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Af geolog, Ph.D. Birgitte Hansen

Forurening med kvælstofforbindel-
ser er efterhånden et velkendt pro-
blem. Mindre kendt er det, at en del
af denne forurening bliver transpor-
teret i atmosfæren dels på gasform
og dels som partikler og afsættes i
naturområder. Denne forurening er
i høj grad grænseoverskridende.

Kvælstofnedfaldet fra atmosfæren, som
stammer fra landbrugsproduktion, industri
og trafik, truer vore naturområder med
eutrofikation, nedgang i artsrigdommen for
flora og fauna samt forsuring af jordbun-
den.

I en undersøgelse blev kvælstof-
nedfaldet fra atmosfæren bestemt i tre ty-
per semi-naturlige økosystemer i Danmark
nemlig en klithede i Thy, en indlandshede
ved Skive og en egeskov ved Viborg. Som
en del af projektet blev der videreudviklet
på et måleinstrument, der kan måle atmo-
sfærens afgivelse af gasser til en
vegetationsoverflade. Resultaterne viste, at
kvælstofnedfaldet til de tre semi-naturlige
områder ligger højere end ønskeligt ud fra
den viden, vi har i dag - med mindre vi vil
acceptere en påvirkning af systemerne fra
det atmosfæriske kvælstof.

Kvælstof kilder
Semi-naturlige økosystemer i Danmark
modtager næringsstoffer fra atmosfæren,
ved tørdeposition og våddeposition. I semi-
naturlige økosystemer er atmosfæren den
vigtigste ydre kvælstofkilde, idet man ikke
gøder, og fordi frigivelse af kvælstof ved

forvitring af jordens mineraler er ubetyde-
lig. Det skal dog nævnes, at den organiske
pulje af kvælstof i jorden er meget stor -
for heder og skove er den ca. 2-10 tons N
pr. ha. Den organiske pulje regnes som en
intern kilde, hvor cirkulationen af kvælstof
kan være ca. 10-20 gange højere end til-
førslen fra atmosfæren.

Kvælstoffet i atmosfæren stammer fra
forskellige emissioner. En af kilderne, i et
landbrugsland som Danmark, er fordamp-
ning fra gylle og kunstgødning, der resulte-
rer i reducerede kvælstofforbindelser som
ammoniak (NH3) og ammonium (NH4

+). En
anden kilde er emission af NOx fra for-
brænding af fossile brændstoffer i industri
og trafik, og det giver ophav til de oxide-
rede kvælstofforbindelser i atmosfæren.

I atmosfæren spreder kvælstof-
forbindelserne sig med vinden samtidig
med, at de undergår kemiske forandringer.
Kvælstoffet afsættes siden på land-
overfladen som tørdeposition af gasser og

partikler eller som våddeposition med ned-
bør. Kvælstofforbindelsen N2 er den mest
almindelige i atmosfæren, men også den
mindst reaktive. Depositionen af N2 til
økosystemer er derfor normalt ubetydelig i
forhold til nedfaldet af andre kvælstoffor-
bindelser. Kvælstof bliver våd- og tørafsat
som NO3

- og NH4
+, mens tørdeposition af

gasser hovedsagelig foregår via forbindel-
serne NO2, HNO3 og NH3. Hver kvælstof-
forbindelse forlader atmosfæren med for-
skellig hastighed. Denne hastighed afhæn-
ger af mange forskellige faktorer såsom
reaktionskemien af den specifikke forbin-
delse og vegetationsoverfladens evne til at
optage netop den forbindelse. Ammoniak
(NH3) omdannes f.eks. til ammonium-par-
tikler ved neutralisation af gasformig
svovlsyre, saltsyre eller salpetersyre i at-
mosfæren. Opholdstiden for ammoniak i
atmosfæren er relativ kort i forhold til par-
tikler og kvælstofforbindelser opløst i ned-
bør.

Kvælstof fra atmosfæren
- næringsstof til naturområder

Målemast med “pas-
sive flux samplers”,
der måler ammoniak-
koncentrationer i luft.
Her er udstyret opstil-
let ved Elspeetsche
Veld i Holland. (Foto:
Forfatteren).

