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Q31. Marken som kulstoflager

Danmark har som et af de få 
europæiske lande valgt at lade 
ændringer i jordens indhold af 
kulstof (Kyoto protokol, artikel 
3.3 og 3.4) tælle med i det dan-
ske CO2 regnskab. Herved for-
venter myndighederne at kunne 
hente en betydelig del af den 
lovede danske reduktion i CO2 
udslippet i perioden 1990-2010. 
Dette betyder, at kulstofindhol-
det i landbrugsjord indgår som 
et vigtigt element, når Danmark 
skal finde virkemidler til yderli-
gere reduktion af CO2 udslippet. 
Der vil således være et meget 
stærkt fokus på at finde omkost-
ningseffektive dyrkningssyste-
mer, som både kan øge indhol-
det af kulstof i jorden, og som 
har en neutral eller positiv effekt 
i forhold til udledning af de øv-
rige drivhusgasser. Kulstofbin-
dingen kan kun øges ved enten 
at i) øge biomasseproduktionen 
på arealet, ii) mindske fjernelsen 
af halm og afgrøderester og/el-
ler iii) reducere omsætningen af 
det organiske stof. Der vurde-
res at være et stort potentiale for 
kulstoflagring i intensive plante-

produktionssystemer, idet man-
ge østdanske jorde med intensiv 
planteproduktion har et lavt og 
faldende kulstofindhold. 

CoolCrop projektet
Vores hypotese er, at udled-
ningen af drivhusgasser (CO2-
ækvivalenter) kan nedsættes 
markant ved anvendelse af re-
duceret jordbearbejdning i kom-
bination med øget dyrkning af 
vårafgrøder og efterafgrøder. 
Projektet benytter DJFs  jord-
bearbejdningssystemforsøg på 
Foulum (JB 4) og Flakkebjerg 
(JB 6), som inkluderer 5 typiske 
sædskifter for danske svine- og 
plantebrug. Sædskifterne varie-
rer i andel af vårsæd, halmned-
muldning og anvendelse af ef-
terafgrøder. I forsøget indgår 4 
jordbearbejdningsstrategier va-
rierende fra pløjning til direkte 
såning. I systemforsøget på Fou-
lum gennemfører CoolCrop et 
forsøg med dyrkning af forskel-
lige efterafgrøder efter vårsæd. 
Det drejer sig om olieræddike, 
cikorie, farvevajd og alm. raj-
græs. Vi måler effekten af dyrk-

ningstrategier på kulstoflagring 
og lattergasudledning (N2O)  i 
forsøgene. Forsøgsresultaterne 
anvendes til at videreudvikle en 
model til at simulere drivhus-
gasemission samt kulstof- og 
kvælstofdynamik i dyrket jord. 
Modellen vil kunne bruges til 
at forudsige langtidseffekten af 
dyrkningsstrategier på udledning 
af drivhusgasser og udvaskning 
af kvælstof. I CoolCrop vil vi 
yderligere estimere effekten af 
nye dyrkningsstrategier på land-
mændenes driftsøkonomi. Disse 
resultater vil blive anvendt til 
at anslå omkostningerne ved at 
gennemføre dyrkningsstrategi-
er, der reducerer udledningen af 
drivhusgasser. 

Foreløbige resultater på 
kulstoflagring
De foreløbige resultater viser, at 
efterafgrøder kan øge biomasse-
produktion betydeligt.

Et pilotforsøg viste, at olie-
ræddike (udstrøet før høst) under 
de meget gunstige vækstforhold 
i efteråret 2007 kunne produce-
re 3-5 tons tørstof/ha og optage 

Kulstoflagring i intensive 
planteproduktionssystemer

Kulstoflagring i landbrugsjord tæller nu med i det danske CO2 regnskab, hvilket har øget beho-
vet for at udvikle omkostningseffektive virkemidler til at lagre kulstof.  
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Q3 1. Marken som kulstoflager

50-70 kg N/ha. I 2008 har vi haft 
en god etablering og vækst af ef-
terafgrøderne (figur 1). Men de 
har ikke udviklet sig så kraftigt 
som i 2007 på grund af en senere 
høst af dækafgrøden (vårbyg). I 
samarbejde med et andet projekt 
er en modelbaseret vurdering af 
jordbearbejdningens effekt fore-
taget (Chatskikh et al., 2008), 
og resultaterne tyder på, at der 
kan opnås en stor effekt af redu-
ceret jordbearbejdning på kul-
stoflagring i jorden. Modellen 
vil blive valideret og forbedret 
i det videre arbejde i CoolCrop 
projektet.

Foreløbige resultater på 
lattergasemission
Vi har fulgt udledningen af lat-
tergasemission over en dyrk-

ningssæson for vinterbyg i sy-
stemforsøget. Størst udledning 
blev fundet for kombinationen 
af direkte såning og fjernelse af 
halm. Dette kan forklares med, 
at behandlingen gav en kompakt 
jord med et dårligt luftskifte. Ef-
terladelse af halm reducerede 
udledningen ved direkte såning 
formentlig som følge af afgrø-
deresternes positive effekt på 
jordens strukturegenskaber.

Virkemidler til kulstoflag-
ring i et varmere klima 
I CoolCrop projektet har vi taget 
udgangspunkt i intensive plan-
teproduktionssystemer tilpas-
set det nuværende klima. Men 
klimaet bliver stadig varmere, 
og landbruget tilpasser løbende 
dyrkningssystemerne til de æn-
drede klimaforhold (f.eks. ker-
nemajs). Derfor er det vigtigt, 
at de virkemidler til kulstoflag-

ring, som indgår i forskningen, 
er effektive og realistiske også 
i et fremtidigt varmere klima. 
De anvendte modeller kan til en 
vis grad tage højde for klimaæn-
dringerne, idet vi udnytter viden 
fra varmere områder i udlandet. 
Samspillet mellem temperatur, 
lys, nedbør og jordtype er imid-
lertid komplekst. Derfor er der 
behov for eksperimentelle un-
dersøgelser i fremtidige inten-
sive planteproduktionssystemer 
under danske forhold. 
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Figur 1. Efterafgrøder efter vårbyg 
filmet den 1/10 2008.




