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Introduktion
På baggrund af de videnskabelige arbejder udført i forbindelse med udarbejdelse af et nyt teksturkort over
Danmark (Adhikari et al., 2013) og SINKS-kortlægningen af tørvejorderne (Greve et al., 2011) blev det
besluttet at udarbejde et kort over danske jorders kulstofindhold (Tekstur 2014).
Denne rapport redegør for den anvendte metode.

Metode
Til beregning af udbredelsen af jordens kulstofindhold er der anvendt regressions-kriging (RK); en rumlig
prædiktionsteknik, der i dette tilfælde kombinerer regression af kulstofindholdet i punktmålinger ud fra en
række miljøvariable (eksempelvist parametre, der stammer fra en digital højdemodel (DEM), remote
sensing samt tematiske kort som f.eks. det geologiske jordartskort) med kriging af regressionsresidualerne
(forskellen mellem den målte og den estimerede værdi).
Metoden er en 3-trins modellering. Først udføres en regressionsmodellering, hvor den deterministiske del
af jordens variation estimeres. Dernæst beregnes residualerne og den stokastiske del af jordens variation
estimeres med kriging. Endelig adderes de deterministiske og de stokastiske komponenter, og det endelige
kort foreligger (se figur 1).

Figur 1 viser princippet for regressionskriging (kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Regression-kriging)

Data
Punktdata

Der er anvendt jorddata fra SINKS-kortlægningen, Den danske Jordklassificering og jordprofiler fra Den
Danske Jordprofildatabase (Adhikari et al., 2013). Der er anvendt 52400 punkter fra topjorden Der er
genereret landsdækkende kort over ler, silt, finsand, grovsand og humus i en rumlig opløsning på 30,4
meter.

Prædiktorer

Til prædiktion af Tekstur 2014 er brugt 17 landsdækkende miljøvariable, jf. Tabel 1.
Tabel 1 Oversigt over de anvende miljøvariable

VARIABEL
ASPEKT/RETNING

DIREKTE
SOLINDSTRÅLING (1
ÅR)
HØJDE
FLOW ACCUMULATION
MID-SLOPE POSITION

MRVBF

SAGA WETNESS INDEX
HÆLDNING
VERTIKAL AFSTAND TIL
VANDLØBSNETVÆRK
DALDYBDE

DATAKILDE/KORT
BESKRIVELSE
DEM/retning af
stejleste
hældningsgradient fra
nord
DEM/Potentiel
solindstråling beregnet
med SAGA GIS
(Boehner and Antonic,
2009)
DEM/lidarproduceret
højdemodel
DEM/antal
opstrømsceller
DEM/dækker de
varmere zoner i forhold
til hældning (Bendix,
2004)
DEM/Identificerer
depositionsområder
(Gallant og Dowling,
2003)
DEM/mål for hvor vand
potentielt akkumulerer
(Boehner et al., 2002)
DEM/Maksimal
højdeforskel mellem
celler og naboceller
DEM/vertikal afstand til
vandløbsnetværk for
hver celle
DEM/dalens relative
position

OPLØSNING

TYPE

30.4 m

Kvantitative
data

GENNEMSNIT
(RANGE)
181.2
(0-360)

30.4 m

Kvantitative
data

1269
(122-1707)

30.4 m

Kvantitative
data
Kvantitative
data
Kvantitative
data

31.21
(0-172)
61
(1-110908)
0.001
(0-1)

30.4 m

Kvantitative
data

4.26
(2.22-10.90)

30.4 m

Kvantitative
data

14.46
(6.9-19.1)

30.4 m

Kvantitative
data

1.63
(0-90)

30.4 m

Kvantitative
data

559.45
(0-10041.50)

30.4 m

Kvantitative
data

7.53
(0-90)

30.4 m
30.4 m
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CENTRAL LAVBUND

30.4 m

Kategoriske
data

3 klasser

30.4 m

Kategoriske
data

2 klasser

GEOLOGI

Lavbund, som på et
tidspunkt har været
eller er tørv
Udvidet lavbund. ADK
lavbund, FG7,
tørveklasser fra
jordartskort
Geologisk kort

1:25.000

37 klasser

GEOREGIONER

Kort over georegioner

1:100.000

LANDSKABSELEMENTER Kort over
landskabselementer
AREALANVENDELSE
Corine
arealanvendelseskort
JORDTYPER
FGJord

1:100.000

Kategoriske
data
Kategoriske
data
Kategoriske
data
Kategoriske
data
Kategoriske
data

LAVBUND

1:100.000
1:50.000

10 klasser
12 klasser
31 klasser
11 klasser

Resultater
På baggrund af ovennævnte metode blev der udarbejdet et landdækkende kort over danske jordes
kulstofindhold, Tekstur 2014 kortet figur 2. I tabel 2 ses arealdækningen af de fire kulstofklasser: <3%,
3-6%, 6-12% og >12% OC. Tabellen viser både klassernes bruttoareal samt arealdækningen inden for
landbrugsarealet (defineret som arealer inden for markpolygoner, der er anmeldt i IMK2018). I Tabel 3
er det gennemsnitlige kulstof-indhold opgjort for alle landskabstyper (kort over landskabstyperne i
Danmark findes som bilag 1).

