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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket 
svar på nedenstående spørgsmål vedr. C-TOOL modellen og beregning af kulstoflagring på 
bedriftsniveau: 
 

1. Hvordan indgår historik for arealanvendelse og sædskifter i modellen?  
2. Hvordan indgår jordernes forskellige kulstofligevægtspunkter? Hvordan bliver de 

analyseret/defineret?  
3. Hvordan ved man ”hvor på kulstofmætningskurven” en jord er, og dermed hvor meget kulstof 

der fortsat bliver lagret? 
4. Ligevægtspunktet er afhængigt af klima, landuse og management. Er det korrekt forstået, at 

med ny landusetype/management går der 20-100 år før ny ligevægt indstiller sig? Men 
landbrugere har vel ikke konstant ensartet management i 20-100 år? Så, hvor brede er 
definitionerne af landuse og management ift., at der vil være ændringer hvert år, f.eks. 
sædskifter med år med græs, osv.? 

5. Kan biokul indgå i C-TOOL modellen, og vil det ændre på jordens ligevægtspunkt? 
6. Vil C-TOOL være anvendelig på bedriftsniveau? 

 
Nedenstående spm. relaterer sig til notatet ”Kulstof i jord – implementering i klimaregnskab” (2021) af 
Troels Kristensen m.fl. 

 
7. Kan det uddybes hvad de væsentligste forskelle er på ”klimaeffektmetoden” og 

”kulstoflagringsmetode”? 
8. Hvorfor vil den foreslåede ”klimaeffektmetode” være bedre at bruge end C-TOOL på 

bedriftsniveau?  
9. Jf. ovenstående spm. til historik og ligevægtspunkter i C-TOOL – hvordan indgår disse 

informationer da i ”klimaeffektmetoden”? 
10. Hvad er de største udfordringer ved at regne kulstoflagring på bedriftsniveau?  
11. Hvor stor en betydning har management/de årlige variationer i praksis, f.eks. valg af 

afgrøder mm. ift. de klimatiske forhold samt jordtype mm.?  
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Besvarelse 

1. Hvordan indgår historik for arealanvendelse og sædskifter i modellen?  

Historik for arealanvendelse, herunder sædskifte og brug af husdyrgødning, inddrages til at estimere forde-
lingen af de tre kulstofpuljer, som indgår i C-TOOL modellen, forud for modelkørslen (initialisering). Disse tre 
kulstofpuljer skal initialiseres for både overjord (0-25 cm) og underjord (25-50 cm), det vil sige 6 puljer i alt. 
De tre kulstofpuljer er som følger: FOM-puljen (Fresh Organic Matter), som indeholder de netop tilførte plan-
terester og en andel af den tilførte husdyrgødning (halveringstid under 1 år); HUM-puljen (Humified Organic 
Matter), som indeholder det delvist omsatte organiske materiale (halveringstid cirka 20 år): ROM-puljen 
(Resistant Organic Matter), som indeholder stabilt organisk materiale med meget langsom omsætning (hal-
veringstid cirka 1500 år).  

Der beregnes en årlig over- og underjordisk kulstoftilførsel på basis af den dyrkede afgrødes tørstofudbytte 
og allometriske funktioner (Taghizadeh-Toosi et al., 2014). Arealets forhistorie inddrages således som årlige 
kulstoftilførsler i en bestemt årrække forud for modelkørslen. Jo mere detaljeret forhistorien er beskrevet, jo 
bedre kan modellen sættes op på det specifikke areal.    

 

2. Hvordan indgår jordernes forskellige kulstofligevægtspunkter? Hvordan bliver de 
analyseret/defineret?  

Kulstofligevægtspunkter er ikke defineret i C-TOOL modellen. Hvorvidt jorden er i ligevægt i C-TOOL mo-
delleringen afhænger både af den årlige kulstoftilførsel, jordtype, puljefordelingen og jordens kulstoflager 
ved starten.  

