
 
 

 

 

DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet 
Blichers Allé 20 
8830 Tjele 

Tlf .: +45 8715 6000 
Fax: +45 8715 6076 

E-mail:  dca@au.dk 
Web: dca.au.dk 

 

DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
 
Claus Bo Andreasen 
Chefkonsulent 
 
Dato: 23. august 2017 

 

Direkte tlf. : +45 8715 1278 
Mobiltlf .:  +45 4079 8032 
E-mail:  
clausbo.andreasen@dca.au
.dk 
Web: 
au.dk/clausbo.andreasen@
dca 
 
Journal nr .: 2017-760-
000465 
Afs. CVR-nr.:  31119103 

 

Side 1/1 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER 
FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

 
Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen ”Bidrag til besvarelse af spørgsmål stillet af Energi-, for-
synings- og klimaudvalget” 

Landbrugsstyrelsen har i bestilling af 9. august 2017 bedt DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug om et fagligt bidrag til brug i forbindelse med afgivelse af svar 
på spørgsmål stillet til energi-, forsynings- og klimaministeren af Energi-, forsynings- 
og klimaudvalget (EFK).  
 
Det drejer sig om spørgsmål almindelig del 344-347, som alle har relation til udviklin-
gen i jordens kulstofindhold og konsekvenser heraf.  
 
Besvarelsen er udarbejdet af Jørgen E. Olesen, Bent T. Christensen, Per Schjønning og 
Lars Elsgaard alle fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Fagfællebedømmel-
sen er foretaget af Mogens H. Greve, som også kommer fra samme institut.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og 
Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved 
Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019. 
 
 
Venlig hilsen 
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Chefkonsulent 
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Indledning 
 
Landbrugsstyrelsen ved MFVM har den 9. august 2017 anmodet om et fagligt bidrag til brug i 
forbindelse med afgivelse af svar på spørgsmål stillet til energi-, forsynings- og klimaministeren af 
Energi-, forsynings- og klimaudvalget (EFK). Det drejer sig om spørgsmål almindelig del 344-347 
som angivet nedenfor. Der tages i besvarelsen udgangspunkt i kulstofindholdet i dyrkede 
mineraljorder i Danmark. Ændringer i kulstofindholdet er knyttet til ændringer i jordens indhold af 
organisk stof. 
  
Spørgsmål 344: Ministeren bedes oplyse, hvor meget kulstof (organisk stof) man mener der tabes 
fra landbrugsjorden, ved udpining af muldlaget, årligt, og hvor meget man mener, der er blevet tabt 
årligt de seneste 30 år (https://ing.dk/artikel/dansklandbrugsjord- bliver-oedelagt-af-maskiner-og-
rovdrift-177383). Hvis muligt bedes ministeren illustrere det årlige kulstoftab fra dansk 
landbrugsjord grafisk.  
 
Spørgsmål 345: Ministeren bedes oplyse, hvilke konsekvenser det har for jordens frugtbarhed, at 
kulstof tabes og jorden gradvist udpines ved, at humusindholdet reduceres.  
 
Spørgsmål 346: Ministeren bedes oplyse, hvordan udviklingen med tab af kulstof kan vendes, 
således at jordens kulstofindhold opbygges i stedet for nedslides, herunder hvilke 
dyrkningsmetoder, anvendelse af komposteringsprocesser og lign. der bidrager til at opbygge 
kulstof i jorden. 
 
Spørgsmål 347: Ministeren bedes redegøre for, hvilket potentiale han mener landbruget har for at 
binde kulstof i jorden, set i lyset af denne artikel der fremfører, at det er muligt at binde 4,52 gram 
CO2 pr. kilo jord: http://pure.qub.ac.uk/portal/files/6248023/Co2_uptake_by_soil_erosion.pdf. Er 
ministeren enig i, at med en massefylde for jord på 1,5 ton/m3 svarer det til 30 mio. kg jord pr. ha, 
som kan binde 135,6 tons CO2 pr. ha.? 
 
Spørgsmål 344 
 
Der er med udgangspunkt i jordprøver, indsamlet i det landsdækkende Kvadratnet i 1986/87, 
1997/1998 og 2008/2009, beregnet en gennemsnitlig årlig ændring i jordens kulstofindhold til 1 
meters dybde (Taghizadeh-Toosi et al., 2014). Resultaterne fra Kvadratnettet er baseret på et stort 
antal faste punkter (areal af hvert punkt: 50 x 50 meter) placeret hos landmænd. Arealet indgår i 
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landmandens sædvanlige omdrift, hvorfor effekten af driftsforhold afspejler praksis i almindeligt 
dansk landbrug. Figur 1 viser grafisk de gennemsnitlige årlige ændringer i kulstofindholdet i den 
øverste meter på jordtyperne JB 1 (grovsandet jord) til JB 7 (lerjord). Det fremgår, at der i den 20-
årige periode er sket en stigning i jorden kulstof indhold på de sandede jorde, mens der på de mere 
lerede jorde er sket et fald. Forskellen i udviklingen mellem de sandede og de lerede jorder skyldtes 
forskelle i dyrkningsystemet. Stigningen på de sandede jorde tilskrives bl.a. en større hyppighed af 
græsmarker på disse jorde, mens faldet på de mere lerede jorde må tilskrives en større hyppighed af 
korn, raps og sukkerroer kombineret med fjernelse af halm. Kornafgrøder med eksport af halm og 
anvendelse alene af handelsgødning vil medføre en mindre tilførsel af afgrøderester til jorden end 
græsafgrøder (se svar på spørgsmål 346). 
 
