af et sammenhængende Sphagnum 
dække /17/. Den højere vandstand og øgede 
vækst af tørvemosserne har desuden medført 
en hævning af terrænet i perioden 1998-2022 
på op til 28cm i områder med forekomst af 
Sphagnum. Terrænhævningen udgør 
forhåbentlig starten på genskabelsen af en 
mere elastisk tørveoverflade, som øger mo-
sens lagerkapacitet for vand, og som vurderes 
at være et succesmål i restaurering af høj-
moser /18, 19/. 

Det er desuden glædeligt, at både dækning 
og udbredelse af blåtop falder signifikant fra 
2010 til 2019. Det tyder på, at vandstandsstig-

Figur 8. Gennemsnitlig vandstand for hver måned i perioden 2008-
2021. De enkelte værdier er forsynet med standardafvigelse.

Figur 9. Vandstanden i Storelung i forhold til terræn er for hvert år 
angivet som middelværdien af sommervandstanden igennem peri-
oden april-september samt middelværdien af vintervandstanden 
igennem perioden oktober-marts. Sommervandbalancen er angivet 
årligt som nedbør minus fordampning i perioden april-september, og 
vintervandbalancen er angivet årligt som nedbør minus fordampning 
i perioden oktober-marts. 

Figur 10. Terræn og vandstand er målt i 11 punkter i 1998 og 2022. Punkterne 2-9 ligger på 
en V-Ø gående linje gennem mosen, således at pkt. 7 ligger helt mod vest ved ringkanalen 
og pkt. 9 ligger helt mod øst tæt på ringkanalen. Pkt. 7, 6, 5 og 9 ligger i randskoven, mens 
de øvrige punkter ligger på den træløse moseflade.

Tabel 5. Antal måneder med gennemsnitlig 
sommervandstand (april-september) og vin-
tervandstand (oktober-marts) i perioderne 
2008-2016 og 2017-2021.

Genskabelse af højmose

Boks 2
Vandbalancen i højmoser kan ud-
trykkes ved følgende ligning: P-E-
R-L-D = ∆W, hvor P er mængden af 
nedbør, E er overfladefordampning, 
R er overfladeafløb, L er horisontal 
vandnedsivning i tørven, D er verti-
kal vandnedsivning og ∆W er vand-
depotet i højmosen set over en år-
række. De to vigtigste faktorer for 
højmosens vandbalance er nedbø-
ren (P) og fordampningen (E), mens 
overfladeafløbet (R) kan have en 
relativt stor betydning for fraførelsen 
af vand fra mosen, særligt hvis mo-
sen er drænet. Den horisontale og 
vertikale nedsivning (L, D) udgør 
kun en lille del af højmosens vand-
balance /24/.
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ningen har nået et niveau, hvor Sphagnum 
har en konkurrencemæssig fordel overfor blå-
top. 

Til gengæld er dækning og udbredelse af ta-
grør også øget signifikant i perioden 2010-
2019. Tagrør er registreret langs transekt 1 og 
3, men har i perioden kun bredt sig signifikant 
langs transekt 1. I 2019 har tagrør også en sig-
nifikant større udbredelse end i 2006. Der er 
antagelig tale om et overgangsfænomen, idet 
en øget vækst af Sphagnum med tiden for-
modes at fortrænge tagrør /20/.

Konklusion
En velfungerende højmose har et næsten 
”lukket” vandkredsløb, hvor mosens tørve-
mosser opsuger hovedparten af nedbøren. 
Mosen mister kun vand via fordampning fra 
vegetationen samt overfladisk afstrømning af 
overskydende vand især i vinterhalvåret.

Vores undersøgelse viser, at indsatserne i 
LIFE05, der blokerer de interne dræn i mosen, 
har haft en positiv effekt på udbredelsen og 
dækningen af tørvemosserne i Storelung. 

Den positive udvikling er accelereret via 
indsatserne i LIFE70, hvor mosens vandstand 
generelt er hævet, og det er lykkedes at gen-
skabe et mere ”lukket vandkredsløb” i Store-
lung. Udstrømning af vand fra Storelung til 
ringkanalen er tilsyneladende stoppet, så mo-
sens vandstand nu hovedsageligt bestemmes 
af forholdet mellem nedbør og fordampning. 

De to LIFE-projekter i perioden 2004 - 2019 
har fordoblet dækningen af Sphagnum i høj-
mosen, og vandstandshævningen har tillige 
reduceret udbredelse og dækning af blåtop. 
Det er således lykkedes stedvist at skabe vand-
mættede, tørvedannende forhold, som med 
tiden kan blive til et sammenhængende 
dække af Sphagnum. 

Perspektivering
Udviklingen i Storelung dokumenterer, at 
vandstandshævning kan være et effektivt red-
skab til både at genoprette optimale forhold 
for væksten af Sphagnum i en højmose og 
samtidig bekæmpe blåtop, der er en trussel 
mod mange danske højmoser. Vandstands-
hævning må dog altid ske på en sådan måde, 
at mosen sikres mod direkte tilførsel af grund-
vand og næringsrigt overfladevand. 

Det store fald i tilførsel af luftbårent kvæl-
stof, der er sket i perioden 1990-2020 /22/ be-
tyder, at der er gode chancer for, at Storelung 
på langt sigt atter vil udvikle en smuk hvælvet 
højmoseflade med et tue- og høljesystem. Det 
er dog en forudsætning, at den atmosfæriske 
kvælstofdeposition til mosen fortsat bliver 
nedbragt, idet tålegrænsen på 5-10 kg N/ha for 

en højmose stadig er overskredet i området 
/22/.

Det vil antagelig være nødvendigt med mel-
lemrum at gennemføre rydning af træopvækst 
på den åbne højmoseflade. En fortsat øget 
dæk ning af Sphagnum skaber dog så sure, næ-
ringsfattige og vandmættede forhold, at dun-
birk og andre træer på længere sigt får dårlige 
vækst- og etableringsbetingelser. Behovet for 
rydninger forventes derfor at aftage, men der 
kan antagelig gå flere årtier efter restaurerin-
gen, før effekterne af dræning er væk /23/. 
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Almind Sø er en velbesøgt badesø ved Silkeborg. Her blev der i juni 2020 udlagt en 
bøje med sensorer, som gør det muligt at få livemålinger af bl.a. vandtemperatur. 

Derudover indsamles data, der anvendes til modellering af søens vandkvalitet, og som 
gør det muligt at lave prognoser. Projektet er blandt de første til at udnytte kombinatio-
nen af en fastinstalleret bøje og modelprognoser med fokus på badevandssøer.

Borgere og besøgende kan følge de aktuelle data fra søen og badevandsudsigten via 
WaterWebTools.com - en spinoutvirksomhed, som er undervejs fra Aarhus Universitet i 
regi af InnoExplorer. Den digitale badevandsudsigt kan bruges til at planlægge den 
næste svømmetur eller holde øje med vandtemperaturen time for time

DCE giver indblik i naturen

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet 
yder forskningsbaseret rådgivning af myndigheder, virksomheder og 
organisationer og er desuden ansvarlig for Danmarks rapporteringer 
til EU og FN på natur- og klimaområdet.
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Hvordan har vores vandløb det egentlig? Er 
tabet af biodiversitet i dem standset? Og er 
der endda en fremgang at spore? Mange rele
vante spørgsmål at besvare om muligt. Skal 
man tro en nylig statusrapport, er budskabet 
ikke opmuntrende /1/. Bedst ser det ud for 

smådyrene (makroinvertebraterne), hvor 
udviklingen er vurderet ”stabil/fluktuerende” 
inden for de seneste 10 år. Vurderingen er 
baseret på seneste udgave af den danske rød
liste /2/, helt konkret ud fra en række truede/
næsten truede arter. Her er set på udviklings
tendenserne, hvis de er angivet. Det er de 
kun for få arter. Der mangler dels data, dels 
analyser af data.

Det er relevant at vurdere en udvikling på 
baggrund af truede arter, men de udgør ikke 

hele biodiversiteten. Langt de fleste arter er al
mindelige, halvsjældne eller sjældne. Så et en
sidigt fokus på truede arter giver et ufuldstæn
digt og i værste fald skævt billede af status.

Faktisk er der påvist generel fremgang for 
vandløbssmådyrene, hvis vurderingen baseres 
på miljøtilstanden bedømt via Dansk vand
løbs   fauna Indeks. Andelen af faunaklasserne 
57 (godhøj tilstand) er steget fra ca. 30 til ca. 
60% over 20 år på en delmængde af stationer 
under NOVANA (Nationalt Overvågningspro

Er vores største vandløbsslørvinge i 
fremgang?
Et helt enkelt spørgsmål. Besvarelsen kræver imidlertid grundige 

overvejelser for at være tilfredsstillende. Det gælder valg af og kritisk 

stillingtagen til data, og ikke mindst analyser af disse. Vi giver bud 

på, hvordan fremgangen hos en sjælden slørvinge, Perlodes micro

cephalus, kan forklares. Den er valgt, fordi den er blandt de mest 

spektakulære og ”miljøkrævende” smådyr i danske vandløb.

Peter Wiberg-Larsen, Jens skriver & 
søren birkhoLm hansen

Figur 1. Udbredelsen af P. microcephalus 
1990-2020, baseret på 1. fund af arten in-
den for perioderne 1990-1999, 2000-2009 
eller 2010-2020.

Den vingede hun af Perlodes microcephalus sidder og varmer op, måske for at blive klar til 
en kort flyvetur (foto: Heino Rost-Nielsen).
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gram for Vandmiljø og Natur) /3/. Del mæng
den er ikke repræsentativ for danske vandløb, 
men tendensen er formodentlig dækkende. 
Ligesom arter tilknyttet høj tilstand er rele
vante indikatorer, selvom de ikke er rød li
ste de. 

