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NaturErhvervstyrelsen 

 
Notat vedr. Effekt af ændring fra korn til permanent græs på drivhusgas-
udledninger 

 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 8. september 2015 anmodet DCA - Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug om at vurdere klimaeffekten ved dyrkning af fler-
årigt græs (permanent græs) i forhold til eksempelvis majs og kornafgrøder +/- efter-
afgrøder. 
 
Som baggrund for bestillingen anfører NAER, at dyrkning af græs er blevet fremhæ-
vet af Miljø- og Fødevareministeren som et effektivt miljøvirkemiddel, bl.a. som følge 
af effektiv reduktion af kvælstofudvaskningen, og det ønskes i den forbindelse vurde-
ret hvilken effekt dyrkning af permanent græs har på klimaet. 
 
Som besvarelse på bestillingen vedlægges hermed et kort notat, ”Effekt af ændring fra 
korn til permanent græs på drivhusgasudledninger”, udarbejdet af professor Jørgen 
E. Olesen og professor MSO Jørgen Eriksen, begge Institut for Agroøkologi. 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
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Effekt af ændring fra korn til permanent græs på drivhusgasudledninger 
Jørgen E. Olesen og Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi 
 
 
Baggrund 
Naturerhvervsstyrelsen har anmodet om vurdering klimaeffekten ved dyrkning af flerårigt græs 
(permanent græs) i forhold til eksempelvis majs og kornafgrøder +/- efterafgrøder. Det antages, at 
der gødes til økonomisk optimum med handelsgødning og alt græs fjernes ved slæt. Der ønskes 
yderligere en redegørelse for den tidsmæssige udvikling i jordens kulstoflager både under perma-
nent græs og efter en ompløjning. Samtidig ønskes belyst om særlige dyrkningsmæssige metoder 
vil kunne mindske klimaeffekten ved dyrkning af græsset. 
 
 
Besvarelse 
Det forudsættes at der tages udgangspunkt i marker i omdrift, dvs. arealer med et normalt udbytte-
niveau for omdriftsarealer. Det antages endvidere at arealet i udgangspunktet indgår i et korndomi-
neret sædskifte, hvor halvdelen af halmen fjernes, og hvor der ikke tilføres husdyrgødning. Græsset 
forudsættes dyrket til slæt, og græsset forudsættes gødet som rent græs i omdrift eller permanent 
græs til fabrik, hvor kvælstofnormen er ca. 320 kg N/ha (NaturErhvervstyrelsen, 2015). 
 
Der vil ved overgang fra korndyrkning til græs ske en hurtig opbygning af kulstof i jorden over de 
første par år, hvorefter raten vil falde og opbygningen vil være mere konstant. Dette skyldes at der 
især i de første år vil være en meget stor opbygning af kulstof i græssets rodsystem. Taghizadeh-
Toosi og Olesen (2015) beregnede en årlig opbygning af kulstof i hele jordprofilet under produktiv 
græs på ca. 2 ton C/ha/år i de første to år efter omlægning, men dette aftog til en årlig opbygning på 
ca. 0,6 ton C/ha/år i de efterfølgende årtier. Der blev i denne undersøgelse sammenlignet med et 
typisk planteavlssystem med tilførsel af mineralsk gødning. Den årlige opbygning af kulstof under 
græs vil kunne fortsætte over en meget lang periode (mere end 100 år), og det målte kulstofindhold 
under græs er typisk 50 til 100 % højere end for jord med enårige afgrøder i omdrift (Soussana et 
al., 2004). 
 
Når vedvarende græsmarker ompløjes sker der en stor mineralisering af både C og N pga. et stort 
input af dødt organisk materiale, som eksponeres for mikrobiel omsætning, øget beluftning og ned-
brydning af jordaggregater. Det er estimeret, at tabet af kulstof efter ompløjning af langvarige 
græsmarker over en 20-års periode i gennemsnit er 0,95±0.3 t C/ha/år ved ompløjning af vedvaren-
de græs (Soussana et al., 2004). Kulstoflagringseffekten af kortere varende græsmarker som indgår i 
et sædskifte afhænger af antal år i græs og antal år med enårige afgrøder. Ved sammenligning af 
kulstoflagring under permanent græs, græs i rotation og sædskifte med enårige afgrøder er det fun-
det at øgningen af kulstof i jorden over 20 år for græs i omdrift var ca. halvdelen af øgningen ved 
permanent græs (Soussana et al., 2004), dvs. midt imellem enårige afgrøder i omdrift og permanent 
græs. 
 
