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Resume
En øget vandstand vil generelt medføre en øget kvælstofomsætning (denitrifikation). Denne proces udnyttes i virkemidler som f. eks. vådområder eller
kontrolleret dræning.
Der er risiko for, at en øget vandstand kan betyde en frigivelse af bundet fosfor, som så kan udledes til f. eks. vandløb.
Der i hidtidige undersøgelser ikke påvist nogen statistisk forskel på udledningen af lattergas eller andre klimagasser før og efter vådlægningen af
vandløbsnære arealer.

Indledning
Naturstyrelsen (NST) har d. 20. august 2014 fremsendt en bestilling med følgende problemstilling:
”Naturstyrelsen ønsker et notat, der på et overordnet niveau forholder sig
til, hvilke miljøkemiske effekter vandløbsvirkemidlerne generelt må forventes at have. Der bedes således ikke om en gennemgang af hvert eneste virkemiddel fra virkemiddelkataloget, men derimod en overordnet beskrivelse
af, hvad de miljøkemiske konsekvenser af evt. vandstandsstigning som følge
af brugen af (visse) virkemidler må forventes at have.
Det er ikke tanken, at der i DCE's notat eksplicit tages stilling til notaterne
fra KU/DHI, idet Naturstyrelsen dog forventer, at argumenterne i disse notater overvejes i det bestilte notat fra DCE. Der er således som minimum forventning om, at der tages stilling til, hvordan evt. vandstandsstigende virkemidler påvirker lattergasemissionen samt næringsstof- og fosforforhold,
men også andre miljøkemiske forhold kan være af relevans for notatet.”
I tilknytning til bestillingen var der vedlagt en række bilag – notater fra Københavns Universitet (KU), DHI samt svar på en række folketingsspørgsmål.
I det følgende er der kort beskrevet nogle af de miljøkemiske effekter af en
øget vandstand. Med miljøkemiske effekter forstås her effekter på næringsstoffer (N og P) samt klimagasser.

Effekt på næringsstoffer
En øget vandstand vil betyde en øget denitrifikation – ikke bare i vækstsæsonen, men i hele året. Det er i praksis den samme mekanisme, der anvendes
i visse typer af vådområder. I kontrolleret dræning anvendes reduceret afvanding som et aktivt virkemiddel, ved at dræn stuves i hele vinterperioden,
så grundvandsstanden hæves for at øge denitrifikationen og hæmme nitrifikationen, så der samlet sker et mindre uorganisk kvælstoftab fra marken til
recipienten. Stuvningen af dræn skal med dette virkemiddel netop ophøre
kort før markarbejdet skal i gang igen – typisk i slutningen af februar eller
starten af marts (Wesström, 2006). Ifølge udenlandske undersøgelser på
sandede jordtyper har anvendelse af denne mulighed for at reducere vinterafvandingen ikke forringet det efterfølgende udbytte af vårafgrøder på marken (Wesström, 2006).
Et øget tab af kvælstof til rodzonen (udvaskning) kan muligvis tænkes i forbindelse med en øget vandstand, såfremt den samme gødningsmængde tilføres, men udbyttet falder som følge af en øget vandstand. Dette evt. øgede
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kvælstoftab ud af rodzonen vil næppe have virkning i vandmiljøet, idet
vandstandsstigningen vil medføre en øget denitrifikation, som vil fjerne en
stor del af nitraten, inden den når frem til vandløb m.m.
Landbrugsdriftsmæssigt vil det ikke give mening at tilføre normal dosis
kvælstof til arealer, der har udsigt til lavt udbytte som følge af forhøjet
vandstand. Det kan derfor tænkes, at landmanden reducerer gødningstildelingen til de berørte arealer eller ændrer sædskiftet, så arealerne dyrkes med
vårafgrøder frem for vinterkorn (der har risiko for udvintring), eller at
landmanden opgiver dyrkning af korn og bruger arealet som vedvarende
græsmark. Disse dyrkningsændringer medfører lavere udbytter end under
dyrkningspraksis uden forhøjet vandstand, men ikke nødvendigvis øgede
kvælstoftab. Landmandens tilskyndelse til omlægning vil afhænge af størrelsen af det berørte areal. Således vil han næppe ændre adfærd, hvis de berørte arealer har karakter af ’pletter’ i marken.
Der er en risiko for en øget mobilisering af fosfor, når vandstanden i et område hæves. Derfor er der udarbejdet regler for, hvordan fosforrisikoen på
arealer, som skal etableres som vådområder, skal undersøges og vurderes
(Hoffmann 2014).
Risikoen for frigivelse af P (og dermed øget udvaskning) afhænger ikke kun
af vandmætningsgraden, men af en lang række faktorer, herunder også om
der forekommer reducerende forhold i jorden og graden af perkolation fra
rodzonen (Kjærgaard et al. 2012).
Overfladeafstrømning af fosfor vil næppe være fremherskende på de arealer, hvor en vandstandsstigning påvirker afdræningsdybden mest (dvs. de
’flade’ arealer nær vandløbet og lavninger i oplandet), mens de erosionstruede, mere kuperede arealer ikke eller kun i mindre grad vil påvirkes af en
forhøjet vandstand i vandløbet.