Slørvinge som indikator
Slørvinger er ”primitive” insekter uden puppe
stadium. Unge individer (nymfer) ligner de 
voksne, men mangler disses vinger. Der 
ken  des 25 danske arter, især knyttet til strøm
mende vand. Tre af dem er sandsynligvis ud
døde, og 3 er truede eller næsten truede /2/. 
Blandt resten er flere arter sjældne eller halv
sjældne, men ikke truede. Vores p.t. største 
art, Perlodes microcephalus, er en sådan 
sjæl den art. Den er stor (op til 25 mm lang 
uden følehorn og halenokker) og nymferne 
stiller store miljøkrav. Vandet skal være rent 
og iltrigt (uden let nedbrydeligt organisk stof), 
strømmen hurtig, og der skal være sten, grus 
og dødt ved at opholde sig og jage på. Arten 
er toprovdyr blandt vandløbssmådyrene. 
Data viser, at P. microcephalus stort set kun 
forekommer ved faunaklasse 6 (16%) eller 7 
(76%). Det er derfor relevant og oplagt at un
dersøge udviklingen i artens forekomst som 
”proxy” for lignende arter med høje miljøkrav.

Europæisk udbredelse
Inden vi når dertil, er det værd at se på artens 
udbredelse. Den findes over størstedelen af 
Europa, men har sine nordligste populationer 
i Danmark. Den er ikke kendt fra hverken Sve
rige eller SlesvigHolsten. Og de danske popu
lationer, som kun forekommer i Jylland, er 
derfor isolerede. De er måske derfor genetisk 
unikke og særligt beskyttelsesværdige. På de 
britiske øer er P. mortoni for nyligt udskilt 
som selvstændig art fra netop microcephalus. 
Fra Danmark er også kendt P. dispar, men 
den vurderes uddød fra sit eneste findested i 
nedre Gudenå /2/. 

Danske forekomster 
Via Miljøportalen (https://miljoedata.miljoe
por tal.dk/) kan der let udtrækkes kort og 
bag ved liggende rådata for en art. Data stam
mer fra ”Miljøstyrelsen” (reelt amterne før 
2007) og kommunerne. Der er dog uheldige 
begrænsninger. Ikke mere end ca. 2500 ”re
cords” kan udtrækkes ad gangen og det uden 
oplysning om, hvem der har identificeret 
arterne. Det er derimod muligt i databasen 
ODA (https://odaforalle.au.dk/login.aspx), 
som dog mangler kommunernes data. Vi har 
via Miljøportalen udtrukket data for Perlodes 
for perioden 19902020, i alt fra 337 lokali te

ter. Herfra er fjernet fejlagtige fund fra Sjæl
land og sydligste Jylland. Arten bør ikke kunne 
forveksles med andre slørvinger. Imidlertid 
viste en interkalibrering af bearbejd ning af 
DVFIprøver, at 2 ud af 12 deltagere (medar
bejdere ved Miljøstyrelsen og konsulenter 
for samme) ”påviste” arten, selvom den ikke 
forekom i de udleverede prøver /4/. 

Arten er godt repræsenteret (52 lokaliteter) 
i Naturbasen (https://www.naturbasen.dk/), 
som er baseret på frivillige (>40.000) brugere. 
Tilføjes 4 troværdige fund herfra, fås et lands
dækkende kort over Perlodes’ udbredelse (fi
gur 1). 

Aktuelt (2020) er arten nu udbredt fra Lin
denborg Åsystemet i nord til Sneum Åsyste
met i syd. I alt forekommer den i 14 vandsy
stemer, med langt de fleste lokaliteter i Skjern 
Å (150) og Gudenå (59). 

Afbildes antallet af lokaliteter med fund af 
arten år for år, fås et billede af signifikant 
frem gang (figur 2). Det årlige antal under
søgte prøvestationer har dog varieret markant 
igennem perioden. I Jylland fra gennemsnitlig 
4800 stationer årligt, før NOVANA blev igang
sat i 2004, til ca. 1600 årligt fra og med 2007, 
hvor Staten overtog overvågningen fra am
ter ne. Fra 2007 kom kommunerne på banen 
med ca. 540 årlige prøver. Pga. denne uens ar
tethed har vi divideret stationsantallet med 
Perlodesforekomst med antallet af under
søgte jyske stationer med udtagne prøver 
(multipliceret med en faktor 1000 for at opnå 
et ”fornuftigt” indeks). 

Udvikling i udbredelse
Det beregnede indeks for forekomst af P. mi
crocephalus viser en endnu stærkere statistisk 
signifikant fremgang i udbredelse (figur 3), 
også bedst beskrevet ved en eksponentiel 
funktion (r2 = 0,82, P<0,001). Men selvom 
trenden er tydelig, er årtilår variationen især 
stor efter 2016. Hvorfor så det? Noget skyldes 
prøvetagningstidspunkterne. Arten har en 
1årig livscyklus. Nymferne går på land og for
vandles til voksne i april, og næste generations 
nymfer ses typisk først i september. Næsten 
halvdelen af prøverne fra vandsystemer med 
arten er taget, når denne er svær at påvise. 
Des uden er den som toprovdyr naturligt fåtal
lig (kun 1 3 individer i 90% af prøver med 
arten), så chancen for at få den med er lille. 
Det kræver også erfaring at tage en god prøve, 
så man får Perlodes med. Ikke overraskende 
at den i gennemsnit kun fandtes i ca. 1/3 af 
prøver udtaget efter første fund. Ændringer i 
NOVANA efter 2016 kan måske også have be
tydning. Fravær i prøver kan selvfølgelig også 
skyldes, at arten reelt er forsvundet.

Artens fremgang er indiskutabel. Hyppig

Slørvinge i fremgang

Figur 2. Årlige fund af P. microcephalus i perioden 1990-2020, baseret på ubearbejdede 
data fra Miljøportalen. 

Tabel 1. Oversigt over vandsystemer, hvortil P. microcephalus vurderes at være indvandret 
fra nærmeste kendte levested (”kilde”), samt afstanden til denne.

Indvandret til: År ”Kilde”
Afstand (km), 

minimum

Varde Å-systemet 1997 Skjern Å-systemet 28

Lyngbygård Å 2008 Linå/Voel Bæk <10

Bygholm Å/Gesager Å 2008 Store Hansted Å 4

Villestrup Å/Lundgård Bæk 2010 Lindenborg Å-systemet 10

Sneum Å/Ilsted Å 2011 Varde Å-systemet 17

Vejle Å-systemet 2011 Gesager Å 10

Vive Møllebæk 2019 Villestrup Å 2
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heden er således 10doblet på 30 år (fig. 3), 
mens udbredelsesarealet er øget med ca. 40%. 
Den fundne udvikling passer fint med tid li
gere undersøgelser /5/. Her blev påvist en 
frem adskridende udbredelse for perioden 
19932005, og forudsagt en fortsat øgning af 
udbredelsen. Det sidste kan vi bekræfte. 
Glædeligt er det, fordi arten historisk (1900
1980) har været i tilbagegang /6/. For 100 år 
siden forekom den i Kolding Å, og måske 
genindvandrer den snart her? Senest er den 
nået til Kongeåen i foråret 2022 (se Miljøpor
talen). 

Den markante forøgelse i arealmæssig ud
bredelse betyder, at arten er indvandret til ny 
vandsystemer, sandsynligvis fra det nærmeste 
levested, se tabel 1. 

Spredning
Selvom nymferne er tilpasset livet på større 
sten, grus og dødt ved og undgår strømmens 
påvirkning ved at krybe i ”strømlæ” og holde 
sig godt fast med kløerne, bevæger de sig ret 
vidt omkring. I kontrollerede forsøg vandrede 
nymferne inden for 24 timer i gennemsnit 4,4 
m opstrøms og 1,5 m nedstrøms (max. hhv. 
10 og 3 m) /7/. Dertil kommer, at de indgår 
i ”driften” /8/, den del af faunaen som driver 
med strømmen. Det sker især om natten, 
hvor de er særligt aktive jægere, og samtidig 
i mindst risiko for at blive spist af ørreder og 
andre fisk. Spredning inden for det enkelte 
vandsystem må derfor formodes at ske relativt 
hurtigt, forudsat egnede miljøforhold. Lige 
hvad vores undersøgelse viser.

Derimod er spredningsmulighederne van
skeligere mellem vandsystemer. Ægbærende 
hunner er dårlige flyvere /9/. De foretager ty
pisk kun korte flyveture til umiddelbart op
strøms egnede stryg, og dropper deres æg i 
”pakker” på vandoverfladen. Ægpakkerne 
driver en kort afstand før de – forhåbentlig – 
fæstner sig til sten og grus, hvorefter de en
kelte æg spredes på bunden. Selvom det na
turligvis ikke kan afvises, at enkelte individer 
kan blive vindspredt over større afstande /5/, 
er der andre muligheder. Hunnens klør er for
synet med krogformede børster og en tæt 
beklædning af mikroskopiske hår (”velcro”). 
Det gør den i stand til at holde godt fast på 
fjer, hår og tøj. Hunnerne må derfor kunne 
spredes med ”dyr”, som færdes langs vand
løbene. Oplagte muligheder er fiskehejrer, 
oddere og os (sportsfiskere, åmænd). Alle 
disse ”vektorer” foretager potentielt rejser 
mellem vandsystemer. Indvandring til Varde Å 
fra Skjern Å via sportsfiskere er en oplagt mu
lighed. Men for østjyske vandløb er det min
dre sandsynligt. Her er odderen derimod in
teressant. Den har nemlig spredt sig 

be ty deligt i Jylland /10, 11/, samtidig med at P. 
mi cro cephalus øgede sin geografiske 
udbredel se.

Nogle vil indvende, at slørvingen nok bare 
har levet upåagtet i nogle refugier, og så er 
blevet synlig i takt med miljøforbedringer. Det 
er næppe tilfældet i Varde Å, Villestrup Å og 
Vejle Å, som i mange år beviseligt var uegnede 
levesteder pga. betydende udledninger fra 
dambrug og renseanlæg.

Vigtige pointer
Vi har påvist, at P. microcephalus er i markant 
fremgang. Især inden for vandløbssystemer, 
hvor arten hele tiden har været kendt, men 
også ved indvandring til nye vandløbssyste
mer. Lignende fremgang er forventelig for 
flere andre sjældne eller relativt sjældne små
dyrsarter. Dokumentationen har dog budt på 
udfordringer (uens prøvetagning mht. antal, 
tidspunkter og kvalitet). Derfor er bl.a. beva
relse af stationer med tidsserier vigtig. Her er 
det gået den forkerte vej med nedskæringer 
i stationsantal og prøvetagningsfrekvens i 
NOVANA. Uden et ”paradigmeskift” bliver 
det fremover svært at vurdere udvikling i 
miljøtilstand og arters trivsel, eller foretage 
ny rødlistevurderinger. Måske er vi allerede 
afhængige af kommunernes og frivillige natur
interesseredes indsats? 