Et semi-naturligt økosystem er et natur-
område, som kun i nogen udstrækning er
påvirket af menneskelig aktivitet. Som
eksempler kan nævnes lyngheden, der
bibeholdes ved bl.a. afbrænding, fåre-
græsning eller tørveskrælning. Desuden
vedligeholdes Hald Ege ved, at man fæl-
der indvandrede bøgetræer.

Økosystemer
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Miljøkonsekvenser
Kvælstof er et essentielt og ofte begræn-
sende næringsstof for plantevæksten. Der-
for kan tilførsler af kvælstof fra atmosfæ-
ren have omfattende miljømæssige effekter
på følsomme økosystemer. En af konse-
kvenserne for et næringsfattigt økosystem,
f.eks. heden, er eutrofikation og nedgang i
artsrigdommen. Man frygter, at det resulte-
rer i, at hedelyngen udkonkurreres af græs-
arter, som det allerede er kendt fra Hol-
land. Desuden tyder nye danske undersø-
gelser på, at et høj kvælstofnedfald stimu-
lerer angreb af lyngbladbiller, som kan
beskadige store områder med hedelyng,
hvilket man så i flere områder i Danmark i
1994.

En anden konsekvens af nedfald af
kvælstofforbindelser til semi-naturlige
økosystemer er forsuring. Kvælstof indgår
i en lang række bio-geokemiske redox-
reaktioner i jorden, som ofte producerer
eller optager forsurende brintioner. Som
eksempel kan nævnes nitrifikationen, hvor
ammonium bliver til nitrat under produk-
tion af to brintioner for hver ammonium-
ion, der omdannes.

Tegn på forsuring i økosystemet på
grund af atmosfærisk nedfald af kvælstof
kan være pH-fald i jordvæsken, reduktion
af jordens neutraliseringsevne (buffer-

Tålegrænser
For at beskytte følsomme økosystemer har
man indført et begreb, som kaldes tåle-
grænsen. Kvælstof-tålegrænsen er det mak-
simale depositionsniveau, et givet økosy-
stem kan klare, før der opstår væsentlige
skadelige effekter. Det er en rimelig løs
definition, som forskere rundt om i verden
tolker forskelligt. I Danmark har man indtil
videre fastlagt tålegrænsen for kvælstof til
10 - 20 kg pr. ha pr. år for skove, 10 kg pr.
ha pr. år for heder og 5 kg pr. ha pr. år for
moseområder. Selvom opgørelser udført af
Det Norske Meteorologiske Institut viser,
at emissionen af kvælstof i Europa har væ-
ret konstant siden midten af 80’erne, er
tålegrænsen for kvælstof stadig overskre-
det for mange af vore skovarealer og spe-
cielt for vore heder og moseområder i Dan-
mark.

Det er svært at isolere de miljømæssige
effekter af en høj kvælstofdeposition, da
andre luftforurenende stoffer, bl.a. svovl-
dioxid og ozon, i samspil forårsager miljø-
problemerne. Derfor arbejder man også
internationalt med at fastlægge tålegrænser
for multi-luftforurenende komponenter.

Projektets målsætning
I denne undersøgelse er kvælstofnedfaldet
fra atmosfæren bestemt til tre typer semi-
naturlige økosystemer i Danmark - en klit-
hede, en indlandshede og en egeskov. Be-
stemmelsen af kvælstofdepositionen til de
to typer heder i Danmark, nemlig Lodbjerg
Klithede i Thy og Hjelm Hede i Midtjyl-
land, var del af et større tværfagligt pro-
jekt, “HEATH-projektet”, som var støttet
af Det Strategiske Miljøforsknings-
program, 1993-1996. I “HEATH-projek-
tet” deltog forskere fra Afdelingen for Ter-
restrisk Økologi fra Danmarks Miljø-
undersøgelser, Botanisk Institut, Køben-
havns Universitet og Geologisk Institut,

Aarhus Universitet. Projektet havde til for-
mål at studere effekten af atmosfærisk
kvælstofnedfald på heder ved at inddrage
undersøgelser af jordbundsforhold, hydro-
logi, vandkemi, mikrobiologi og plante-
økologi. Et af hovedformålene var derfor
at fastlægge, hvor stor den aktuelle
kvælstofdeposition til områderne var for
dermed at kunne bestemme økosystemets
tålegrænse for kvælstof. Desuden blev der
udført lignende målinger i Hald Ege ved
Viborg med det overordnede formål at stu-
dere betydningen af luftforureningen på
kvaliteten af grundvandsdannelsen under
egeskoven.

