
Af Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Workshop om kulstofbinding på kvægbrug – måling og tiltag. 
Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet den 1. oktober 2018. Mælkeafgiftsfond Projekt 

”Måling og forbedring af bæredygtig dansk mælkeproduktion med fokus på klima.

Bæredygtighedsvurdering af tiltag på kvægbrug
- eksempler fra SoilCare, og landmændenes fokus på kulstof og klima



Program

▪ Hvad er bæredygtighed?

▪ Hvordan måles af bæredygtighed?

▪ Fokus på kulstofbinding, energiforbrug 
og jordforbedrende dyrkningssystemer     
- samt klimaeffekterne heraf

▪ Diskussion 



Hvad er bæredygtighed?
…. Noget der kan holde over generationer!



Hvad er bæredygtighed?
…. Noget der kan holde over generationer!

Social

Økonomisk Miljømæssig

Bæredygtig

”Bearable”

”Viable”

”Equitable”



Hvordan måles bæredygtighed?

Bæredygtigheds-

Indikatorer

Økonomiske

Sociale

Miljømæssige

kr./time 

Indkomst

kr./år….

Overskud…

Dækningsbidrag ….

index

Lykke/tilfredshed

% meget tilfreds…

Sundhed…

Socialt netværk….

Nitrate/liter drænvand

Forurening

Pesticidkoncentration

Jordsundhed…

Biodiversitet, ressource-udnyttelse, klimaeffekter….



Bæredygtighedsvurdering på malkekvægbrug

Gennemsnit                                                  Enkeltbedrifter

RISE resultater fra Mælkeafgiftsfond-projektet



Danmarks drivhusgasudledning

Kilde: Dalgaard et al. (2002)

Economy and Environment vol. 24.

≈ ¼ fra landbruget
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Metan fra landbruget

Landbrugets fossile energiforbrug



Danmarks drivhusgasudledning

Efter: Dalgaard et al. 

Economy and Environment vol. 24.

≈ ¼ fra landbruget,

+/- Binding/nedbrydning 

af kulstof!

Lattergas fra landbruget

Metan fra landbruget

Landbrugets fossile energiforbrug

Kulstofnedbrydning
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+/- Fossilt energiforbrug



Fordelingen af landbrugets energiforbrug

Grøn Viden 

nr. 260.



Energiforbrug til foderproduktion

Grøn Viden 

nr. 260.

Energi-omkostning

ved hjemmeavl 

typisk lavere end 

importeret foders 

3-8 MJ/FE. 



Marginalt energiforbrug ved vanding

Energi-omkostning 

ved importeret 

foder

Grøn Viden 

nr. 260.



SoilCare projektet

Formål:

▪ At vurdere potentialet for jordforbedrende 
dyrkningssystemer i Europa 

▪ Identificere og afprøve stedsspecifikke 
jordforbedrende dyrkningssystemer (SICS),         
der har positive indvirkninger på rentabilitet og 
bæredygtighed

▪ www.soilcare-project.eu

http://www.soilcare-project.eu/


Studieområder

▪ Study site 5: Western Denmark

https://photos.google.com/share/AF1QipN_KGKG6O4l9DekjQyrgIfOPZA6Aj1e2JeHY9shNIwmunimWSRCGCizX2SavYeC6w/photo/AF1QipN7VfBHh2yzjk1ujHxeP3bQeVb5IqZ2PN2BLyWE?key=TGF3Rzl0alJMTzlkcjBCQWd1ZFREOFBEclFTbU93


Mange faktorer påvirker 
jorden og kulstofbindingen

- Eksempel på kortlægning af SICS 

på en græsmælksbedrift

Kilde: Christen et al. (2018)



Knudsen (2017):

dnmark.org/?p=2945

http://dnmark.org/?p=2945
http://dnmark.org/?p=2945


Løsningsscenarier



3 typer af løsningscenarier

1. Geografisk målretning: Målrettede tiltag 
baseret på lokal tilpasset management og 
planlægning

2. Teknologi: Nye produktionskæder med en 
mere effektiv N udnyttelse og recirkulering

3. Ændret forbrug: Nye forbrugsmønstre 
der medfører ændret ressourceanvendelse 
og kvælstofkredsløb