Tak
Artiklen er inspireret af Bent Lauge Madsens 
synspunkt i V&J 2/2022. Tak til dataleve ran
dører og Heino RostNielsen for lån af foto.
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Slørvinge i fremgang

Figur 3. ”Hyppighed” af P. microcephalus i perioden 1990-2020, baseret på bearbejdede 
data fra Miljøportalen (se teksten). 
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Lavvandede gydestryg i store vandløb – behandles i 2023-numre af Vand & Jord
Eksempler på lavvandede gydestryg behandles i særskilte artikler i Vand & Jord i 2023. Der arbejdes desuden på en vidensdeling på tværs af stat, 
rådgivere og kommuner.
• Vejle Å. Vejle Kommune har i samarbejde med Vingstedcentret og Danmarks Sportsfiskerforbund etableret tre stryg ved Vingsted i 2013. Der er 

mindst 3540 gydegravninger hvert år på de tre stryg.
• Skjern Å. Herning Kommune har i samarbejde med IkastBrande Kommune etableret et lavvandet stryg ved det nedlagte Hytten dambrug. Det 

lavvandede stryg blev anlagt i 2012. Stryget har ændret sig meget på 10 år og kommer til at indgå i den fælles vidensdeling om anlæg og drift.
• Åkær Å. Kolding Sportsfiskerforening har i samarbejde med Kolding Kommune etableret et lavvandet stryg mellem Kolding og Lunderskov. Det 

lavvandede stryg blev anlagt i september 2022. Midt i november 2022 blev de første gydegravninger i stryget observeret.
• Brede Å og Lobæk. Tønder Kommune har i samarbejde med Brede Å Lystfiskerforening anlagt 5 store lavvandede stryg i Brede Å og Lo bæk i 

2021. Monitering på fiskebestanden har vist en markant forøgelse af antallet af lakseyngel, men også antallet af arter af fisk på strygene er steget.

 

Skjern Å umiddelbart efter etablering (foto Herning Kommune).

Brede Å. Foto: Søren Brandt
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CO
2
 er et nøglestof

CO
2
 er et nøglestof i biologiske og kemiske 

omsætninger og samtidig den vigtigste 
driv husgas. Derfor vil forskere gerne forstå 
de processer i landskabet, jorden og vand
kredsløbet, der bestemmer både indhold 
og afgasning af CO

2
 til atmosfæren fra bl.a. 

vådområder. Klimaforskere og politikere efter
spørger især tal for kilderne til den samlede 
nationale og globale CO

2
 afgasning. 

Tidligere målinger viser, at vandløb er hot
spots for CO

2
 afgasning til atmosfæren; deraf 

fokus på at kende vandløbenes CO
2
 afgasning 

/1/. Vi har benyttet frit tilgængelige oplands 
og vandkemiske data fra 2298 vandløbsstatio
ner til at vurdere CO

2
 indhold og afgasning fra 

Skandinaviens vandløb ved anvendelse af ”ma
skinlæring” (machine learning). Det er en ny 
tilgang til økologiske data med henblik på at 
skabe bedre opgørelser på stor skala (fig. 1).

Hvordan håndteres kompleksitet
Biologer, der studerer molekyler, celler og 
fysiologiske processer, kan udføre eksperi
menter under velkontrollerede forhold i labo
ratoriet med få faktorer i spil ad gangen. Er 
man økolog, må man nødvendigvis ud i den 
komplekse natur, hvor forholdene ændrer sig 
med landskabet, jordbunden og vandforhold
ene samt mellem dag og nat, sommer og vin
ter og fra år til år. Nogen gange er det muligt 
med god sikkerhed at udpege få forhold i 

CO
2
 i Skandinaviens vandløb analyseret 

med maskinlæring

Vi trænede modeller på baggrund af kemiske målinger i danske, 

finske og svenske vandløb samt oplandskarakteristik for at kunne 

for udsige vandløbenes CO
2
 indhold. Herefter kan CO

2
 afgasning 

esti meres, detailkort tegnes og landsresultatet beregnes. 

kenneth thorø martinsen &  
kaJ sand-Jensen

Figur 1. Kort over CO2 indhold udtrykt som partialtryk (µatm) i vandløb i Danmark, Sverige 
og Finland. Baseret på data fra /2/.
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omgivelserne, der styrer de undersøgte arter, 
biologiske samfund og processer. Andre 
gange er reguleringer voldsomt komplekse 
og det er svært eller næsten umuligt at forstå 
og forudsige sammenhængene. Regulering 
af CO

2
 indhold og afgasning fra vandløb til 

atmos færen hører til i den komplekse kate
gori. Kompleksiteten stiger yderligere, når 
studier i få vandløb skal dække variationen i 
hele nationens eller Skandinaviens vandløb. 

Udgangspunkt lyder ellers simpelt. CO
2
 ind

hold i vandløbet bestemmes af balancen mel
lem løbende tilførsler og tab. Men så kommer 
kompleksiteten. Tilførsler sker med overflade 
og grundvand fra land, med vandløbsvand fra 
opstrøms strækninger og ved alle organismers 
CO

2
 frigivelse ved respiration i selve vandlø

bet. Tab sker ved afgasning til atmosfæren, 
vandtransport til nedstrøms strækninger og 
ved vandplanters CO

2
 optagelse ved fotosyn

tese /3/. Vandet fra land er altid rigt på CO
2
, 

dog i vekslende grad. Kommer der meget 
vand rigt på CO

2
 fra den omgivende jord, 

bliver CO
2
 indholdet nødvendigvis højt, med 

mindre tabene er tilsvarende høje. CO
2
 afgasn

ing til luften bestemmes af vandets turbulens, 
og øges med hvirvler i vandet og krusninger 
på vandoverfladen og dermed med hurtig 
strøm, stort fald på vandløbet og en uregel
mæssig stenbund; langsom strøm og en glat 
mudderbund har den modsatte effekt. Vand
løbets egen CO

2
 dannelsen er størst, hvis det 

modtager meget omsætteligt organisk stof 
udefra, der nedbrydes af bakterier og frigør 
CO

2
 i vandløbet, mens CO

2 
forbrug ved foto

syntese kræver lys og vandplanter til stede. 
Derfor! Vil man kunne forudsige 

vandløbenes CO
2
 indhold og afgasning, må 

man have en overordnet tilgang, hvor man 
finder alle de data, hvorfra man kan beregne 
CO

2
 indholdet og desuden finde frem til de 

træk ved vandløbets fysik og omgivelser, der 
beskriver den hastighed, hvormed CO

2
 afgas

ses ved en given overmætning i forhold til at
mosfærens ret konstante indhold i det enkelte 
år (boks 1). 

Man kan beregne vandets CO
2
 indhold ved 

målinger af vandets alkalinitet, pH og temper
atur, og sådanne målinger er der mange af i 
databaser i Skandinavien (boks 1). Gasud
vekslingskonstanten (k) for CO

2
 mellem vand

løbet og atmosfæren kan estimeres ud fra 
vandløbets fysik – især terrænets fald og 
strømhastigheden – og derfra kan CO

2
 afgas

ningen til atmosfæren estimeres (boks 1).   

Maskinlæring som værktøj
Sædvanligvis har man benyttet traditionelle 
statistiske teknikker såsom lineær regression 
til at beskrive sammenhænge mellem den af

Figur 2. Variation og median (vertikal linje) for forklaringskraft (x-akse) af 8 modeller sam-
menlignet ved 5-fold krydsvalidering gentaget 5 gange.

Figur 3. Fordelinger af CO2 indhold forudsagt fra den bedste model (a) samt estimerede ud-
vekslinghastigheder (b) og CO2 afgasninger (c) normaliseret til intervallet 0-1.

CO
2
 i vandløb
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hængige variable (response) – her vandløbets 
CO

2
 indhold – og valgte uafhængige variable 

(predictors) – her oplandskarakteristika. Ved 
maskinlæring er sammenhængen mellem re
spons og forudsigelsesvariable ikke defineret 
på forhånd, men den ”læres” på baggrund af 
de faktiske data /4/. Fleksibiliteten i model
lerne tunes ind på baggrund af deres evne 
til at generalisere ud fra nye observationer. 
Denne metode til at fintune modellerne, hvor 
data som bruges til træning og validering er 
adskilt, skaber mere akkurate forudsigelser.

Der findes mange forskellige maskinlæ
rings modeller; vi har sammenlignet otte med 
varierende fleksibilitet /2/. De uafhængige var
iable består bl.a. af oplandsstørrelse, højde 
over havet, terrænfald, arealanvendelse, per
manent vanddække, med mere. Endvidere in
dgår klimadata såsom årlig gennemsnitstem
peratur og nedbør. Høj rumlig opløsning er 
vigtig. Vores analyse er lavet som et regulært 
grid med en opløsning på 25 m gange 25 m. 
Der indgår vandløb bredere end ca. 2,5 m 
med en samlet længde på 270.000 km i de tre 
skandinaviske lande, Danmark, Sverige og Fin
land. Danmark er en lilleput med 35.000 km 
vandløb.

Data til træning og sammenligning af mod
ellerne udgjorde 80% af de 2298 observatio
ner, mens 20% blev anvendt til at bestemme 
ydeevnen for den bedste model på nye, usete 
observationer. Sammenligningen mellem de 
otte modeller viser, at de komplekse model
ler, der kan håndtere interaktioner og ikke 
lineære sammenhænge, klarede sig bedst (fig. 
2). ”Random Forest” modellen klarede sig 

allerbedst, og havde på test datasættet en 
usikkerhed på 0,22 ”rootmeansquarederror” 
og en forklaringskraft (R2) på 66% ved forud
sigelse af variationen i CO

2
 indholdet (loga

ritme transformeret) i vandløb over alle egne i 
Skandinavien. 

CO
2
 i Skandinaviens vandløb

Fordelingen af CO
2
 indhold samt estimerede 

udvekslingshastigheder og afgasninger er 
udstrakt til hele vandløbsnetværket i Dan
mark, Sverige og Finland. Opskalering er en 
afgørende styrke ved modelleringen. Helt 
som forventet er spredningen på værdierne 
stor mellem de enkelte lokaliteter i alle lande. 