 

3. Hvordan ved man ”hvor på kulstofmætningskurven” en jord er, og dermed hvor 
meget kulstof der fortsat bliver lagret? 

C-TOOL modellen opererer ikke med kulstofmætning. Derimod modelleres udviklingen i jordens kulstof-
indhold som forskellen mellem nedbrydningen af jordens organiske materiale og tilførslen af organisk 
materiale i form af planterester (over- og underjordisk) og husdyrgødning.  
 
Fælles for de tre ovenstående spørgsmål (1-3) er, at de afspejler aspekter af kulstofmodellering, som 
enten endnu ikke er fuldt ud integreret i C-TOOL eller kan forbedres yderligere, da der løbende genereres 
ny viden omkring de mekanismer, der regulerer lagring af C i jorden. Derfor er der behov for, at C-TOOL 
modellen systematisk forbedres og valideres ved brug af relevante datasæt, der tilvejebringes til formålet. 
 

4. Ligevægtspunktet er afhængigt af klima, landuse og management. Er det korrekt 
forstået, at med ny landusetype/management går der 20-100 år før ny ligevægt 
indstiller sig? Men landbrugere har vel ikke konstant ensartet management i 20-100 
år? Så, hvor brede er definitionerne af landuse og management ift., at der vil være 
ændringer hvert år, f.eks. sædskifter med år med græs, osv.? 
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Hvor lang tid der går før en ny ligevægt indtræffer, når man skifter driftsforanstaltning, afhænger bl.a. af 
jordens kulstof- og lerindhold samt hvilken driftsforanstaltning man går fra og til. I et studie publiceret af 
Jensen et al. (2021) gik der f.eks. 10-15 år fra, at man begyndte at fjerne halm i ensidig vårbyg til en ny 
ligevægtstilstand var opnået. Ligeledes gik der 10-15 år fra, at man begyndte at underså en rajgræs efter-
afgrøde i ensidig vårbyg til en ny ligevægtstilstand var opnået. Johnston et al. (2009) fandt, at det tog cirka 
50 år før en ny ligevægtstilstand var opnået, når dyrkningssystemet blev ændret fra kornsædskifte til per-
manent græs. C-TOOL vil ligeledes modellere, at der går en periode af forskellig længde til et nyt lige-
vægtspunkt afhængig af udgangspunkt og størrelsen af ændringer i tilførsel af organisk stof. 

Landmænd har typisk ikke ensartet management i 20-100 år. I C-TOOL modellen er udviklingen i jordens 
kulstofindhold afhængig af kulstoftilførslen. Udvikling i jordens kulstofindhold er således dynamisk og æn-
drer sig over tid afhængig af tilbageførslen af organisk materiale fra afgrøder og husdyrgødning. Hermed 
vil C-TOOL kunne repræsentere den faktiske management på markerne, forudsat at der foreligger data 
som kan benyttes til at fastlægge mængde og kvalitet af tilført kulstof til jorden. 

 

5. Kan biokul indgå i C-TOOL modellen, og vil det ændre på jordens ligevægtspunkt? 

Biokul (eller biochar) vil i princippet kunne indgå i C-TOOL modellen, men på nuværende tidspunkt 
mangler viden om, hvordan biokul skal fordeles mellem C-TOOLs tre kulstofpuljer. Det vil samtidigt (som 
en generel problemstilling for biokul) være nødvendigt at kende egenskaber for den specifikke type af 
biokul, der anvendes, idet begrebet biokul dækker over kulstofprodukter, der har forskellige egenskaber 
afhængig af procesbetingelser og biomasse anvendt ved pyrolysen. Det er ligeledes usikkert, om de 
faktorer i C-TOOL, der indvirker på omsætningshastigheden af organisk stof, vil have samme effekt på 
biokul (f.eks. faktorer som C/N forhold, lerindhold og temperatur). Det vil således kræve et 
udviklingsarbejde at integrere biokul i C-TOOL. Hovedbestanddelen af biokul er en biologisk inert 
kulstofpulje, der ikke omsættes mikrobielt eller stabiliseres, gennem de samme mekanismer som frisk 
organisk stof, der tilføres jorden. Derfor er det forventeligt, at tilførsel af biokul ændrer jordens samlede 
ligevægstpunkt til et højere niveau.  
 