Som gennemsnit af alle de undersøgte punkter i Kvadratnettet beregnes et årligt fald på ca. 0,2 ton 
C/ha. Denne ændring på landsplan ligger dog inden for usikkerhederne på målingerne, og det er 
derfor ikke muligt baseret på disse målinger at angive om det gennemsnitlige kulstofindhold i 
danske mineraljorder er faldende eller stigende. Resultaterne fra Kvadratnettet er blandt andet 
præsenteret på Plantekongres 2013 (Session 51) og publicereret internationalt i 2014 (Taghizadeh-
Toosi et al., 2014). 

 
Figur 1. Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 1986/87 til 2008/09 i indholdet af kulstof i jord (0-
1 meter) fra Kvadratnettet. 
 
Spørgsmål 345 
 
Et lavt indhold af organisk stof er en blandt tre primære trusler mod dyrkningsjordens kvalitet i 
Danmark (Schjønning et al., 2009). Adskillige undersøgelser har vist, at et lavt indhold af organisk 
stof i jord kan resultere i en dårlig jordstruktur (Schjønning et al., 2002, 2007). Derved øges 
risikoen for såkaldt dispergering af jordens kolloider (i form af fine mineralpartikler). De frigjorte 
partikler kan udvaskes til dybere lag eller vandmiljøet (Kjaergaard et al., 2004), evt. inklusive 
adsorberede næringsstoffer og/eller pesticider (de Jonge et al., 1998). 
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En dyrket jord kan betragtes som et økosystem. Man taler derfor om, at jorden leverer et antal 
økosystemydelser. Jordens funktion som filter og ’buffer’ med hensyn til dyrkningens indflydelse 
på det omgivende miljø er én økosystemydelse. Jf. ovenstående kan et lavt indhold af organisk stof i 
jorden påvirke denne økosystemydelse. 
 
Produktionen af en højkvalitetsafgrøde er en anden økosystemydelse. Det er velkendt, at tilførsel af 
organisk gødning er gunstigt for planteproduktionen. Nyere undersøgelser baseret på et stort antal 
danske markforsøg har vist, at jordens niveau af organisk stof som sådan har en effekt på 
planteproduktionen i form af muligheden for svagt at mindske kvælstofgødskningen (Schjønning et 
al., 2017). Til gengæld viser undersøgelserne også, at organisk stof ikke har positiv indflydelse på 
udbyttet ud over nævnte kvælstofvirkning (Oelofse et al., 2015; Schjønning et al., 2017). 
Planteproduktionen forekommer derfor ret robust for så vidt angår jordens indhold af organisk stof. 
Det kan dog ikke afvises, at et meget lavt indhold af organisk stof vil sænke jordens 
dyrkningssikkerhed, idet der kan opstå problemer med såbedstilberedning og afgrødeetablering på 
grund af dårlig jordstruktur. Et lavt kulstofindhold i jorden øger således formentlig risikoen for 
udbyttetab i ugunstige situationer. 
 
Undersøgelser har vist, at niveauet af organisk stof, som er kritisk for opretholdelse af en god 
jordstruktur, afhænger af jordtypen (Schjønning et al., 2009, 2012; Getahun et al., 2016). Som 
tommelfingerregel bør forholdet mellem en jords indhold af ler og dens indhold af organisk kulstof 
ikke være større end 10. Dette udtrykkes i det såkaldte Dexter-indeks (Dexter ratio). Figur 2 viser 
Dexter-indekset for Danmark baseret på data i Den danske Jorddatabase. Det bemærkes, at en stor 
del af disse data er indsamlet for årtier tilbage, hvorfor billedet kan være lidt anderledes i dag. 
Figuren peger dog på, at strukturproblemer nemmest opstår på de lerholdige jorde i det østlige 
Danmark. 
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Figur 2. Dexter-ratio = ler/kulstof for pløjelaget i dansk jord. Værdier over 10 kan medføre dårlig 
jordstruktur. Beregnet af M.H. Greve på basis af den Den danske Jorddatabase (Schjønning et al., 
2009). 
 
Spørgsmål 346 
 
Udviklingen i jordens kulstofindhold kan opgøres som forskellen mellem nedbrydningen af jordens 
organiske stofmængde og hvor meget der tilføres i form af planterester og husdyrgødning. 
Nedbrydningen afhænger især af hvor stor mængde organisk stof der er i jorden og hvor høj 
temperaturen er. Højt indhold af organisk stof i jorden giver en stor nedbrydning og tilsvarende vil 
højere temperatur fremme nedbrydningen (Crowther et al., 2017). 
 