Men samtidig er gennemsnit og toppunkter 
i fordelingerne markant forskellige mellem 
landene (fig. 3). Vi ved fra tidligere direkte 
målinger, at både indhold, udvekslingshas
tigheder og afgasning er meget høje i vandløb, 
som fødes af grundvand overmættet med CO

2
 

/1/. Omvendt er alle tre karakteristika meget 
lave i langsomt flydende afløb fra søer, hvor 
CO

2
 er blevet brugt ved planteplanktonets fo

tosyntese. I grundvandet herhjemme kan CO
2
 

sagtens være overmættet 30 gange i forhold 
til atmosfæren, mens CO

2
 i søafløb er tæt 

på ligevægt med atmosfæren og derfor ikke 
afgasser CO

2
 /3/.

CO
2
 indholdet var overmættet i næsten alle 

Figur 4. Den relative betydning (x) af 12 variable (y), som karakteriserer oplandet ved 
vandløbsstationerne.

Boks 1. Vandløbenes CO2 indhold og afgasning
Vi har beregnet vandløbenes CO2 indhold og afgasning (F) ud fra kemiske og fysiske målinger i 2298 vandløb i perioden 
2000–2018. For et vandløb kan indgå, skal der være mindst 3 målinger per måned og der må ikke være mere end tre må-
neder mellem måneder, der opfylder dette krav. Indholdet af CO2 beregnes ud fra alkalinitet, pH og temperatur i vandet. 
Alkalinitet danner grundlag for at beregne summen af bikarbonat (HCO3

-) og karbonat (CO3
2-), som CO2 udgør en fast an-

del af ved en given pH og temperatur. Denne beregning er præcis, så længe alkalinitet og pH ikke er for lave. Alkalinitet 
og pH er høje i langt de fleste danske vandløb, hvilket giver præcise CO2 beregninger, mens usikkerheden for såvel alka-
linitet og pH er større i egne i Finland og Sverige, hvor alkaliniteten er tæt på nul og pH nærmer sig 5,5 /2/. Vandløb med 
de mest usikre beregninger er udeladt.
For at beregne den fysiske udvekslingshastighed (k) for CO2 mellem vandet og atmosfæren har vi benyttet empiriske 
sammenhænge til vandløbets strømhastighed, fald og temperatur. Der findes allerede mange større oversigter i litteratu-
ren, der muliggør sådanne beregninger. Efterfølgende kan CO2 afgasningen estimeres. Et forhold forsimpler beregning af 
CO2 afgasning til atmosfæren. CO2 indholdet i atmosfæren er tilnærmelsesvist konstant, dog langsomt stigende år for år; 
lige nu er indholdet omkring 400 µatm (= 400 ppm, dvs. 400 CO2 molekyler per million luftmolekyler). CO2 afgasning til at-
mosfæren over vandoverfladen stiger lineært med produktet af den fysiske udvekslingshastighed (k) og med graden af 
overmætning af CO2 i vandet i forhold til luften (CO2vand-CO2atm) ifølge udtrykket:

F = k * (CO2-vand – CO2−atmosfære )

CO2 afgasningen er et estimat, som vi endnu ikke kan forudsige med maskinlæring på grund af mangel på direkte målin-
ger. Så fremtiden skal bringe direkte målinger ude i vandløbene af såvel CO2 indhold, udvekslingshastighed og afgasning. 
Udvikling af prisbillige og præcise CO2 sensorer gør det muligt at udføre sådanne målinger i de kommende år og dermed 
kvalitetssikre modeller, der opskalerer vandløbenes CO2 indhold og afgasning til Skandinavien og endnu videre ud i ver-
den. 

CO
2
 i vandløb
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vandløb, som således afgasser CO
2
 til atmos

færen. Det er helt som forventet, da vand fra 
oplandet altid er overmættet med CO

2
 og 

tillige tilfører organisk stof, som nedbrydes til 
CO

2
 i vandløbet. Det gennemsnitlige forud

sagte CO
2
 indhold var størst i danske vandløb 

(2721 µatm) og således omkring 7 gange 
overmættet i forhold til atmosfærens indhold 
(ca. 400 µatm). Det var markant lavere i finske 
(1274 µatm) og svenske vandløb (896 µatm). 
Det er en forventet forskel, da danske jorde er 
mere næringsrige, intensivt dyrkede og ligger 
i et varmere klima med større CO

2
 dannelse 

sammenlignet med finske og svenske vandløb. 
Især nordsvenske vandløb udspringer på fat
tig, tynd jord i fjeldene og oplever lange vin
tre, hvor omsætningen næsten går i stå.

De danske og finske vandløb har gennem
gående et lavt fald og derfor markant lavere 
udvekslingshastigheder mellem vandløbet og 
atmosfæren end de svenske. Så en vigtig  
grund til det lavere CO

2
 indhold i svenske 

vandløb er faktisk, at afgasningen af de en
kelte CO

2
 molekyler går hurtigere her. Kon

sekvensen bliver derfor, at de daglige gen
nemsnitlige CO

2
 afgasninger per m2 af 

vand løbsoverfladen er næsten de samme i fin
ske og svenske vandløb (henholdsvis 1,2 og 
1.0 g C i CO

2
), mens de er tre gange højere i 

Danmark (3,2 g C) pga. den langt højere over
mætning med CO

2
. 

Drister man sig på at regne videre på de 
danske estimater, og endog medtager de 
mindste vandløb smallere end ca. 2,5 m, 
ender vi med et vandløbsareal på omkring 80 
km2, der årligt afgasser 934 tusinde tons kul
stof som CO

2
. Tidligere studies tyder på, at 

dette er et konservativt estimat, da CO
2
 kon

centrationerne ofte er højere i små vandløb 
/5/. Denne CO

2
 stammer oprindeligt fra bak

teriers, svampes og planterødders respiration 
i de omgivende jorde, og den får et yderligere 
tilskud ude i vandløbene af den større respira
tion i forhold til fotosyntese.

Hvad regulerer vandløbenes  
CO

2
 indhold?

Modellerne fortæller os også, hvilke forhold 
i oplandet, som især regulerer vandløbenes 
CO

2
 indhold (fig. 4). De vigtigst variable i 

oplandet for CO
2
 indholdet i skandinaviske 

vandløb var højden over havet og terrænets 
hældning, tilstedeværelse af temporært el
ler permanent vand i oplandet og nedbør. 
CO

2
 indholdet i vandløbet faldt især med 

øget højde af oplandet over havet og tillige 
med øget hældning af terrænet. Omvendt 
var CO

2
 indholdet størst i lavlandsvandløb 

i fladt terræn, hvor vandet siver langsomt 
frem til vandløbet gennem tykke jorde og 
derfor modtager meget CO

2
 undervejs fra 

jordbundsorganismernes respiration. Dette 
forhold bidrager også til det højere CO

2
 ind

hold i danske vandløb, som altovervejende 
er lavlandsvandløb omgivet af tykke jorde. 
Højere nedbør reducerede CO

2
 indholdet, 

sandsynligvis gennem fortynding og hurtigere 
transport af vand gennem oplandet frem til 
vandløbet. Temporære og permanente vand
samlinger (fx. søer) i oplandet er også vinduer 
for CO

2
 afgasning til atmosfæren og deres 

tilstedeværelse gav anledning til lavere CO
2
 

indhold i vandløbene.

Forskning er altid undervejs
I denne undersøgelse har vi trukket på de 
mange vandløbs og landskabsdata, som er 
tilgængelige i åbne databaser. Vi anvendte 
moderne maskinlærings metoder med hen
blik på at skabe overblik og forudsigelse af 
skandinaviske vandløbs CO

2
 indhold fulgt 

op af estimater for deres CO
2
 afgasning. Som 

nødvendig opfølgning gør udvikling af pris
billige CO

2
 sensorer i flydekamre det muligt 

direkte at måle vandløbenes CO
2
 indhold og 

afgasning mange steder med henblik på den 
nødvendige kvalitetssikring og kalibrering 
af nationale og regionale modeller. For få år 
siden havde vi hverken computer og måletek
nik til at sikre disse fremskridt. 

Vi finder det oplagt at nyttiggøre de mange 
databaser og udnytte de nye måle og bereg
ningsteknikker, der gør det muligt at flytte 
vurderinger fra en eller få lokaliteter til hele 
Skandinavien og videre ud i verden. Undervejs 
vil man også opleve, at lokaliteter og lande er 
forskellige og de faktorer, der driver proces
serne (fx. CO

2
 afgasningen), også ændrer sig, 

mens forståelsen og forudsigelsen bliver mere 
komplet og samfundsrelevant. Det er opti
malt, at forståelsen af sammenhænge og an
vendelsen af resultaterne begge vokser.
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ANNONCE

Fondens formål:

ATV Fonden for Jord og Grundvand er en almennyttig, erhvervsdrivende og non-profit fond, der arbejder 
aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Der 
arbejdes med at stimulere og initiere undervisning, forskning, udvikling samt styrke den faglige de-bat.
Konkret udmøntes Fondens arbejde i, at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, 
kurser og ekskursioner. 
Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Fondens 
sekretariat varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

For generel information om aktiviteterne i ATV Jord og Grundvand og tilmelding til møderne – se 
www.atv-jord-grundvand.dk

Den næste forureningstrussel
– hvad kan vi gøre for at være på forkant?
Tid: Mandag den 23. januar 2023, kl. 10.00 – 16.00
Sted: Storebælt Sinatur Hotel og Konference, Østerøvej 
121, Nyborg
På mødet præsenteres vores nuværende viden om prob-
lematiske stoffer i vores miljø og mulighed for at udpege de 
stoffer, som i fremtiden potentielt kan true jord, grundvand, 
drikkevand og vandmiljø. Desuden tages fat på muligheder og 
udfordringer i forhold til de analytiske tiltag for at udvikle fre-
madrettede screeningsprogrammer i forskellige medier. 
   Mødet kommer også rundt om mulighed for regulering, risiko 
kommunikation og barrierer ved monitering for miljø-fremmede 
stoffer, når deres forekomst og toksicitet i grundvand ikke 
kendes.
   Se programmet på vores hjemmeside www.atv-jord-grund-
vand.dk