Der er her taget udgangspunkt i de samme metoder til beregning af klimaeffekter af ændring i dyrk-
ning som benyttet af Eriksen et al. (2014). I disse beregninger indgår følgende elementer: 



• Ændring i jordens kulstoflager. Her antages en årlig tilvækst på 0,6 t C/ha/år under græs sam-
menholdt med et korndomineret sædskifte (Taghizadeh-Toosi og Olesen, 2015). 

• Udledning af lattergas fra gødskning. Det forudsættes at de afgrøder, som græsset vil afløse, i 
gennemsnit vil have en norm på 146 kg N/ha (Olesen et al., 2013), således at der netto sker en 
øget gødskning på 174 kg N/ha (da normen for permanent græs er 320 kg N/ha). 

• Indirekte udledning af lattergas fra ammoniakfordampning. Dette antages at udgøre 1,5 % af 
mertilførslen i gødning, svarende til 2,3 kg N/ha (Olesen et al., 2013). 

• Indirekte udledning af lattergas fra ændret kvælstofudvaskning. Effekten af græs er vurderet at 
være en reduktion i årlig N-udvaskningen fra rodzonen på mere end 12-45 kg N/ha (Eriksen et 
al., 2014). Her er reduktionen i N-udvaskning antaget at ligge midt i dette interval og udgøre 30 
kg N/ha. 

 
Der vil også i praksis være udledninger af lattergas fra kvælstof i planterester. Dette er dog ikke 
medtaget her, da sådanne udledninger vil være afhængig af sammensætningen af planteavlssædskif-
tet, og fordi anvendelsen af græs til slæt mindsker omfanget af disse planterester. Det vurderes der-
for med det eksisterende datagrundlag, at der kun vil være mindre forskelle i lattergasemissionen 
stammende fra planterester i de to systemer. Udledningerne af lattergas fra planterester vil være 
større umiddelbart efter ompløjning af græsmarkerne (Brozyna et al., 2013), men disse temporære 
emissioner vil i det samlede billede være af mindre betydning. 
 
På grundlag af ovenstående fås en årlig reduktion i CO2-udledninger fra øget kulstoflagring under 
græs svarende til 2200 kg CO2/ha. Samlet fører ændringerne i gødskning, ammoniakfordampning 
og udvaskning til en øget lattergasudledning svarende til 752 kg CO2-ækv/år. Samlet medfører dette 
mindskede klimagasudslip svarende til ca. 1500 kg CO2-ækv/år. 
 
Udledningerne af lattergas vil kunne reduceres ved dyrkning af kløvergræs i stedet for gødet græs. 
Hvis det antages at denne dyrkning kan gennemføres uden kvælstofgødskning, vil lattergasudled-
ningerne kunne reduceres betydeligt, da der ikke vil være knyttet nogen udledning til N-fikseringen 
i kløvergræsset (Ambus, 2005). Herved vil der i stedet for en øget lattergasudledning være tale om 
et fald i lattergasudledningerne på 769 kg CO2-ækv/år. Samlet medfører dette mindskede klimagas-
udslip svarende til ca. 3000 kg CO2-ækv/år. En ændring fra gødet rent græs til ugødet kløvergræs 
vil dog generelt reducere produktiviteten i græsmarken. Som alternativ til dyrkning af kløvergræs 
uden kvælstofgødskning vil mange landmænd i praksis vælge at dyrke kløvergræs med en mindre 
kvælstofgødskningsmængde end for rent græs, fx mellem 160 til 240 kg N/ha. I disse tilfælde vil 
lattergasudledningerne være mindre end for det højere gødede rene græs, og den samlede reduktion 
i udledningerne vil derfor i praksis ligge mellem 1500 og 3000 kg CO2-ækv/år. 
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