Gennemfaldsmetoden
Gennemfaldsmetoden er en simpel metode,
som bruges i stor udstrækning til nationale
moniteringsprogrammer for langtids-
målinger (op til en måned). Metoden går
ud på at opsamle nedbør i tragte henholds-

Tørdeposition omfatter afsætningen af
partikler og gasser til en overflade og er
afhængig af mange forskellige faktorer så
som luftens turbulens, reaktionskemien,
fysiske og kemiske egenskaber af det på-
gældende stof og vegetationsoverfladens
evne til at optage det afsatte stof.
Våddeposition er den proces, der beskri-
ver fjernelsen af kemiske stoffer fra atmo-
sfæren ved nedbør.

Atmosfærisk
deposition

Små tagrender til opsamling af regnvand, der er dryppet igennem vegetationen. (Foto: Per Nørnberg)
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kapaciteten) og stigende kemisk forvitring.
Forsuringen kan resultere i nitratud-
vaskning til grundvand, skovdød på grund
af næringsmangel samt så høje aluminium-
koncentrationer i søer og vandløb, at de er
giftige for fisk. Disse synlige resultater er
indtil videre kun tydeligt observeret i ud-
landet, som for eksempel i dele af det øst-
lige Tyskland, det sydlige Polen og den
nordlige del af Den Tjekkiske Republik -
nemlig i områder, hvor luftforureningen er
meget høj. Den noget mindre forsuring af
miljøet fra luftforurening i semi-naturlige
områder i Danmark fører langsomt til øget
forvitring og reduktion af bufferkapaciten i
undergrunden.
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vis over vegetationen (våddepositionen) og
under vegetationen. Ved at sammenligne
den kemiske sammensætning af nedbørs-
vandet i de 2 tragte kan man få et bud på
tørdepositionen af kvælstof, der altså udgør
forskellen. Målingerne kompliceres dog af,
at vegetationen ofte optager kvælstof, så
mængden af kvælstof i gennemdryppet er
lavere end den samlede våd- og tør-
deposition af kvælstof. Dataanalysen har
udmundet i en model, som nu gør det mu-
ligt at estimere tørdepositionen af ammo-
nium (NH4

+) ved hjælp af gennemfalds-
målinger fra Lodbjerg Hede, Hjelm Hede
og Hald Ege.

Passive flux samplers
Mikrometeorologiske metoder bestemmer
mere direkte tørdeposition og emission af
et specifikt stof mellem atmosfæren og en
overflade end gennemfaldsmetoden. Til
gengæld er apparaturet noget dyrere og
målingerne mere tidskrævende. Metoden,
der her er anvendt, kaldes den aerodynami-
ske-gradient-metode og bygger på, at man
kan bestemme den vertikale flux (strøm) af
f.eks. ammoniak (dvs. både emission og
deposition) ved at måle koncentrations-,
vindhastigheds- og temperaturgradienter i
passende afstande fra vegetationsover-
fladen. Metoden kræver meget præcise må-
leinstrumenter. Dette krav er på nuværende
tidspunkt lettest at opfylde for
vindhastigheds- og temperaturmålingerne.
Målingen af ammoniakkoncentrationen er
typisk mindre nøjagtig. På Hjelm Hede
blev tørdepositionen af ammoniak målt
kontinuert i et helt år. Måleinstrumenter
var placeret fra 50 cm til 5 meter over jord-
overfladen. Koncentrationen af ammoniak
blev målt med “passive flux samplers”,
som består af et opsamlingsglasrør monte-
ret på en vindfane. Metoden bestod oprin-
deligt af et fastgjort system udviklet til at
kunne bestemme emissionen af ammoniak
fra landbrugsafgrøder. Det viste sig at være
nødvendigt at videreudvikle måle-
instrumentet på grund af de noget lavere

koncentrationer af ammoniak i luften over
heden end ved landbrugsarealerne, og der-
med opstod måleinstrumentet med
opsamlingsrørerne monteret på en vind-
fane.