Effekter på klimagasser
Som AU/DCE tidligere har oplyst i forbindelse med et spørgsmål fra Folketingets miljøudvalg, er der i hidtidige undersøgelser ikke påvist nogen statistisk forskel på udledningen af lattergas før og efter vådlægningen af vandløbsnære arealer. Disse resultater er nu publicerede, se Audet et al. 2013.
I forbindelse med en indsats i vandløb kan der forekomme fluktuerende
vandspejl. Generelt set er det fluktuerende vandspejl, man ser i ferske vådområder af sæsonmæssig karakter dvs. i sommerhalvåret har vi generelt et
lavt vandspejl pga. sammenfald af forskellige faktorer som ringe tilstrømning af vand til både vådområder og vandløb, stor fordampning/evapotranspiration og begrænset nedbør. I vinterhalvåret er det modsatte tilfældet, og vandspejlet stiger derfor i mange ferske vådområder.
Vi har ikke kunnet konstatere øget CO2 emission grundet vekslende grundvandsspejl. Generelt set er grundvandsspejlet lavt i sommerperioden i DK.
Når vækstsæsonen slutter, stiger - generelt set - grundvandsstanden i de ferske vådområder og samtidig falder temperaturen, hvilket medfører lavere
mineralisering. I vores undersøgelse (Audet et al., 2013) faldt respirationen
mest i områder med størst vandstandsstigning.
En øget jernrespiration som følge af fluktuerende vandspejl vil næppe medvirke til øget drivhuseffekt. Jernrespiration giver kun et energiudbytte, der
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svarer til 1/5 af iltrespiration - altså vil CO2 udviklingen alt andet lige være
meget mindre. Desuden kræves det, at der er store mængder jern til stede,
hvis der skal kompenseres for det meget lavere energiudbytte ved jernrespiration, og endelig vil skiftet mellem jernII og jernIII – altså de vekslende oxidationsforhold for jernoxiderne - foregå i en begrænset zone lige omkring
grundvandsspejlet, så dette vil i sig selv være begrænsende for meget dette
vil medvirke til eller stimulere drivhuseffekten (nedadtil under grundvandsspejlet vil der være mere reducerende forhold og opadtil vil der være oxiderende forhold).
I DK er emission af lattergas (N2O) undersøgt i naturlige og genoprettede
vådområder i landbrugsoplande. Der forekommer N2O emission fra danske
vådområder, men vores resultater viser ikke en øget N2O emission efter restaurering, dvs. efter at vandstanden er hævet (Audet et al. 2013). Desuden
viser vore målinger fra naturlige vådområder lave og endog negative emissioner (Audet et al., 2014). Det er endvidere tidligere også blevet påvist, at
lattergas tilført med grundvandet fra marker i omdrift til vådområder bliver
omsat (altså reduceret til N2, dvs. atmosfærisk kvælstof) (Blicher-Mathiesen
og Hoffmann, 1999 og 2000).
Metan er ligeledes blevet undersøgt og her viser resultaterne, at der ligesom
i den internationale litteratur er en sammenhæng mellem vandstand og metan emission samt til en vis grad også plantedække. En høj vandstand giver
alt andet lige en højere metanemission, og vådbundsplanter med luftvæv
(aerenchym) kan også bidrage til dette. En vandstand på ca. 20-25 cm under
jordoverfladen giver derimod ikke metanemission. Kombineres dette med
de generelle danske klimaforhold, kan man konkludere, at metan emission i
danske vådområder generelt set er lav, da vandstanden i mange danske
vådområder er lav i sommerhalvåret, hvor temperaturen er høj og metanproduktionen derfor vil være høj, hvorimod metanproduktion i vinterhalvåret generelt set er meget lav på grund af de lavere temperaturer. Det skal
påpeges, at en høj grundvandstand i sig selv ikke nødvendigvis giver øget
metanemission. Tilstedeværelse af sulfat eller nitrat vil inhibere eller dæmpe
metanemissionen.
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