6. Vil C-TOOL være anvendelig på bedriftsniveau? 

C-TOOL modellen vil principielt kunne benyttes på bedriftsniveau. Dog vil initialiseringen forud for model-
kørslen kræve viden og målinger til brug for beregning af puljefordelingen, som typisk ikke foreligger. Dette 
er detaljeret viden om, hvilke afgrøder der er blevet dyrket på arealet de sidste 30-100 år samt brug af 
husdyrgødning (forhistorien), jordens kulstofindhold ved starten af modelkørslen samt fordelingen af jordens 
kulstof i de tre puljer, der indgår i C-TOOL modellen. Hvis det påtænkes at benytte C-TOOL på bedriftsni-
veau, vil det være nødvendigt med forskning og udvikling målrettet en sådan opgave herunder forskning 
i, hvordan initialisering håndteres på bedrifts- og markniveau.  

 
Nedenstående spørgsmål relaterer sig til notatet ”Kulstof i jord – implementering i klimaregnskab” (2021) 
af Troels Kristensen m.fl. 
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7. Kan det uddybes hvad de væsentligste forskelle er på ”klimaeffektmetoden” og 
”kulstoflagringsmetode”? 

Begge metoder tager udgangspunkt i et beregnet årligt kulstofinput på den mark/bedrift, der undersøges. 
De væsentligste forskelle er knyttet til (i) hvilke antagelser der gøres omkring kulstofinput, samt (ii) hvorvidt 
klimaeffekten opgøres i forhold til, hvor meget kulstof, der er tilbage i jorden, eller hvilken effekt den 
omsatte mængde kulstof har på atmosfærens drivhusgasbalance. I nedenstående beskrives de to 
tilgange herunder de variationer, der er inden for begge:  
 
Klimaeffektmetoden: I klimaeffektmetoden beregnes effekten af et enkelt års kulstofinput, hvis 
nedbrydningsprofil modelleres med C-TOOL. Ud fra dette beregnes årlige emissioner af CO2, der 
akkumuleres over den tidsperiode af år der arbejdes med og resultatet sammenlignes med den mængde 
CO2, der ville være blevet udledt, hvis det tilførte kulstof blev forbrændt på dag ét. I denne beregning 
inkluderes også den andel af den dannede CO2, der bliver absorberet i de globale sinks, hvor oceanerne 
er langt de vigtigste (Petersen et al., 2013). I notatet om ”Kulstof i jord – implementering i klimaregnskab” 
(Kristensen et al., 2021) bruges den skitserede metode til at beregne klimaeffekten af tilført kulstof i 
forhold til en reference-situation med kulstofinput fra vinterhvede med en gennemsnitlig dansk 
anvendelse af halm dyrket uden brug af husdyrgødning. Ved denne metode antages, at omsætningen af 
kulstofinput på det betragtede areal og referencen er ens over tid, således at den årlige udledning er 
uafhængig af driftshistorik og driftspraksis i årene efter det betragtede år samt uafhængig af 
kulstofindhold i udgangssituationen, jordens C/N forhold, lerindhold, temperatur og type af organisk 
materiale. 
 
Kulstoflagringsmetoden (C-TOOL): Ved brug af kulstoflagringsmetoden beregnes den mængde kulstof, 
der er i jorden efter en given tid, f.eks. 20 år. Som omtalt vil denne mængde være afhængig af arealets 
forhistorie, kulstofindhold i udgangssituationen, jordens C/N forhold, lerindhold samt temperatur og drift i 
den givne tidsperiode (f.eks. 20 år) efter det betragtede år. Således vil klimaeffekten ved brug af 
kulstoflagringsmetoden blive udtrykt som forskellen mellem kulstoflageret i jorden ved starten af 
modelkørslen (reference-situation) og efter et givet antal år.   
 

