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• Jordens kulstof har afgørende betydning for jordens funktioner, og ændringer i jordens 

kulstof er også betydende og atmosfærens kulstofbalance

• Tidligere studier har set på praktiske begrænsninger i implementeringen af kulstoflagring: 

• manglende adgang til nødvendige ressourcer, herunder konkurrence om biomasse

• kulstoflagring er ikke økonomisk attraktivt for landmænd, 

• kulstoflagring kan resultere i lavere produktion, i det mindste i på kort sigt.

• Manglende studier af landmænds opfattelser af kulstoflagring i praksis
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• Behov for mere viden om landmænds forståelse, opfattelser og anvendelse af 

kulstoflagring:

• Er kulstoflagring en del af fokus for markdriften?

• Hvad er muligheder og potentiale for kulstoflagring?

• Hvad er barrierer for øget kulstoflagring?

• I forskningsprojektet CIRCASA har vi arbejdet specifikt med forskellige interessenters, 

herunder landmænds, opfattelser af kulstoflagring i jord

• CIRCASA: Coordination of International Research Cooperation on Soil Carbon 

Sequestration in Agriculture
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Online survey omkring potentialer og barrierer 

for øget kulstoflagring i dansk landbrug

Sendt ud i perioden september til december 

2018

Distribueret til + 9000 landmænd i DK

Inkluderet i analysen 1807 svar. Ca. 5 % af 

alle danske landmænd
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Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til danske 

landbrugsbedrifter

Spørgeskemaundersøgelsen ser på en række temaer omkring 

landmænds håndtering af jordens indhold af kulstof og deres 

opfattelser heraf:

1. Dyrkningspraksis og effektivitet

2. Barrierer og løsninger

3. Vidensbehov

14 baggrundsspørgsmål og 10 spørgsmål omkring 

ovenstående temaer

Både lukkede og åbne svarmuligheder
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Ja

Nej

Kender du til indholdet af kulstof i jorden på din bedrift?
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Ja Nej

Kender du til indholdet af kulstof i jorden på din bedrift?
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Lavere

Lignende

Højere

Ved ikke

RESULTATER

Hvordan vil du vurdere kulstofindholdet i jorden på din bedrift, sammenlignet med 

kulstofindholdet i din region som helhed?

Kulstofindholdet på min bedrift er:
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7%

40%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Faldende

Stigende

Ved ikke

Er kulstofindholdet i jorden på din bedrift faldende eller stigende?

4%

53%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja

Nej

Ved ikke

Er kulstofindholdet i jorden på din bedrift kritisk lavt?

SOC
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Efterafgrøder

Tilførsel af husdyrgødning

Læhegn

Halmnedmuldning (afgrøderester efterladt på marken)

Permanente græsarealer (græspleje fx gødning)

Græs i sædskiftet

Randzoner og braklægning

Reduceret jordbearbejdning

Foderbælgplanter (kløver)

Direkte såning

Bælgsæd (fx hestebønne eller ært)

Skovlandbrug (træer sammen med afgrøder/husdyr)

Udtagning af tørvejord

Biochar

Anvender allerede Overvejer at anvende Anvender ikke Ved ikke

Hvilke af nedenstående dyrkningspraksis og arealanvendelsestiltag bruger du eller overvejer du at anvende?
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0 20 40 60 80 100 120

Græs i sædskiftet

Tilførsel af husdyrgødning

Permanente græsarealer (græspleje fx gødning)

Efterafgrøder

Halmnedmuldning (afgrøderester efterladt på marken)

Foderbælgplanter (kløver)

Skovlandbrug (træer sammen med afgrøder/husdyr)

Randzoner og braklægning

Direkte såning

Udtagning af tørvejord

Læhegn

Bælgsæd (fx hestebønne eller ært)

Reduceret jordbearbejdning

Biochar

Meget effektivt Effektivt Mindre effektivt Ikke effektivt Ved ikke

Hvor effektive er de følgende dyrkningspraksis og arealanvendelsestiltag generelt til at lagre kulstof i jorden?
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Hvilke er de vigtigste barrierer for implementeringen af dyrkningspraksis med øget kulstoflagring i jorden?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andet

Jorden er forpagtet

De rigtige maskiner er ikke tilgængelige (fx leverandører eller maskinstationer har ikke udstyr)

Manglende finansieringsmuligheder til adgang til input (fx gødning)

Manglende incitament til medium / langsigtet investering på grund af manglende efterfølger til overtagelse af
gård

Manglende finansieringsmuligheder for teknologi eller maskiner

Kulstofbinding er ikke en politisk prioritet

Tekniske løsninger er ikke modne (yderligere forskning er påkrævet)

Landbrugskonsulenter og rådgivere har ikke viden og kapacitet til at oplære landmænd omkring tekniske
løsninger

Yderligere omkostninger er for høje

Ikke overbevist om produktivitet og økonomiske fordele (fx bekymring om udbytter)

Information og viden er ikke tilgængelig

Kulstofbinding belønnes ikke økonomisk (fx ingen tilskud eller kulstofkreditter)

Vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obligatoriske standarder fastsat af fødevarevirksomheder

Fastlæggelse af obligatoriske mål og regulative krav til kulstofbinding i jorden

CO2 certificeringsordninger (produktmærker)

Øvrig økonomisk støtte til overgang til kulstofbindingspraksis (fx lån eller tilskud…

Forbedre infrastrukturen for adgang til input og teknologier

Betaling for økosystemtjenester (normalt offentlige tilskud)

Udvikling af betalingsordninger for kulstofbinding

Information til beslutningstagere om hvor og hvordan man skal målrette politik…

Forbedret bevidsthed blandt offentligheden

Måling af fremskridt med forbedring af kulstofbinding i jorden.