Vintermøde 2023 og PFAS-temadag
Tid: Temadag mandag 6. marts og Vintermøde tirsdag/
onsdag 7.-8. marts 2023
Sted: Vingsted Hotel og Konferencecenter, Bredsten v/
Vejle
Vintermødet er programsat i 6 moduler fordelt over de to 
dage, og aktiviteterne forløber i 4 sideløbende spor med mu-
lighed for afvekslende deltagelse i arrangementerne.
   Ud over den samlede pakke med to dages konference incl. 
festmiddag tirsdag aften tilbyder vi også mulighed for 1-dag-
esdeltagelse, online deltagelse i enkelte moduler (dog uden 
mulighed for deltagelse i workshops) og gratis deltagelse for 
1.-2. års dimittender. Du kan som sædvanligt også deltage i 
temadagen den 7. marts om Grundvandets tilstand separat.
   Program for temadag og vintermøde offentliggøres ca. me-
dio december

Renseteknologier
20. april 2023 – Nyborg

Bæredygtighed i afværge  
– er det, vi gør, fornuftigt?
10. maj 2023 – Aarhus

Digitalisering
8. juni 2023 – København

Empowering Women in Water  
i forbindelse med IWA2022
ATV Jord og Grundvands bestyrelse besluttede i foråret at 
sponsorere et beløb til projektet “Empowering Women in Wa-
ter” og dermed – efter ansøgning – give en ung kvinde fra et 
udviklingsland mulighed for at deltage i konferencen IWA 2022 
i København.
   Initiativet er taget af Danish Water Forum og VIA University 
College for at forsøge at imødegå en underrepræsentation af 
kvinder i vandsektoren i udviklingslandene. Man ville gerne 
– via sponsorater – kunne invitere to kvindelige water profes-
sionals til at komme til København og deltage i IWA-konferen-
cen og udstilling, dvs. dække deres rejseomkostninger og 
deltagergebyr.
   Valget faldt for ATV Jord og Grundvands vedkommende på 
Alphonsina Ntibingwa, der arbejder som vandkvalitetsingeniør 
på et vandværk i Arusha Urban Water Supply and Sanitation i 
Tanzania.
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Selv om den ”nøgne” sandbund er en bund
type, der i areal dominerer ud for vores åbne 
og eksponerede kyster, bliver vi sjældent 
for talt om de særlige naturkvaliteter, der knyt
ter sig til sandbunden. Derimod hører vi til 
stadighed om stenrevenes fortræffeligheder. 
Dette på trods af, at den stenede bund spiller 
en langt mindre økologisk rolle end sandbun
den for de danske havområder. 

Den tætbebyggede sjællandske nordkyst 
står over for et stadigt stigende pres fra havet 
som følge af klimaforandringer, hvorfor be
hovet for en øget kystsikring trænger sig på. 
Dette indebærer dog et stort upåagtet pro
blem for havmiljøet. Den allerede eksiste
rende hårde kystsikring med skræntforseglin
ger og stensætninger har nemlig vist sig at 
medføre en betydelig negativ virkning for livet 
ud for kysten, samt for selve kystens rekrea
tive værdi. For at bevare de hvide sandstrande 
og hindre en fortsat forarmelse af kystnaturen, 
er det nødvendigt at finde en anden måde at 
beskytte kysten på. 

Den geologiske dynamik
Det altafgørende for livet på sandbunden er 
den geologiske dynamik, som for Nordkysten 
har betydet, at sandet gennem tiderne har 

vandret fra vest mod øst, hvor det har lagt sig 
som store undersøiske sandbanker i det nord
lige Øresund øst for Gilleleje (Fig.1). Samtidig 
er der sket en gradvis frilæggelse af istidens 
stenede og lerede sedimenter på havbunden 
ud for kysten vest for Gilleleje (Fig.1). 

Nordkysten påvirkes hovedsageligt af 
bølger fra vestlige og nordvestlige retninger. 
Når bølgerne bryder tæt ved land, dannes en 
kystparallel bølgestrøm, som kan opnå hastig
heder på 1 meter/sekund, eller mere. Strøm
men fragter sand langs kysten fra vest mod øst 
og denne transport af løse sedimenter kan 
sammenlignes med et transportbånd, hvor 
sandmængden stiger jævnt fra nul ved Spods

bjerg til omkring 25.000 kubikmeter/år ved 
Gilleleje, hvorefter den så aftager til cirka 
15.00020.000 kubikmeter/år ved Hornbæk. 
Siden Stenalderhavets tid er sandet blevet ført 
videre mod Helsingør og aflejret på Lappegr
und og Disken hhv. nord og syd for Helsingør. 
Dog har etableringen af havnene ved Gilleleje 
og Hornbæk betydet, at store dele af sandet 
nu om dage aflejres vest for havnene, idet 
molerne fungerer som store høfder. 

Havspejlet er igennem de sidste 130 år 
steget med omkring 0.4 mm/år. Siden 1960 
dog med en hastighed på ca. 1.6 mm/år. Dette 
har, sammen med nederosionen af havbun
den (det såkaldte abrasionsflak) og de tilta

Kystens naturlige geologi og biologi 
trues af klimatilpasninger

Kysten udgør noget af det mest oprindelige natur, vi har tilbage i 

Danmark. Men også den er kraftigt påvirket af menneskelige aktivi

teter. Med udgangspunkt i de geologiske og biologiske forhold langs 

Sjællands Nordkyst, beskrives de specielle livsbetingelser, der knyt

ter sig til den sandede havbund ud for vores åbne, bølgepåvirkede 

kyster. Endvidere beskrives en måde, som både kan tilgodese beho

vet for kystsikring og det liv, der udfolder sig ud for kysten.

ebbe kanneWorff, michaeL oLesen 
& troeLs aagaard 

Figur 1. Det godt 150 km2 store Natura 2000 område ud for Sjællands Nordkyst (Gilleleje 
Flak og Tragten), hvor også de beskyttede naturtyper er vist med sand i øst og stenede 
bundtyper i vest.
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gende kraftige nordvestlige storme, sat land
skabet under øget erosionspres. Men 
kyst erosion, og dermed frigivelsen af løse se
di menter især fra klinterne til vedligeholdelse 
af strandene, er kraftig blevet modvirket i takt 

med de seneste 100 års etablering af hård 
kystbeskyttelse. Således er der på strækninger 
med skråningsbeskyttelse ofte ingen strand
bred tilbage. 

Sandbundens biologi
Den sandede bund ved Sjællands Nordkyst 
repræsenterer to generelle bundtyper, nemlig 
sandrevlerne tæt på kysten og sandfladerne 
på det lidt dybere vand. De benævnes af og til 
som sandbanker på hhv. lavt og dybt vand. 

Sandrevlen
Sandbunden langs kysten er til stadighed ud
sat for en kraftig fysisk påvirkning som følge 
af bølger og strøm. Bølgestrømme sorterer og 
fordeler de løse ophvirvlede sedimenter efter 
graden af fysiske påvirkning. Slutresultatet 
er revler af velsorteret sand med ensartet 
kornstørrelse, som alt efter årstiden vandrer 
søværts og landværts på strandplanet. 

En særlig biologisk tilpasning til denne dy
namik ses såvel i første led af fødekæden (pri
mærproducenterne) i form af mikroskopiske 
alger og i det andet led af ”græssende” små
kræ (Fig.2). De mikroalger, der holder til på 
sandrevlen, ligger i den lille ende af størrel
sesspektret (mindre end 1/100 mm), hvor de 
sidder fastkittet til de glasklare sandkorn, i 
fordybninger og sprækker, beskyttet, når san
det er i bevægelse.

I andet led er nøgleorganismen den milli
meter store tangloppe Bathyporeia (Fig.2), 
der kan forekomme i antal på over 60.000 pr. 
m2. Den findes i velsorteret sandbund, hvor 
mediankornstørrelsen er mellem 0,150 og 
0,220 mm. Livscyklus er tilpasset revlens van
dring til det lave vand om sommeren, hvor 
høje temperaturer tillader arten et hurtigt 
generationsskifte, og til det dybe vand om vin
teren, hvor overvintring sker, beskyttet mod 
det lave vands kolde vintertemperaturer.

Sandrevlernes høje produktivitet af smådyr 
er fødegrundlaget for fladfisk i deres første 
bundstadier. Et andet vigtigt lille krebsdyr 
tilknyttet sandbunden, er mysider (pungre
jer), der optræder i tætte stimer over sand
bunden. Fødeemner for de større fisk, der 

Figur 2. Tv.: skitse af forskellige former for mikrobentiske alger på og mellem sandkorn (vist som blå afgrænsninger). Th.: Det ca. ½ cm 
store krebsdyr Bathyporeia sarsi, der her ses nedgravet i sandet, hvor det på ryggen ligger og afrasper sandkornene for mikroalger. 

Figur 3. Skitsetegning af sandbundens meiofauna, der tæller mange forskellige slags dyr i 
form af både voksne og larvestadier. Pga. størrelsen er de ikke i stand til at flytte rundt på 
sandkornene, og er derfor henvist til at leve mellem de eksisterende hulrum (omtegnet fra 
Danmarks Natur).

Kystnatur og klimatilpasning
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fouragerer på det lave vand om natten, er hes
terejer, kutlinger og tobis (også kaldes sand
grævling, fordi den lynhurtigt kan grave sig 
ned i sandbunden).

Når sandkysten med revler forsvinder og er
stattes af grove løse sedimenter og sten med 
store alger, får vi en kysttype, der ikke læn ge
 re har den nøglerolle i havet, som revlerne 
udfor den bølgeeksponerede kyst besidder.

Sandfladen
Også sandbunden på den lidt dybere og min
dre bølgepåvirkede flade, udgør et vigtigt 
bentisk levested i havet. Dette hænger sam
men med, at vi her finder ideelle økologiske 
betingelser for de fødeorganismer, mindre og 
store fisk lever af. Den lyspåvirkede sandbund 
i 520 m’s dybde giver ophav til myriader 
af mikroskopiske alger i og på bunden. De 
mikrobentiske alger, der også blev omtalt i 
forrige afsnit (Fig.2), vil ofte kunne genkendes 
som brunlige belægninger på sandfladen og 
mellem bølgeribberne hvor disse dannes.