Tilførsel af husdyrgødning eller komposterede planteprodukter kan øge jordens kulstofindhold på 
den enkelte mark. Det er dog sådan, at mængden af husdyrgødning og kompost er begrænset og 
nogenlunde konstant, og desuden vil stort set al husdyrgødning og kompost blive tilført 
dyrkningsjorden. På grund af denne begrænsning vil det samlede kulstofindhold i dansk 
landbrugsjord derfor ikke kunne øges med øget tilførsel af husdyrgødning og kompost. Endvidere 
vil kompostering af plantemateriale og husdyrgødning ikke i sig selv øge kulstoflagringen i jorden 
(Thomsen et al., 2000). Ved gødskning med husdyrgødning i forhold til tilførsel af mineralgødning 
vil jordens kulstofindhold øges med 0,09 ton C/ha/år på svinebrug og med 0,25 ton C/ha/år på 
kvægbrug (Taghizadeh-Toosi et al., 2016). 
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Det vigtigste tiltag til at øge jordens kulstofindhold er gennem tilførsel af flere planterester. Dette 
kan ske gennem dyrkning af afgrøder med større tilførsel af organisk stof i rødder og planterester. 
Dette vil især være tilfældet ved dyrkning af flerårige græsmarker i stedet for enårige afgrøder som 
korn. Græsmarker i omdrift øger jordens kulstofindhold med ca. 1 ton C/ha/år sammenlignet med 
kornafgrøder (Christensen et al., 2009; Taghizadeh-Toosi et al., 2016). Tilsvarende vil dyrkning af 
efterafgrøder typisk øge jordens kulstofindhold med 0,1 ton C/ha/år (Peltre et al., 2016; 
Taghizadeh-Toosi et al., 2016). Nedmuldning af halm i forhold til fjernelse og afbrændning vil også 
øge jordens kulstofindhold. I typiske planteavlssystemer vil halmnedmuldning øge jordens 
kulstofindhold med ca. 0,1 ton C/ha/år (Peltre et al., 2016; Taghizadeh-Toosi et al., 2016). Effekten 
vil være større i sædskifter med meget korn, især i vintersæd, hvor halmudbytterne er størst. 
 
Spørgsmål 347 
 
I spørgsmål 347 er der indsat et link til en videnskabelig artikel om CO2-optag i jord. Denne artikel 
giver dog ingen mulighed for at redegøre for, hvilket potentiale landbrugsjord har for at binde 
kulstof.  
 
Artiklen, hvorfra tallet 4,52 gram CO2 pr. kilo jord er hentet (Hart et al., 2013), omhandler et 
laboratorie set-up til måling af CO2 optag, her i en 30 grams jordprøve, der er opslemmet i 0,6 liter 
næringsopløsning tilsat det kemiske stof thiosulfat (S2O3

2-) og inkuberet ved 30°C. Dette tillader 
fremvækst af bakterier, der lever af thiosulfat som energikilde og bruger en del af energien på at 
indbygge CO2 i cellebiomasse. Artiklen viser, at væksten af cellebiomasse på bekostning af 
thiosulfat i løbet af 40 timer svarer til indbygning af 4,52 gram CO2 pr. kilo jord, som er opslemmet 
i næringsopløsningen. Artiklen viser også, at når den tilsatte thiosulfat er opbrugt (efter 40 timer), 
begynder jordopslemningen at udskille CO2 til et niveau, der overstiger indbygningen, så der i løbet 
af mindre end 86 timer er tale om en nettoudledning af CO2 frem for en binding af CO2. Artiklens 
forfattere gør opmærksom på, at resultaterne ikke kan tolkes som en permanent binding af CO2, 
men at der nærmere er tale om et studie af metodisk karakter, under forhold der i øvrigt afviger 
stærkt fra forholdene i naturlig landbrugsjord. Om end det måtte være muligt at reproducere 
artiklens resultaters i praksis, for så vidt angår de første 40 timer, ville det kræve, at der skulle 
spredes i omkring 70 til 80 tons thiosulfat per ha landbrugsjord, beregnet ud fra artiklens 
oplysninger.   
 
For god ordens skyld skal det også bemærkes, at den (i spørgsmål 347) skitserede udregning, der 
når frem til 135,6 tons CO2 pr. ha, forudsætter, at mikroorganismerne i landbrugsjorden skulle 
indbygge CO2 med samme effektivitet ned til 200 cm jorddybde. Dette ville være en meget 
tvivlsom antagelse, da langt den største biomasse og aktivitet findes i det øverste jordlag, typisk i 
pløjelaget, mens underjorden har en ofte 10 til 100 gange lavere mikrobiel biomasse og aktivitet 

(Vinther et al., 2001; Fierer et al., 2003).     
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