Styrke landbrugsrådgivning og vidensudveksling (fx ved workshops,…

Vejledning og rådgivning til landmænd om hvordan man kan øge jordens…

Vigtigt ikke vigtigt Ved ikke

Hvilke løsninger er vigtige, for at øge implementering af mulige dyrkningspraksis for kulstofbinding? 
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I hvilken grad gør kulstofbinding følgende? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reducer behov for beskyttelse af afgrøder (skadedyr og sygdomme)

Forbedrer produkternes kvalitet (for eksempel højere værdi)

Reducer efterspørgsel efter gødning

Reducer vandingsbehov

Forhindrer næringsstofudledning

Forbedrer biodiversiteten

Forebygger jorderosion

Forbedrer vandinfiltration og dræning

Forbedrer jordens vandholdende evne

Forbedrer udbyttestabiliteten

Forbedrer udbyttepotentialet

Forbedrer jordens bearbejdelighed, fx til klargøring af såbed

Forbedrer jordkvaliteten

I høj/nogen grad Lav grad Ved ikke
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VIDENSBEHOV - IDENTIFICERET AF DANSKE LANDMÆND

0%

5%

10%

15%
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35%

40%

Afgrødevalg Maskiner Andre dyrkningspraksis økonomiske omkostninger og
fordele for landmændene

Videnoverførsel og udveksling Politiske løsninger og design Overvågning, rapportering og
verifikation

Viden eksisterer, men skal kommunikeres til landmænd Viden mangler, yderligere  forskning er nødvendig
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• Landmænds viden, erfaringer og holdninger til kulstoflagring er afgørende for 

kulstoflagring som virkemiddel til at kompensere udledninger af drivhusgasser

• Generelt har meget få landmænd kendskab til kulstofindholdet i jorden

• Danske landmænd benytter mange forskellige dyrkningspraksis, teknologier og 

arealanvendelser, som påvirker jordens kulstof

• Landmænd vurderer græs i sædskiftet, anvendelse af husdyrgødning, efterafgrøder og 

halmnedmuldning som de mest effektive tiltag til at lagre kulstof i landbrugsjord
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• De vigtigste barrierer i forhold til at få danske landmænd til at lagre mere kulstof er 

økonomi (tilskud til kulstoflagring), samt information og viden

• De vigtigste løsninger er at styrke vejledning og rådgivning, men der er også et behov 

for kunne måle om ændret drift øger kulstofindholdet. Regulering er mindst vigtigt

• Kulstoflagring kan bidrage til bedre jordkvalitet, samt muligvis forbedrede udbytter, 

både stabilitet og potentiale

• Behov for viden om forskellige dyrkningspraksis evne til at lagre kulstof samt hvordan 

viden overføres til praksis
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Formål

Baggrund

Metode og data

Resultater og fremtidigt arbejde

Perspektiver

“The research leading to these results has been conducted as part of the 

CIRCASA project which received funding from the European Union's Horizon 2020 

Research and Innovation Programme under the grant agreement n° 774378”
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vejledning og rådgivning til landmænd om hvordan man kan øge jordens indhold af…

Styrke landbrugsrådgivning og vidensudveksling (fx ved workshops, demonstrationer)

Betaling for økosystemtjenester (normalt offentlige tilskud)

Øvrig økonomisk støtte til overgang til kulstofbindingspraksis (fx lån eller tilskud til…

CO2 certificeringsordninger (produktmærker)

Obligatoriske standarder fastsat af fødevarevirksomheder

Udvikling af betalingsordninger for kulstofbinding

Forbedre infrastrukturen for adgang til input og teknologier

Fastlæggelse af obligatoriske mål og regulative krav til kulstofbinding i jorden

Information til beslutningstagere om hvor og hvordan man skal målrette politik om…

Måling af fremskridt med forbedring af kulstofbinding i jorden.

Forbedret bevidsthed blandt offentligheden

Mest vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke

Hvad er vigtigt for at øge muligheden for implementering af mulige dyrkningspraksis for kulstofbinding? 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Manglende finansieringsmuligheder for teknologi eller maskiner

Manglende finansieringsmuligheder til adgang til input (fx gødning)

Yderligere omkostninger er for høje

De rigtige maskiner er ikke tilgængelige (fx leverandører eller maskinstationer har…

Manglende incitament til medium / langsigtet investering på grund af manglende…

Jorden er forpagtet

Ikke overbevist om produktivitet og økonomiske fordele (fx bekymring om udbytter)

Kulstofbinding belønnes ikke økonomisk (fx ingen tilskud eller kulstofkreditter)

Tekniske løsninger er ikke modne (yderligere forskning er påkrævet)

Information og viden er ikke tilgængelig

Landbrugskonsulenter og rådgivere har ikke viden og kapacitet til at oplære…

Biofysiske faktorer (uegnet klima eller jord)

Kulstofbinding er ikke en politisk prioritet

Andet

Mest vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke

Hvad er de vigtigste barrierer for implementeringen af dyrkningspraksis og arealanvendelsestiltag som lagrer kulstof i jorden? -