Tabel 2 Areal (ha) i hver kulstofklasse, både totalt og inden for landbrugsarealet

AREALER I HA

<3%

3-6%

6-12%

>12%

I ALT

BRUTTO AREAL FOR AREALDÆKNING AF
KULSTOFRIGE JORDE I HELE DK

3 617 945

325 201

162 065

129 197

4 234 408

KULSTOFRIGE JORDE INDEN FOR
LANDBRUGSAREALET 2018

2 286 487

201 582

98 080

73 523

2 659 672
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Figur 2 Fordelingen af topjordens kulstofindhold i Danmark. Opdelt i de fire kulstofklasser:. <3%, 3-6%, 6-12% og >12%
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Tabel 3 Det gennemsnitlige kulstof indhold på landskabstype niveau.

LANDSKABSTYPE
KLIT
LITORINA
YOLDIA
RANDMORÆNE
MORÆNE
INDDÆMMET AREAL
DØDISLANDSKAB
TUNNELDAL
SMELTEVANDSSLETTE
BAKKEØ
MARSK
GRUNDFJELD
LAVBUND

GENNEMSNITLIG
KULSTOFINDHOLD, %
1,6
2,1
1,9
2,3
1,6
1,7
1,7
1,9
2,2
2,3
2,1
1,4
6,2

Løbende ændring af tørvearealet

Ovenstående arealopgørelse er lavet på baggrund af kort udarbejdet på data fra 2010 og før. Da danske
tørvejorde er relativt tynde (gennemsnitlig ca. 75 cm, Greve et al. 2011) vil der på grund af dræning og
dyrkning forsvinde en del af tørvearealet hvert år. Det er estimeret, at der forsvinder mere end 1.000 ha
tøvejord (jorde med mere end 12% kulstof) hvert år af de i alt ca. 70.000 ha tørvejord, tabel 2 (Greve et al.
2014). Der er ikke udarbejdet noget estimat for, hvor stort et areal, der forsvinder ud af jorde med 6-12%
kulstof, men det formodes, at også dette areal bliver mindre år for år.

Beregning af kortets usikkerhed med bootstrapping
Usikkerhed på kortet er beregnet ved anvendelse af bootstrapping. Bootstrapping er en ikke-parametrisk
tilgang til kvantificering af usikkerhed (Efron og Tibshirani 1993). Bootstrapping involverer gentagen
tilfældig sampling og udarbejdelse af kort. Ved at gentage processen med tilfældig sampling og anvendelse
af modellen, er vi i stand til at generere sandsynlighedsfordelinger af prædiktionerne fra hver model ved
hver pixel. Et robust estimat kan bestemmes ved at tage gennemsnittet af alle de simulerede forudsigelser
ved hver pixel. Ved at opnå sandsynlighedsfordelinger af resultaterne er man også i stand til at kvantificere
usikkerheden ved modelleringen ved at beregne et forudsigelsesinterval med et specifikt niveau af
sikkerhed. Mens bootstrapping-fremgangsmåden er relativt ligetil, er der et krav om at generere stort antal
kort
Det gennemsnitlige kort og variansen for prædiktionen fra disse 100 kort beregnes:

1

Var(𝑋𝑋) = 𝑛𝑛−1 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑥𝑥𝑖𝑖 − µ)
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µ er i dette tilfælde det gennemsnitlige prædiktionskort, og xi er det i-te bootstrap kort, n er antallet af
bootstrappinggentagelser (n = 100 i dette arbejde).
På figur 3 ses den landsdækkende kortlægning af usikkerhederne på kulstofestimaterne. I tabel 4 er
usikkerheder opgjort for alle landskabstyperne (bilag 1). Det er tydeligt, at usikkerhederne er størst i
lavbundsområderne, hvilket hænger sammen med den meget store rumlige variation i disse områder.

Figur 3 Landdækkende kort over usikkerhed på kulstofestimatet. De største usikkerheder er knyttet til
lavbundsområderne, specielt de meget kulstofholdig.
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Tabel 4 Viser det gennemsnitlige kulstof indhold og den gennemsnitlige fejl udtrykt ved standardafvigelsen for
landskabstyperne i Danmark.

Landskabstype
Klit
Littorina
Yoldia
Randmoræne
Moræne
Inddæmmet areal
Dødislandskab
Tunneldal
Smeltevandsslette
Bakkeø
Marsk
Grundfjeld
Lavbund

Gennemsnitligt
kulstofindhold
(%)
1,6
2,1
1,9
2,3
1,6
1,7
1,7
1,9
2,2
2,3
2,1
1,4
6,2

Standardafvigelse (%)
0,19
0,21
0,20
0,22
0,18
0,19
0,19
0,21
0,22
0,22
0,22
0,17
0,41
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Bilag 1 Landskabstyper
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