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På Fyn – stort tab af produktive marine lavbundsområder ved 
inddigningerne i Odense Fjord
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Med den klimabetingede stigende 
vandstand på 1 m øges Odense Fjords 
areal fra 60.4 km2 til 68.2 km2, men 
Strandenge og marine lavbundsarealet 
reduceres:

Coastal squeeze 

Strandenge <–> marin lavbund 

~ 9 km2 areal < 2m’s dybde tabes

Potentielt produktionstab:

270 ton N
24.750 ton CO2



Coastal squeeze har store konsekvenser for lysforholdene, 
næringsstofdynamikken og naturtilstanden: 

• Mindre lys
• Mindre bentisk produktion
• Mindre næringsstof-immobilisering
• Større fytoplankton produktion
• Højere turbiditet.
• Afkobling mellem iltproduktion og forbrug.
• Ustabile økosystemer 
• Færre økosystemtjenester

• Mindre binding af C, N, P
• Lavere biodiversitet
• Mere erosion og resuspension

• Forarmet naturtilstand

Vi skal også genvinde marine lavbundsområder !
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Kystnær naturgenopretning i et klimaperspektiv

Odense Fjord: Ålegræs + sand-capping

Horsens Fjord: Ålegræs + fiskeopdræt + 
stenrev

Vejle Fjord: Ålegræs + muslinger + stenrev + 
krabbefangst

Kolding: Ålegræs

Lillebælt: Stenrev + ålegræs

Lunkebugten: Ålegræs

Gyldensteen: genskabe kystlagune + ålegræs 
+ sand-capping + stenrev



Hvorfor så meget fokus på ålegræs?

Ålegræs giver den fulde pakke: klima, biodiversitet, immobilisering af 
næringsstoffer og naturgenopretning.
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Kulstof- og næringstofimmobilisering



Ålegræs understøtter dyretæthed og biodiversitet



Genskabe kystlagunen ved Gyldensteen 
en forskningsmæssig spændende rejse



214 ha omdannet til Kystlagune ved ”managed realignment” 
(uddigning)

144 ha omdannet til ferskvandssø (Engsøen)

Det første stor-skala ”managed realignment” af landbrugsjord i 
Europa (måske hele verden)

Området blev oversvømmet i marts 2014 

Aage V. Jensen Naturfond



Gyldensteen Strand 



Gyldensteen Strand 



Gyldensteen Strand 



Formål med SDU’s undersøgelser

1. At beskrive den tidlige succession af flora og fauna, og vurdere 
den økologiske tilstand. Vil tilstanden nå niveauet i de 
omgivende havområder?

2. At følge næringsstogdynamikken og kvantificere frigivelse af 
næringsstoffer fra den oversvømmede landbrugsjord. Har det 
indflydelse på udviklingen i og udenfor kystlagunen?

3. At måle drivhusgasbalancen i kystlagunen før og efter 
oversvømmelse med havvand, og sammenligne med 

forholdene i Engsøen. Er det en klimagevinst?



Efter høst i 2013

Øst, september 2013



Øst, maj 2014

Lige efter oversvømmelse i 2014



Øst, juni 2014

De første grønalger i 2014



Øst, august 2014

Grønalgesuppe i 2014



Øst, august 2015

Næsten ingen alger i 2015



Øst, august 2016

Næsten ingen alger i 2016



Øst, august 2017

Blågrønalger i 2017



Øst, maj 2018

Spredte brunalger og rødalger i 2018

Blæretang

Parykalge



Øst, maj 2019

Spredte brunalger og rødalger i 2019

Intet havgræs eller ålegræs
og generelt er biodiversiteten lav 



Næringstofdynamik



Næringsstoffer i vandet



N og P eksport

Både N og P eksport falder over 
tid, men mest markant for N



N og P budgetter

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

tons N år-1

Jordtab 59.9 50.9 7.5 7.5

Frigivelse 33.6 25.1 13.9 9.4 12.6

Eksport 63.9 22.1 9.4 5.9

tons P år-1

Jordtab 11.9 4.6 4.0 4.0

Frigivelse 6.2 3.9 4.9 4.2 3.9

Eksport 13.4 6.9 5.8 5.1

For hele Kystlagunens 214 ha



Dybdepløjning i 1960’erne er årsag til den lave 
artsrigdom



Konsekvens af dybdepløjning på jordbunden
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Den manglende naturlige udvikling i artsrigdom og 

–tæthed vil nu blive understøttet af:

• Sand-capping som reducere den høje turbiditet og 
forankringskapacitet for ålegræs.

• Stenrev som sikrer fysiske strukturer for dyr og planter.

• Ålegræs-udplantning, som understøtter 
næringsstofimmobilisering, stabile fødekæder og lagre 
kulstof.



Drivhusgasser



Måling af CO2 emission før oversvømmelse
Kystlagune

september 2013



Måling af CO2 frigivelse efter oversvømmelse
Kystlagune

maj 2014



CO2 gevinst ved etablering af Kystlagunen

Frigivelsen af CO2 fra de 214 ha var

~12.200 tons pr. år før oversvømmelse (2013) 
~3.200 tons pr. år lige efter oversvømmelse (2014)
~0 tons pr. år 6 år efter oversvømmelsen (2019) 



Drivhusgas-emission i Kystlagunen og 
Engsøen (2019)

Årlig CO2 tilbageholdelse i forhold til 2013 var:

~12.200 tons i kystlagunen
~8.200 tons i Engsøen

Årlig CH4 emission i 2019:

fra kystlagunen ~ 0 tons
fra Engsøen ~396 tons (384 tons via bobler og 12 tons ved 
diffusion)

~13.500 tons CO2 ækvivalenter



1. Uddigning i lukkede havområder – PAS på grund af næringsudledning

2. Vegetationen styres af næringsforholdene og vandkvaliteten

3. Bundfaunaen styres af bundforholdene og vandkvaliteten

4. Dybdepløjede områder med leret jord bør undgås eller tilføres 10 cm 
sand (sand-capping) før oversvømmelse

5. Der mangler fysiske strukturer for at vi opnår en god artsrigdom og 
fine naturforhold

6. Uddigning er gavnlig for klimaregnskabet (hensyn til strandenge)

7. Der er behov for samtænkning af klimatilpasning, naturgenopretning 
og vandplansaktiviteter – der er det samme vand der er i spil 

Hvad har vi lært