Den mikrobentiske primærproduktion ud
gør grundlaget for det meste af det liv, der ud
folder sig på sandbankerne. Primærproduktio
nen er størst, hvor der ikke sker en 
ved varende ophvirvling fra bunden eller sedi
mentaflejring. De fleste bundlevende mikro
alger er mobile, og vil således kunne positio
nere sig optimalt i forhold til lys og 
næ ringss alte. På en almindelig sommerdag 
kan klorofylkoncentrationen på en sandbund i 
10 meters dybde snildt ligge på mellem 100
300 mg Chl/m2. Til sammenligning vil plank
tonalgerne på den tid af året forekomme i en 
koncentration på omkring 20 mg Chl/m2 i den 
overliggende vandsøjle.

Det bør endvidere nævnes, at også på de 
lyspåvirkede faste overflader som sten sker 
der en opvækst af mikroalger. Disse opnår 
dog sjældent en lige så høj produktion pr are
alenhed som på den sandede bund. Dette 
skyl des, at de hårde overflader nemmere lader 

sig ”afgræsse” af snegle, søpindsvin m.fl. i 
kom bination med den skyggevirkning som an
den begroning i form af bl.a. makroalger giver 
anledning til.

De mindste flercellede dyr på sandfladen 
udgøres af den såkaldte meiofauna (< 1 mm) 
der kryber rundt mellem sandkornene og 
æder mikroorganismer (Fig.3). 

Sandkornene på sandfladerne er knap så 
velsorteret som på sandrevlerne, og dækker 
sædvanligvis også over et større størrel ses
spektrum (60 til 300 µm). Sandfladens bund 
besidder typisk et porevolumen på mellem 
2030%, som tillader både meiofaunaen og 
vand at kunne bevæge sig relativt ubesværet 
(Fig. 3). 

De større dyr, der lever nedgravet i sandet  
den såkaldte makroinfauna (> 1 mm) – tælles 
primært af muslinger, børsteorme, krebsdyr, 
snegle, søpindsvin, slangestjerner samt disse 
dyrs forskellige larvestadier (Fig.4). Alle er 
værdifulde fødeemner for bundlevende fisk. 

Og uden de sandede kystvande vil bundlev

ende fisk som rødspætter og torsk ikke kunne 
forekomme så talrigt, som tilfældet er (eller 
kunne være) i de danske farvande. 

Nuværende og fremtidig  
kystbeskyttelse på Nordkysten
Udsigt til havet betød meget da sommerhu
sene begyndte at blive bygget, og derfor var 
det attraktivt at anlægge husene i første række 
oppe på skrænten. Den naturlige kysterosion 
blev derfor hurtigt et problem i grundejernes 
øjne og man begyndte at lave hård kystbeskyt
telse for ca. 100 år siden. Der blev bygget 
høfder (ca. 470 stk.), anlagt skråningsbeskyt
telse (ca. 340 stk.) og senere også bølgebry
dere (ca. 185 stk.). Figur 5 viser hvordan den 
hårde skråningsbeskyttelse dækker 2/3 af den 
samlede kyststrækning langs nordkysten.

Når kystskrænterne forhindres i at tilføre 
sediment til bølgernes transportbånd langs 
kysten, ændres de økologiske betingelser ved, 
at sedimenterne på stranden og havbunden 
bliver grovere, efterhånden som det finere 
sand bliver ført østpå. Kun ca. en tredjedel af 
kyststrækningens samlede længde resterer til 
at sikre den frie naturlige sedimentdynamik. 
Ud over den ændrede sedimentsammensæt
ning, betyder det manglende sand at det ak
tive kystprofil i mange tilfælde forstejles, hvor
ved bølgeenergien på strandbredden øges, og 
det fine sediment derfor fjernes. Sammen
lignes billeder af stranden nu og for 50100 år 
siden, ses det tydeligt mange steder, at 
stranden er blevet mere stenet.

Hvis man ønsker at fastholde og genskabe 
naturlig biodiversitet, som i dag er negativt på
virket af den hårde kystbeskyttelse, og samti
dig bibeholde eller øge sikkerheden for huse 
og infrastruktur, er der heldigvis håb forude. 

Figur 4. Skitsetegning af sandfladens større dyreliv, hvor alm. sandmusling (øv. tv) og alm. 
østersømusling (midt tv.) og sandorm (ned. th.) er vist særskilt (fra Øresundvandsamarbej-
det).

Figur 5- der viser hvor en hård skråningsbeskyttelse er foretaget på Sjællands Nordkyst. 
(Per Sørensen, Kystdirektoratet)

Kystnatur og klimatilpasning
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Det grundlæggende problem er, at kysten 
mangler sand.

Fodring med sand kan forene de mange 
hensyn i form af kystsikring, rekreative 
stran de og naturgenopretning.  Det biologisk 
set mest skånsomme er sandfodring, der ”ko
pierer” den tidligere naturlige tilførsel til kys
ten. Dette kan ske ved eksempelvis at:
• sandfodre om vinteren, 
• fodre 810 steder ud for de tidligere ero

sionsudsatte klinter (sandmotormetoden, 
hvor sandet fyldes på kystens naturlige 
transportbånd), 

• mængde og metode sigter mod en langsom 
kystopbygning, hvor dyre og plantelivet 

kan følge med kystens fremrykning, og
• fodre med et materiale, der svarer til det 

naturligt tilførte fra kystnedbrydningen. 

Ideelt set kan der skabes et lukket kredsløb 
og endda med naturligt kystsand, hvis det 
hentes på lokaliteter (520 meters dybde), 
hvor det lejrer sig, f.eks. Lappegrund og Dis
ken i den nordlige del af Øresund. Af alle 
steder, hvorfra sand kan indvindes må det 
være her miljøet skades mindst, fordi bølgepå
virkning og sandvandring hurtigt gendanner 
bundprofilet, og fordi faunaen naturligt ind
vandrer hver sommerhalvår. Samlet set vil vi 
med dette sandkredsløb få et mere sundt og 

levende hav. Det fælleskommunale sandfo
dringsprojekt ”Nordkystens Fremtid.” projek
terer med en generel vedligelsesfodring hvert 
femte år i 50 år. Derfor er det ekstra vigtigt at 
finde en metode, der minimerer skadevirkn
ing af sandfodring. 

ebbe kanneWorff, pensioneret marinbiolog fra Københavns 

Universitet (KU). michaeL oLesen, lektor emeritus, Biolo

gisk Institut, KU. troeLs aagaard, professor emeritus, Insti
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UV-filtre – forurening af havvandet 
kan udgøre en miljørisiko
Et studie øger viden om kilderne og de poten
tielle effekter af 8 UV filtre ved analyse af vand
prøver fra strande og fra renseanlæg på øen 
Gran Canaria i Spanien. Forskerne fandt, at 
det store antal af strandgæster og beskytte de 
omgivelser øgede forureningsniveauet ved 
strandene og at havvandets koncentration til 
tider udgjorde en stor miljørisiko.

Ultraviolette filtre er kemiske stoffer som 
spreder UV lys og anvendes i stigende grad i 
specielt solcremer og lotioner såvel som i in
dustrien for at øge levetiden af plastik og an
dre materialer. Stofferne betragtes som ”nye 
forurenende stoffer”, som dagens viden indi
kerer har visse miljøskadelige effekter og i 
nog le tilfælde tendens til at bioakkumulere. I 
juli 2022 tilføjede EU Komissioinen 3 UV filtre 
til sin ”Surface Water Watch List” (Commis
sion Implementing Decision (EU) 2022/1307 
of 22 July 2022). Stofferne er butyl methoxy
dibenzoylmethan (avobenzon), octocrylen og 
benzophenon3 (oxybenzon).

Forskerne målte koncentrationen i vand
prøver fra strande og renseanlæg og sammen
lignede dem med eksisterende data vedrø
rende miljøskadelige effekter. De tog 
må  ned lige prøver mellem maj og oktober 

2019 og målte koncentrationen af 8 forskellige 
stoffer. De tog vandprøver ved middagstid fra 
3 strande med forskellig brugsmønstre af 
lokale og turister og indsamlede prøver fra 
ind og udløb fra 3 renseanlæg, for at vurdere 
fjernelsesraten af de forskellige stoffer. De 
fandt desuden 7 publicerede effekt studier på 
specifikke organismer for 3 af stofferne, her
under på mikroalger, invertebrater og fisk ved 
kendte koncentrationer.

De rapporterede at octocrylen (OC) blev 
funder i alle havvandprøver, mens den mest 
almindelige benzophenone3 (BP3) blev fun
det i 83% af prøverne. Ved øens Las Canteras 
strand toppede BP3 dramatisk i august. Forsk
erne mener, at dette kan skyldes at stranden 
benyttes sæsonmæssigt af de lokale og er be
skyttet af naturlige barrierer, så vandudskift
ningen er ringe. Arinaga stranden, som også 
hovedsageligt benyttes af lokale, viste et til
svarende mønster, men med meget lavere 
koncentrationer, som formentlig skyldes 
større vandudskiftning.

På Playa del Inglés, var der imidlertid ud 
over august BP3 toppen en top i oktober, for
mentlig fordi stranden besøges året rundt af 
internationale turister og med mellemlig
gen de koncentrationer sammenfaldende med 
moderate vandudskiftninger.

Forskerne rapporterer, at de fandt UV filtre 
i alle vandprøver fra ind og udløb af rensean
lægene. De rapporterede varierende fjernel
ses rater i anlæggene, gående fra mere end 
50% for 4 stoffer (OC, BP3, 4methylbenzyli
den camphor (4MBC), and butyl methoxydi
benzoylmethan (BMDBM)), faldende helt til 
17% for stoffet methylene bisbenzotriazolylte
tramethylbutylphenol (MBP).

Forskerne siger, at OC når det var til stede 
blev fundet i niveauer der udgjorde en stor 
risiko for alle tidligere studerede organismer, 
mens 4MBC blev fundet i medium eller høj ri
siko niveauer i alle vandprøver. De rapporte
rede varierende resultater for BP3 inklusive 
højrisiko niveauer i flere tilfælde, især fra juli 
og frem, for mikroalger og muslinger.

