
CO2-afgasning fra danske søer og vandløb

De ferske vande spiller en central rolle i det globale og danske kulstofkredsløb og i CO2 
afgasningen til atmosfæren. For 20 år siden opfattede man fesrke vande som passive 
transportører af vand og kulstof fra land til havet. Siden har flere og bedre målinger vist, at 
der tværtimod sker betydelig kulstofomsætning og deponering undervejs samt meget 
betydelig CO2 afgasning til atmosfæren. Projektet skal med flere og bedre målinger af CO2 
afgasning med nyudviklede målekamre opstille et samlet budget for Danmark og vurdere 
betydningen af jordtype og dyrkningsform. 

Professor Kaj Sand-Jensen og Videnskabelige Assistent Kenneth Martinsen, Biologisk 
Institut, Københavns Universitet har udviklet nye kamre til CO2 måling og udviklet 
matematiske værktøjer til at opstille det samlede danske CO2 budget.

CO2 afgasning – hvordan, hvorhenne og hvor meget

De nye målinger af CO2 afgasning vil især foregå i små søer (under 1 ha) og i nyanlagte 
søer for her mangler data. De nyudviklede flydekamre med en lille indbygget CO2-måler 
har vist sig at være præcise og prisbillige og kan derfor levere mange målinger og dermed 
et godt datagrundlag. Små søer er meget talrige, da der er 100 tusinde i Danmark, eller 50 
gange flere end større søer, og de må derfor forventes at bidrage betydeligt til den 
samlede afgasning. Nyanlagte søer tæller blot omkring 100, men de kan alligevel 
forventes at have meget stor afgasning ved nedbrydning af det organiske stof i de nyligt 
oversvømmede agerjorder, men ingen har hidtil undersøgt dem. Der vil endvidere ske 
supplerende målinger af CO2 afgasningen fra vandløb for at kvalitetssikre de udviklede 
afgasningsmodeller.

Det nationale budget vil herefter blive opstillet på baggrund af type og størrelse af søer og 
vandløb og deres fordeling rundt i Danmark i oplande med forskellig jordbund og 
udnyttelse. Det nationale budget for ferskvand vil blive vurderet i forhold til CO2 balancen 
for landjorden og udledningen fra danskernes forskellige aktiviteter. 

Nyhedsværdi og relevans

Det nye i studiet er, at vi fastlægger CO2 afgasningen for forskellige søer og vandløb og 
sætter tal på, hvor stor en del af nedbrydningen i landjorden, som overføres til ferskvand 
både som overmættet CO2 og som opløste kulstofioner efter forvitring af kalk og 
lermineraler i jordene. 

Opstilling af et nationalt kulstofbudget er vigtig for vurderinger af klimatilpasning ved at 
identificere områder med særligt høje eller lave kulstoftab. Projektet får derved betydning 
for planlægning af den nuværende og fremtidige arealudnyttelse i klimasammenhæng.