Det udviklede system blev testet mod
en mere afprøvet og anerkendt metode.
Muligheden opstod ved en invitation til
deltagelse i 2 måneders feltarbejde på en
hollandsk hede med forskningsgrupper fra
både Holland og England. Måle-
instrumentet med “passive flux samplers”
viste sig at være meget stabilt og fungerede
faktisk mere optimalt end den reference-
metode, som blev brugt.

På Hjelm Hede har målingerne vist, at
ammoniakdepositionen beløber sig til 2,4

kg kvælstof pr. ha pr. år for 1995/1996.
Ammoniakdepositionen udgør dermed en
væsentlig del af den totale kvælstof-
deposition, nemlig ca. 23%. Der viste sig
også at være god sammenhæng mellem
målinger med gennemfaldsmetoden og den
mikrometeorologiske metode på Hjelm
Hede. Som sammenligning er ammoniak-
deposition til undersøgte heder i England
op til 4 gange højere end på Hjelm Hede,
mens ammoniakdeposition til heder i Hol-
land er ca. 4-10 gange højere. Forklaringer
på disse forhold kan blandt andet være for-
skellige klimatiske forhold i under-
søgelsesårene, metodeforskelle og variatio-
ner i emissionstætheden af ammoniak fra
landbruget i områderne. Som eksempel
viser opgørelser fra Danmarks Miljø-
undersøgelser, at emissionstætheden af
ammoniak i Holland er ca. 3 gange højere
end i Danmark.

Den totale kvælstofdeposition
Den totale kvælstofdeposition til Lodbjerg
er bestemt til 14 kg pr. ha. pr. år, til Hjelm
Hede er den 18 kg pr. ha. pr. år, mens ege-
skoven i Hald Ege modtager 29 kg kvæl-
stof pr. ha. pr. år. Forskellen i kvælstof-
deposition til de tre forskellige økosyste-
mer skyldes flere forskellige faktorer. Tør-
depositionen af kvælstof er størst til Hald
Ege, mindre til Hjelm Hede og mindst til
Lodbjerg, hvilket skyldes, at skoven har et
større overfladeareal og dermed kan fil-
trere større luftmængder end heden. Det
spiller også ind, at luftforureningen ved
Lodbjerg klitplantage, der ligger kun 3 km
fra Vesterhavet, er lav. Modsat ligger
Hjelm Hede i det mest intensive landbrugs-
område af de 3 lokaliteter, og området
modtager derfor den største mængde am-
monium med nedbøren.

Fremtidsperspektiver
Tålegrænserne for kvælstof, anbefalet af
Danmarks Miljøundersøgelser, er over-
skredet for både hederne og egeskoven. De
foreløbige modelberegninger fra “HEATH-
projektet” viste også, at man kun kan be-
vare hedeområderne, som de ser ud i dag,
ved betydelige tiltag som f.eks. at iværk-
sætte omfattende hedepleje og nedsætte
depositionsniveauet af kvælstof væsentligt.
Resultaterne manifesterer desuden vigtig-
heden af at inddrage hele Europa i grænse-
overskridende miljøsager, da det f.eks.
ikke vil være muligt at reducere
kvælstofdepositionen til Lodbjerg klithede,
hvis ikke det mere vestliggende Europa
også reducerer luftforureningen med
kvælstofforbindelserne. Men uanset de
miljømæssige tiltag i fremtiden må vi nok
acceptere, at semi-naturlige økosystemer
ikke er en konstant størrelse, men er under-
lagt en gradvis udvikling, som er påvirket
af det atmosfæriske miljø.
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Atmosfærens kvælstofforbindelser er under stadig omdannelse. (Grafik: Jan Duyzer)
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Den samlede kvæl-
stofafsætning for de
3 forsøgsområder
blev 29 kg pr. år for
Lodbjerg Hede, 18
kg pr. år for Hjelm
Hede og 14 kg pr. år
for Hald Ege.