Niveauerne af UV filtre i havvand ved 
stran de afhænger især af direkte input af 
produkter til personlig pleje fra de besøgende 
på strandene mener forskerne, og med 
koncen trationer der afhænger af vandud
skiftningsraten ved de enkelte strande. Selv 
om stofferne ofte er til stede i udløbene fra 
rense anlæggene udledes de som regel i åbent 
vand og fortyndes hurtigt.

Tilstedeværelsen og toxiciteten af kemiske 
stoffer i miljøet er relateret til deres opløse
lighed i vand eller organiske opløsningsmid
ler. Mere vandopløselige stoffer som BP3 er  
sandsynlige i vandprøver og mere fedtop lø
selige stoffer som OC er mere sandsynlige til 
at akkumulere i levende organismer. Med 
nog le kemiske stoffer i havvand på høj miljø
mæssigt risiko niveau mener forskere, at bio
akkumulation, nedbrydningsproduker og sy
nergieffekter også skal tages i betragtning.
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Fiskebestanden på Gudenåens stryg omkring 
Vilholt Mølle er undersøgt mange gange si den 
1980’erne, først af Vejle Amt, senere af DTU 
Aqua (med hjælp fra Horsens Kommune,  
Na turstyrelsen, Miljøstyrelsen og lokale 
sportsfiskere).

Nedstrøms møllen har der altid været gode 
forhold for gydning af laksefisk, bæklampret 
m.m. De undersøgte stryg ligger ca. 1 km ned
strøms møllen. 

Frem til 2008 var der en opstemning ved 
Vilholt Mølle. Den stuvede vandet så meget 
op ved Voervadsbro (en km opstrøms møl
len), at de naturlige gydeområder ”forsvandt” 
i det dybe vand. Derfor var der stort set aldrig 
ørredyngel fra gydning ved Voervadsbro. Men 

da Naturstyrelsen og Horsens Kommune fjer
nede opstemningen i 2008, faldt vandstanden 
ved Voervadsbro med ca. 1/2 m til et naturligt 
niveau, hvor der nu er ned til 10 cm dybt på 
de mest lavvandede dele af stryget. Det gav 
samtidig en frisk vandstrøm, der relativt hur
tigt skyllede det naturlige gydegrus rent for 
det sand og sediment, der havde aflejret sig 
gennem tiden. Gydegruset blev allerede brugt 
til gydning af ørred i 2008.

Høj økologisk tilstand ved Voervads-
bro, da opstemningen blev fjernet
Som det fremgår af figur 1, har der lige siden 
fjernelsen af opstemningen været så meget 
ørredyngel fra gydning ved Voervadsbro, 
at der ved alle undersøgelser har været høj 
økologisk tilstand i forhold til Ørredindekset 
DFFVø. Tidligere var der stort set ikke ørred
yngel i det dybe, opstemmede vand, dvs. dår
lig økologisk tilstand. 

Det skal fremhæves, at Gudenåen ikke er 
restaureret ved Voervadsbro – den gode ør
redbestand siden 2009 skyldes udelukkende, 
at de naturlige stryg blev genskabt, da vand
standen faldt ved fjernelsen af opstemningen. 
Det genskabte de oprindelige stryg med lavt, 
hurtigt strømmende vand. Restaureringspro
jektet skabte også fri passage for søørreder og 
andre fisk – men hvis opstemningen var ble
vet bevaret med et omløb som faunapassage, 
ville stuvningszonen også være blevet bevaret. 
Så ville vandstanden ved Voervadsbro fortsat 
have været så høj, at åen ikke kunne bruges til 
gydning og opvækst af ørred.

Også mange flere ørreder nedstrøms 
Vilholt Mølle
Ørredbestanden er siden 2009 blevet meget 
større nedstrøms møllen, så der siden 2011 
har været høj økologisk tilstand ved alle DTU 
Aquas fiskeundersøgelser (figur 2). Det var 

Efterlign Gudenåens naturlige stryg ved 
restaurering i store vandløb

Der er store fiskebestande fra gydning på de naturlige, lavvandede 

stryg i Gudenåen, som ligger op og nedstrøms Vilholt Mølle (syd for 

Mossø). Her er åen ca. 20 m bred med et varieret forløb, mange 

fiskearter, smådyr m.m. Hvis man vil restaurere stryg og genskabe 

fiskebestande i store vandløb, kan vi anbefale, at man efterligner 

forholdene på disse stryg. Det er bl.a. sket ved Vejle Kommunes 

genslyngning af Vejle Å ved Vingsted, hvor der hurtigt kom en stor 

ørredbestand fra gydning.

Jan nieLsen, henrik ravn, nieLs 
JePsen, bJarke dehLi & finn sivebæk,

Gudenåen blev genskabt med lav vandstand opstrøms Vilholt Mølle, da opstemningen og møllesøen blev fjernet i 2008
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der ikke, mens opstemningen var der.
Det var uventet, at der efter fjernelsen af 

opstemningen kom flere ørreder fra gydning 
nedstrøms møllen  dels fordi Gudenåen ikke 
var fysisk påvirket af den tidligere opstem
ning, dels fordi alle gydemodne søørreder fra 
Mossø skal passere forbi strygene nedstrøms 
møllen på trækket op til Voervadsbro.

Øgningen i ørredbestanden skyldes for
mentlig, at der siden 2009 er blevet produ ce
ret mange ørreder i den genskabte Gudenå fra 
Vilholt Mølle til Voervadsbro. Nogle af disse 
vurderes at trække ned til strygene nedstrøms 
møllen, og samtidig er antallet af gydefisk i 
Gudenåen generelt øget. Derfor bliver der nu 
produceret mere yngel på en kilome terlang 
strækning, både op og nedstrøms Vilholt 
Mølle.

Boks 1
Detaljer om strygene nedstrøms 
Vilholt Mølle

Gudenåen er ca. 20 m bred og har 
et gennemsnitligt fald på ca. 1 pro-
mille, dvs. at bunden falder med 1 
cm for hver 10 meter af åen. 

Åen har et bredt og varieret naturligt 
forløb med lavt vand og gode betin-
gelser for gydning og opvækst af 
ørred, stalling, lampretter m.m. Der 
er flere stryg og en lille ø midt i åen, 
hvor de små ørreder står tæt på det 
lave vand langs bredderne, også 
ved øen. Der er også bæklampret 
og en lang række fiskearter. I nogle 
år blev der desuden udsat smålaks, 
som klarede sig godt. Men udsæt-
ningerne blev stoppet, fordi lakses-
moltene ikke kunne finde ud til ha-
vet på deres vandringer, hvor de 
skal passere flere opstemninger.

Det gydestryg på strækningen, hvor 
der altid står mest ørredyngel, har 
et gennemsnitligt fald på ca. 2 pro-
mille og er domineret af vanddybder 
på 10-20 cm. Her var der f.eks. 21 
stk. yngel for hver meter af åen i 
august 2017, hvor den gennemsnit-
lige bestand af yngel på de 600 m 
var på 12,8 stk. yngel pr. m (kravet 
til høj økologisk tilstand er 2,5 stk. 
yngel pr. m). 

Der er generelt lidt dybere på de 
andre stryg ved Vilholt, som har et 
fald på 3-4 promille. Her er der også 
en del ørreder - men ikke så mange 
som på det særligt gode stryg med 
det laveste vand og et fald på 2 pro-
mille

Figur 1. Ørredbestanden fra gydning i Gudenåen ved Voervadsbro ca. 1 km opstrøms 
Vilholt Mølle er undersøgt på de samme 160 m i de år, der er vist på figuren (1997-2022). 
Opstemningen ved Vilholt Mølle blev fjernet i 2008.

Stryg ved Voervadsbro (opstrøms Vilholt Mølle) 

Efterlign naturlige stryg

Fiskeundersøgelse på stryg nedstrøms Vilholt Mølle
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Yngel kræver lavt vand
Ørrederne kræver lavt vand omkring gydestry
gene, hvis ynglen skal kunne overleve – spe
cielt langs bredderne. Jo lavere, jo bedre, 
ger ne 10 cm og ikke over ca. 30 cm. Det er 
der ofte i små vandløb, hvor der tit er mange 
små ørreder. Men det er sværere at finde 
lavt vand i store vandløb, hvor bunden ofte 
er gravet dybere end det naturlige forløb, og 
hvor der løber mere vand. 

Derfor er det vigtigt at efterligne de na tur
lige forhold som ved Voervadsbro og Vilholt, 
hvis man vil skabe velfungerende gydestryg 
andre steder – det er f.eks. sket i Vejle Å ved 
Vingsted, hvor der lige siden en genslyngning 
i 2013 har været en stor ørredbestand fra 
gydning. 

Faldet på det stryg ved Vilholt, hvor der 
altid er mest ørredyngel, er på ca. 2 promille, 
og der er under 20 cm dybt. Her blev der bl.a. 
registreret 21 stk. yngel pr. m af åen i august 
2017.

Se boks 1 for detaljer om strygene i Guden
åen nedstrøms Vilholt Ml. og boks 2, hvor der 
er link til mere materiale om stryg i store 
vandløb (f.eks. filmen ”Vilde ørredbestande i 
brede vandløb med lavvandede gydestryg”, 
som viser strygene i Gudenåen ved Vilholt og 
Vejle Å ved Vingsted).

Forfatterne er biologer med speciale om fisk og ansat ved 

DTU AQUA, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion 

for Ferskvandsfiskeri og økologi, Danmarks Tekniske 

Universitet:

Jan nieLsen (janie@aqua.dtu.dk) er fiskeplejekonsulent

henrik ravn (hrav@aqua.dtu.dk) er fiskeplejekonsulent

nieLs JePsen (nj@aqua.dtu.dk) er seniorforsker

bJarke dehLi (bjde@aqua.dtu.dk) er fiskeplejekonsulent

finn sivebæk (fs@aqua.dtu.dk) er fiskeplejekonsulent

Ørredyngel fra Gudenåen

Boks 2
Læs og se mere om stryg i  
vandløb
DTU Aqua har udarbejdet en vejled-
ning om etablering af stryg i vand-
løb, som kan downloades her: 
https://www.fiskepleje.dk/-/media/si-
tes/fiskepleje/vandloeb/restaurering/
saadan-laver-man-en-gydebanke-
for-laksefisk.pdf?la=da&hash=A13A
931AC09CD4588BD504D4FB-
B0728AD057C0B4

DTU Aqua har også produceret flere 
film om fisk i vandløb, herunder om 
de lavvandede stryg i Gudenåen 
ved Vilholt og Vejle Å ved Vingsted. 
De kan findes her:
https://www.fiskepleje.dk/raadgiv-
ning/video/vandloeb-video Figur 2. Ørredbestanden fra gydning i Gudenåen ca. 1 km nedstrøms Vilholt Mølle er under-

søgt på de samme 600 m i de år, der er vist på figuren (1984-2022). 