8. Hvorfor vil den foreslåede ”klimaeffektmetode” være bedre at bruge end C-TOOL 
på bedriftsniveau?  

Klimaeffektmetoden er sammenlignelig med de øvrige bidragskilder til klimaftrykket (metan, lattergas og 
energi) ved at klimaaftrykket opgøres baseret på CO2 i atmosfæren over en given tidsperiode baseret på 
aktiviteterne på arealet/bedriften i det betragtede år. Dette er fordelen ved klimaeffekt-metoden og dertil 
kommer, at den er simpel i brug, da den udelukkende kræver et estimat for det årlige input af kulstof. 
Ulempen ved metoden er, at den alene bygger på den modellerede nedbrydningsprofil for kulstof-input, 
ligesom at de bagvedliggende beregninger, som danner grundlaget for den anvendte kulstof 
”sequestration” faktor (9,7% ved 100 år) kan være vanskelige at formidle.   
 
Udfordringerne ved at bruge C-TOOL på bedriftsniveau er beskrevet ovenfor under punkt 6: Vil C-TOOL 
være anvendelig på bedriftsniveau? 
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9. Jf. ovenstående spm. til historik og ligevægtspunkter i C-TOOL – hvordan indgår 
disse informationer da i ”klimaeffektmetoden”? 

Historik og ligevægtspunkter indgår ikke i klimaeffektmetoden. Klimaeffektmetoden opererer med én 
nedbrydningsprofil af kulstof, som er beregnet ud fra C-TOOL, i stedet for at beregne den samlede 
mængde kulstof i jorden, som man normalt gør, når C-TOOL modellen benyttes. Den anvendte 
nedbrydningsprofil er lavet så den repræsenterer gennemsnitlige danske forhold, og derfor bruges 
metoden generelt uden skelen til arealets historik mm. Det undgås ved, at der sammelignes til en 
reference situation, under antagelse om en ensartet frigivelseprofil af kulstofinput fra det betragtede areal 
og referencen. Som vist af Thers et al. (2019) kan metoden dog også håndtere forskelle i 
nedbrydningsprofiler på kulstof i referencen og den betragtede sitation, så længe de hver især tager 
udganspunkt i en fuldstændig forbrænding af kulstoffet på dag ét.  
 

10. Hvad er de største udfordringer ved at regne kulstoflagring på bedriftsniveau?  

Såfremt spørgsmålet går på kulstoflagringsmetoden, så er det som nævnt tidligere at fastlægge 
forhistorien for arealet samt arealets nuværende kulstofniveau. Driftspraksis er ofte meget dynamisk, 
hvorfor sædskiftet ændres over år med ændringer i afgrødevalg, efterafgrøde, anvendelse af halmen og 
typen og mængden af gødning tilført. Hertil kommer sammenlægning eller opsplitning af marker således 
at der på en given mark reelt er mere end én forhistorie. Som også anført i svaret på det tidligere 
spørgsmål om anvendelse af C-TOOL på bedriftsniveau vil det være aktuelt med forskning og udvikling 
målrettet en sådan opgave herunder forskning i, hvordan initialisering håndteres på bedrift-niveau. 
 

11. Hvor stor en betydning har management/de årlige variationer i praksis, f.eks. valg 
af afgrøder mm. ift. de klimatiske forhold samt jordtype mm.?  

Både tilførsel af organisk materiale (afgrøder, management), jordtype og klima (temperatur) har 
bestydning for udviklingen i kulstofindhold i jorden i praksis så vel som i C-TOOL modellen. De vigtigste 
forhold er afgrøder og håndtering af planterester samt på længere sigt udviklingen i temperaturforhold. 
Højere temperatur vil føre til hurtigere nedbrydning af jordens kulstofpulje, og dermed lavere 
ligevægtsniveau for kulstof i jorden. For at opretholde samme kulstofindhold vil dette kræve øget tilførsel 
af organisk stof. 
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