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PALUDIKULTUR 
 

HVAD ER DET, OG ER DET EN MULIGHED 

 I DANMARK?  

Hvor ser du mulighederne? 

Rørhøst Randers Fjord. Foto: Jørgen Kaarup, Straatagets Kontor 
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KORT OG GODT 

Paludikultur er dyrkning af vådlagte arealer med fugtighedstolerante græsser og træer. Dyrkningsmetoden har positive kli-
ma-, miljø- og naturmæssige effekter og skaber grønne arbejdspladser og produktion af energi i landdistrikterne. Det vil 
være aktuelt at inddrage lavbunds- og tørvejorde som er i landbrugsmæssig omdrift, men kun hvor dræn er sunket og jor-
den er på vej til at blive vandlidende. 

Mange dyrkede lavbunds- og tørvejorde synker hvert år i Danmark. Det bliver, i kombination med kravet om lavere 

drivhusgasudledning, en udfordring for dansk landbrug i fremtiden. Det åbne land står samtidig overfor en grøn om-

stilling, hvor landbrugsproduktion, miljø og natur skal fungere sammen på en hensigtsmæssig måde. 

 

Er det derfor muligt at udvikle en anden form for indtægtsgivende produktion samtidig med, at tabet af næringsstof-

fer til vandmiljøet reduceres, udledning af drivhusgas mindskes, tørven genopbygges, naturplejen sikres og biodiver-

siteten øges i forhold til den nuværende landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne? 

 

Greifswalds Universitet i Tyskland har med projektet Cinderella (www.paludiculture.uni-greifswald.de) sat fokus på 

udnyttelse af vådlagte lavbundsjorde til produktion af biomasse. Produktionsformen kaldes paludikultur. Palus, eller 

paludi, betyder sump, mose eller svamp på latin. Dyrkning af tagrør, rørgræs og andre fugtighedstolerante græsser 

og elletræer optager fosfor og kvælstof fra drænvand på lavbundsjorde. Samtidig har dyrkningen en positiv effekt på 

både klima og natur.  

 

Andre steder i verden arbejdes der også med paludikultur. I MedWet projektet i Spanien, er 3 rismarker konverteret 

til store konstruerede vådområder, som skal rense spildevand for at forbedre vandkvaliteten og øge biodiversiteten.  

I USA har demonstrationsprojektet  Save the Rain anvendt sumplanter til rensning af spildevand.  

 

Fra brochuren ”Paludiculture—Sustainable productive utilisation” Det åndbare hus, Foto: Jørgen Kaarup, Straatagets Kontor 

Tysk paludikultur. Foto: Hans Brix, AU 

http://www.paludiculture.uni-greifswald.de/en/projekte/cinderella/index.php
http://medwet.org/2015/04/lifealbufera/
http://savetherain.us/wetland/
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    TRADITIONEL ANVENDELSE AF VÅDOMRÅDER 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              Vådområdeprojekt ved Alling Å i Jylland. Foto: Frank Bondgaard  

      KLARGØRING AF VÅDOMRÅDER 

               

 

 

 

        

 

                 

 

           

 

     HUMUSJORD MED KLIMAEFFEKT 

       

 

 

 

 

 

 

            

 

Vintervådlagte engområder sænker farten på vandet og 

kan oplagre vand midlertidigt. Mængden af næringsstoffer 

fra markernes drænvand sænkes til søer og fjorde ved 

denitrifikation, sedimentation af lerpartikler, optagelse i 

planter og afgræsning af husdyr. Etablering af vådområ-

der langs vandløb kan give anledning til en væsentlig 

kvælstoffjernelse. Når vandet opholder sig i det oversvøm-

mede areal omdanner mikroorganismerne de forskellige 

kvælstofformer i vandet til frit luftformigt kvælstof og der-

ved forhindres udvaskning af næringsstoffer til søer, fjorde 

og hav. Desuden kan der være en mindre effekt ved, at 

den fremvoksende plantebiomasse optager noget af kvæl-

stoffet og ved, at dyrkning på arealet ophører 

 

I stedet for at fjerne overjorden, dyrkes arealerne inten-

sivt i en årrække med lavbundsplanter for at fjerne fosfor. 

Herefter etableres vådområdet. 

Etablering af tagrør. Foto:  Hans Joosten, Greifswalds Universitet  

Tagrørsdyrkning. Foto: Hans. Joosten, Greifswalds Universitet 

Forudsætningen for at stoppe nedbrydning af tørven, og 

med nedbringe udledning af CO2, er at vandstanden hæves 

til tæt på jordoverfladen. 

I traditionelle vådområder er vandstanden oftest høj i vinterhalvåret, da der er de største afstrømningshæn-
delser og en meget lille fordampning på landbrugs- og naturarealerne. Dette forhold giver en naturlig høj 

vandstand i vådområdet. Dyrkning af paludikultur kræver en stabil konstant høj vandstand året rundt. 
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   BÆREDYGTIGE BYGGEMATERIALER 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

   Nyt design i stråtag. Foto: Jørgen Kaarup, Straatagets kontor  

  ENERGIPRODUKTION  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   PRODUKTION AF GØDNING & SPAGNUM 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagrør kan bruges til tagdækning og både tagrør og dun-

hammer kan bruges byggematerialer og isolering. I dag 

importerer Danmark tagrør til byggemateriale for 40-50 

millioner kroner fra Kina og Østeuropa. 