Efterlign naturlige stryg

Stryg med lavt vand nedstrøms Vilholt Mølle



220 • Vand & Jord

Af Bent Lauge Madsen

Jeppe Aakjærs ”Hedevandringer” /1/ er en 
varm og optimistisk lovsang til den danske 
hedes natur og de mennesker, der boede der. 
Hans kamp mod den ”skaanselsløse Mishand
ling af jydsk Landskab, den ustandselige 
kol de og hjærteløse radering i vor Moders 
Ansigt,” overskygger ikke hans glæde over den 
natur, han kendte: ”Naa, men denne lille Bog 
skulde slet ikke være et Kampskrift,  vilde 
allerhelst læses af de stille i Landet”, slutter 
hans forord. Kampen skal vindes gennem be
tagende poesi: ”Stille Hjærte, sol går ned. Sol 
går ned på Heden.”

Glæden over vores natur og naturindsats er 
en sjælden gæst i nutidens beretninger. Und
skyld udtrykket, men ”naturens sorggrupper” 
ser åbenbart kun de dårlige historier, uanset 
om de er baseret på virkeligheden, ønske
tænk ning eller på ekspertvurderinger. 

Nu har gode historier dog fået mæle hos 
fug levennernes store flok. Deres forening, 
DOF, har udgivet et værk, fuld af gode, men 
også mindre gode, historier om vores fugleliv 
gennem 200 år /2/: Vi har nu en rig bestand af 
ynglefugle, og den vokser. Især fordi vi har 
mange flere træer og buske end i gamle dage, 
og fordi vi har fået strengere jagtregler. Der er 
nyindvandret dobbelt så mange ynglefugle, 
som der er forsvundet. Og der er mange af 
dem. Før 1974 havde vi 1 traneynglepar. Nu 
har vi omkring 500. Og næsten lige så mange 
skestorke. Det er åbenbart så dårlig nyt for 
nogle af fuglevennerne, at en af forfatterne, 
Hans Meltofte, måtte skrive i et debatoplæg: 
”Der må åbenbart ikke være bleven flere 
fug le i Danmark” /3/. Og han vover et bud 
på, hvorfor: ”Er det fordi mange naturvenner 
frygter, at hele historien om naturens  
de route mister fortællestyrke, hvis der er no
get, der faktisk går godt? Det er en farlig 
kurs,” fortsætter Hans Meltofte, ”at hvis 
naturgrupper kun påpeger alle tilbagegang
ene og konstant fremhæver de truede arter, 
risikerer man at skabe modløshed. Det er 
vig tigt også at fremhæve alle de gode resul ta
ter.” Men DOFværket er ikke kun gode histo
rier: I det udtørrede landbrugsland har fugle
livet det ikke godt nok. Men det bør ikke 
skygge for fremskridtene. 

Den amerikanske økonom, Ken Galbright 
(19082006) har sagt at ”man kun nyder an

seelse, hvis man anses for pessimist” /4/. Jeg 
sætter gerne min anseelse på spil ved at mel
 de mig som optimist, også hvad vores naturs 
tilstand og udvikling angår. Optimisme er en 
grundlæggende drivkraft, hvis man vil lave 
Verden, eller bare en lille del af den, om. Få, 
om nogen, har sagt det mere klart end Poul 
Schlüter: ”Som politiker må man nød ven dig
vis bekende sig til optimisme. Den skal være 
en del af ens arbejdsredskaber. Man skal tro 
på det, man selv stiller op som målsætning 
/5/.”

Lige fra starten for et halvt århundrede si
den var vandløbsindsatsen styret og styrket af 
optimisme og faglighed: Den fluviale viden
skab var på plads: Lad åen få det sidste ord. 
Der var, og er, fællesskab og begejstring hos 
hovedaktørerne: De kommunale vandløbs
myn  digheder. Vi troede på, at vi kunne få 
gode vandløb. Det har vi fået, endda mere 
end vi turde drømme om dengang. Og det 
fortsætter. Det gør ”sorggruppernes” klage
sange også: ”Biodiversiteten er i stadig til ba
gegang i vandløbene.” Men det har jeg vist 
skrevet nok om i Vand & Jords sidste numre. 

Lad mig i stedet afslutte min jubelsang med 
at vende blikket mod noget helt andet, og me
get nærværende, men overset i Danmark: By
ens rige og forunderlige biodiversitet. Her er 
evolutionen og tilpasningen, som i en trykko
ger, i fuld gang, lige foran vores øjne. Der er 
ikke mange hyldetræer her, og hvad gør stæ
rene så, når de skal finde erstatning for de 
hyldeblade, som de plejer at fore reden med, 

for at holde parasitter væk fra reden: Giftige 
cigaretskodder! Byens lydbillede er anderle
des end markens: Derfor synger fuglene i et 
andet toneleje. Byens mælkebøtte har ændret 
fnokken, så frugterne ikke flyver for langt væk 
og måske ender på asfalten. Det, og meget, 
meget andet overraskende, er for længst for
talt i /6/, åbenbart uden at danske naturven
ner har opdaget det. I Berlin har biologer gen
nem mere end halvt århundrede studeret 
byens rige biodiversitet og dens udvikling /7/. 
Velkommen fagre, nye bynatur.

Lad Aakjær, ligesom åen, få det sidste ord /8/:
”Jeg elsker dig Jord, med dit myldrende liv, 
og runde, roterende måne.
 Med sol i det blå, der gi`r glans om hvert siv, 
Al skønhed vi her får at låne”
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/2/ Meltofte, H. m. fl: 2021. Danmarks fugle gennem to 

århundreder. DOF Tidsskrift 115: 1184.

/3/ Meltofte, H. 2022. Debat. DOFtidsskrift 119: 7577.

/4/ Politiken, 2. april 1972. 

/5/ Altinget, 8. marts 2019

 /6/ Schilthuizen, M. 2018. Darwin comes to town. 

Quercus.

/7/ Popkin, G. 2022: Urban Oasis. Science, 4.november: 

466469

/8/ Prehn, A. 2021: På gådejagt efter Jeppe Aakjærs 

usungne sange. Gyldendal.

Jeg elsker dig Jord, med dit myldrende Liv

Tegning: Jens Olesen
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SPRING UD I ET SRP-FORLØB HOS 
INSTITUT FOR AGROØKOLOGI, AU
Har du lyst til at blive klogere indenfor et område, der vedrører emner som 
klima, bæredygtighed og fremtidig fødevareproduktion, og samtidig af-
prøve nogle af de metoder og instrumenter, som vi arbejder med, så er det 
måske noget for dig at deltage i et af de forløb vi udbyder i 2022/2023.

Hvad?
Vi udbyder i løbet af skoleåret 2022/2023 små forløbspakker med 
mulighed for at arbejde eksperimentelt i samarbejde med forskere og 
ph.d.-studerende.

Hvor?
Der er forskellige forløb på vores forskningsenheder i henholdsvis Flakkeb-
jerg på Vestsjælland og i Foulum nær Viborg i Jylland.

Hvordan?
I besøger os på en af faciliteterne over 1-2 dage og udfører eksperimen-
telle forsøg. Under hver forløbsbeskrivelse kan du læse, hvad øvelserne 
indebærer og finde inspiration til faglig vinkel.

Læs mere på https://agro.au.dk/udannelse/stoerre-skriftlige-opgaver-
med-forloeb-paa-institut-for-agrooekologi eller brug QR-koden herunder.

SRP 
Studieretningsprojekt
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Støtte til Vand & Jord via abonnement 
eller sponsorat

Vand & Jord har en lang tradition for formidling af forskningsresultater og anvendt praksis inden
for vand, miljø, klima og natur. Vi er dermed det eneste danske naturvidenskabelige tidsskrift, 
der kombinerer den direkte formidling af forskningsresultater og anvendt praksis fra rådgivning 
og forvaltning. 

Vand & Jord finder den naturvidenskabelige formidling særdeles vigtig og med en gratis elektro
nisk udgave, når vi ud til en langt større målgruppe, der udover den nuværende læsergruppe 
også omfatter danske gymnasieelever og universitetsstuderende. Vi opfordrer Vand & Jords 
læsere, der ønsker at modtage den gratis elektroniske version til at tilmelde sig nyhedsbrevet på 
Vand & Jords hjemmeside http://vandogjord.dk   

Udgivelsen af Vand & Jord kræver ressourcer til opsætning af bladet samt til trykning og omde
ling. Finansieringen sker dels via abonnementsindtægter samt sponsorater. En stor tak til de dan
ske universiteter, virksomheder og fonde, der støtter udgivelsen af Vand & Jord via et sponsorat, 
samt en tak til vores trofaste abonnenter. Tidsskriftet er endnu ikke fuldt finansieret via sponso
rater, og vi har derfor stadig brug for abonnementsindtægter. Vi søger derfor fortsat universiteter, 
virksomheder og fonde, der vil bidrage til at sikre den brede danske naturvidenskabelige formid
ling via et sponsorat.  

Vi tilbyder to typer af sponsorater:
(1) Sponsorat på årligt kr. 25.000 + moms. Sponsorater giver mulighed for én 

helsidesannon ce i hvert nummer samt omtale med logo sammen med øvrige sponsorer, 
der støtter udgivelsen af bladet.

(2) Sponsorat på årligt kr. 15.000 + moms. Sponsoratet giver omtale med logo sammen med 
øvrige sponsorer, der støtter udgivelsen af bladet.

Henvendelse vedr. sponsorat til Claus Hagebro på mail: hagebro3@hotmail.com 

For private og organisationer, der ikke har mulighed for at støtte via sponsorat, vil det fortsat 
være muligt at støtte udgivelsen af Vand & Jord via en abonnementsaftale, se mere på 
http://vandogjord.dk