Fyring med tørret tysk biomasse. Foto: Hans Brix, AU 

Rørgræs og andre sumpplanter kan bruges til bioraffine-

ring, biogas og biobrændstof. 

Restprodukter fra bioraffinering og biogasproduktion kan 

bruges som gødning. I Tyskland dyrker de spagnum på 

lavbundsjorde. 

 
Spagnum-landbrug.  Foto: Hans. Joosten, Greifswalds Universitet 
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    NATUR OG BIODIVERSITET 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

HVAD KAN GRO PÅ FUGTIGE AREALER? 

Jord i omdrift og intensivt dyrkede græsarealer kræver veldrænede arealer. Rørgræsser, elleskov og tagrør kan gro 

på arealer med en høj vandstand. Imellem disse 2 scenarier vil der ofte være arealer med en mere ekstensiv anven-

delse med en lav produktion. 

Hans Joosten fra Greifwald Universitet  antager, at vådlægning af en hektar lavbundsjord med tilplantning af tagrør 

vil kunne sænke klimagasudledningen  med 15 t CO2-eq∙ha-1∙a-1. En hektar høstet tagrør til biobrændsel vil kunne 

erstatte fossil brændsel i et kraftvarmeværk som ellers vil udlede 15 t CO2.  

Dyrkningen af paludikultur kan øge naturindhold og 

skabe en bræmmeeffekt. Det er vigtigt at sikre en varia-

tion i landskabet, så etablering af en paludikultur skal 

kombineres med åbne vandområder og enge der bliver 

afgræsset. Paludikulturer vil typisk ikke dyrkes på de 

vådeste natur- og lavbundsarealer tættest på vandløb 

og søer, da disse områder ofte er udpegede som §3 

arealer. 

 

Tagrørsområder er rige på liv. Ilona Lepik og tegning af Elen Apsalon.  

Effekten på klimagasudledning af forskellige afgrøder ved vådlægning af lavbundsjorde. Arable land = landbrugsjord og græsarea-

ler i omdrift. Low intensity pasture = permament græs, grasslands mown for conservation = ekstensive arealer der bliver plejet.  , 

Reed canary grass = rørgræs, alder forest = elleskov, reed = tagrør. Hans Joosten, Greifswalds Universitet i Tyskland 
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Vi mangler viden! 

I Danmark mangler vi mere viden om opformering af sumpplanter til udplantning, etablerings- og høstmetoder ved-

rørende dyrkning af paludikulturer. I dag varetages høsten i nogle af naturområderne i Danmark af hollandske firma-

er. Danske høstmaskiner er dog under udvikling til høst af biomasse, men hollænderne er meget lang fremme med 

materiel, der kan køre på meget vandmættet jord. Der vil være en del barrierer, både i praksis med arealstørrelser 

og ejerforhold, men den nuværende lovgivning skaber også udfordringer for etableringen af paludikulturer på lav-

bundsarealer. 

Som et led i at afklare mulighederne for paludikultur i Danmark, blev der den 3. november 2015 afholdt et dialogmø-

de, med SEGES som vært, hvor AU, Naturstyrelsen, Straatagets Kontor, AgriNord, LandboNord, og Sønderjysk 

Landboforening deltog. Du kan i artiklen ”Paludikultur, hvad er det  - og er det en mulighed i Danmark?” læse mere 

om, hvad der blev diskuteret på mødet og se præsentationer fra indlægsholdere. 

Projektideen 
Har du en ide til hvordan vi finder ressourcer til et projekt der kan sætte paludikultur på dagsorden i Danmark, så vi 
kan udnytte de gode klima-, miljø- og naturmæssige effekter på en bæredygtig måde? 

Vi ønsker med projektet at sætte fokus på følgende områder:  

 Barrierer undersøgelse 

 Økonomi og business cases 

 Opformering af de rigtige arter og sorter til dyrkning i sumpkulturer 

 Etablering af korrekt vandstand på lavbundsarealer for at sikre dykningssikkerhed 

 Etableringsmetoder 

 Høstmetoder af biomasse og tagrør til tækning.  

 Bioraffinering, energi og biobrændstof 

 Bygge- og isoleringsmaterialer af sumpplanter som tagrør og dunhamre. 

 Bioraffinering, energi og biobrændstof af sumpplanter 

 Klima, -miljø og natur effekter ved dyrkning af lavbundsjorde 

 Jordfordeling på lavbundsarealer 

 

Plantning af tagrør på Foulum i 2015. Foto Poul Erik Lærke, AU 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/miljoetiltag/Sider/Paludikultur_pl_15_2479_2462.aspx


 7 

 

Samarbejdspartnere 

 

Kontakt 
 

Projektchef Irene Asta Wiborg     

Tlf: 87 40 54 49/30 92 17 33 

E-mail iaw@seges.dk 

 

 

Seniorkonsulent Frank Bondgaard 

Tlf:  87 40 54 09/21 71 77 78 

E-mail fbo@seges.dk  

 

Biomassehøst i 2015. Foto Ole Hyttel, Naturstyrelsen 

mailto:iaw@seges.dk
mailto:E-mail%20fbo@seges.dk

