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Aalborg Kommune har bedt IGN give et overblik over CO2-binding fra for-

skellige arealanvendelser og ved ændringer i arealanvendelse. Kommunen 

planlægger at anvende overslag/nøgletal for CO2-binding i planer for hvor-

dan kommunen kan imødekomme CO2-reduktionskrav gennem ændret 

arealanvendelse - og måske også ændret praksis på egne arealer. 

Det største potentiale for CO2-binding forekommer ved skovrejsning, hvor 

der over tid lagres kulstof i den voksende biomasse. Vådlægning af lav-

bundsjorde har ligeledes et stort potentiale, men her især i form af afvær-

gede CO2-udslip. 

I nedenstående tabel 1 er der for hver arealkategori angivet overslag over 

CO2-binding per ha og år med en indikation for, hvor sikre og veldokumen-

terede værdierne er. Hvor det er muligt er forskellige scenarier, driftstyper, 

mm. inddraget. Tabellen viser den estimerede effekt af ændringer i drift og 

anvendelse af arealer (i) umiddelbart og frem mod 2030 (0-10 år), (ii) på lidt 

længere sigt frem mod 2050 (10-30 år), og (iii) på det lange sigt frem mod 

og efter år 2100 (30-100 år). Den akkumulerede effekt for de tre tidsper-

spektiver er beregnet i tabel 2. Det kan diskuteres hvor længe undgåede 

emissioner (grå baggrund i tabel 1) skal indgå i effektberegninger, men når 

emissionsopgørelser og klimamål tager udgangspunkt i tilstanden i 1990, 

bør de medtages. 
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Teksten under tabel 1 uddyber baggrund, dokumentation og forbehold vedrørende estimaterne 

i de forskellige arealkategorier og driftstyper.  

Bemærk at i litteraturen er lagring i jord og biomasse ofte angivet i ton kulstof (C) idet 

fotosyntesen trækker CO2 ud af atmosfæren og lagrer kulstof i biomasse og senere i jordens 

organiske stof. Det vi kan måle i biomasse og jord er altså kulstof. Men i forhold til 

atmosfæren og de vedtagne reduktionskrav arbejder vi med CO2, hvor 1 ton C/ha/år = 3,67 

ton CO2/ha/år. 

Problemer i og uenigheder om tal for CO2-binding hænger ofte sammen med afgrænsningen 

af det system, man vurderer, og af tidshorisonten for vurderingen. Det kan fx være, om man 

alene betragter, hvad der foregår på en ha skov eller om man inddrager, hvad der sker med det 

høstede træ efterfølgende i værdikæden. Indgår træet i bygninger langtidslagres kulstoffet, 

men bliver det anvendt til bioenergi (og fortrænger fossilt brændstof) vender CO2 straks 

tilbage til atmosfæren. Disse komplicerede overvejelser er ikke inddraget her.  

 

 

Tabel 1: Nøgletal (overslag over potentiale) for CO2-binding (eller reduktion i udslip af CO2 

og andre drivhusgasser (grå baggrund)) beregnet i CO2-ækvivalenter for arealkategorier og 

drifts- eller anvendelsesændringer. Usikkerhed er indikeret med følgende kategorier: ### = 

sikre, veldokumenterede; ## = usikre, noget dokumentation; # = usikker, svag dokumentation. 

Arealkategori/driftsændring CO2-binding (t CO2-ækv./ha/år) Usikkerhed/ 

dokumentation 
0-10 år 10-30 år 30-100 år 

Udtagning af landbrugsjord i omdrift   

- Undgåede emissioner 1,5 1,5 1,5 ## 

- Braklægning, kortvarig 0 0 0 ## 

- Vedvarende græs 3 1 0 ## 

- Naturlig tilgroning 2-3 3-4 4-12 ## 

Skovrejsning på tidligere landbrugsjord    

- Drastrup, måling (0-14 år) 3,3 - - ## 

- Realiseret i DK siden 1990 5 12 - ### 

- Blandet løvskov 3 9 14 ### 

- Hurtigtvoksende nåletræer eller 

poppel 

11 24 15 ### 

Eksisterende skov    

- Aktuelt skovareal i DK (i øget 

biomasse og høstede produkter) 

9 9 9 ### 

- Udlagt til urørt 6-8 4-7 0-2& ## 

- Urørt i >50 år 0 0 0 ## 
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Lavbundsarealer   

- Organisk jord (>12% kulstof) 40 40 40 # 

- Organisk mineraljord (6-12% 

kulstof) 

20 20 20 # 

§3 Natur (uden tilgroning) 

- Hede, overdrev, strandeng, fersk 

eng, sø 

0 0 0 # 

Parker og haver   

- Parker (lagring af døde stammer 

og kvas) 

1 1 0 # 

- Private haver (flere vedplanter, 

lagring af døde stammer og kvas) 

2 1 0 # 

& Bindingen aftager med tiden og kan være 0 efter 50 år 

 

Udtagning af landbrugsjord 

Undgåede emissioner 

Ved at stoppe landbrugsdriften undgår man brug af fossil energi til jordbearbejdning og 

gødningsfremstilling og man undgår lattergasemission fra gødningstilførsel mm. Dette er 

giver anledning til en estimeret reduktion på 1,5 t CO2 ækv./ha/år ift. gennemsnitlig 

landbrugsdrift (Gundersen et al. 2020, s.160). Dette vil være gældende for alle typer af 

udtagne arealer som brak, vedvarende græs, tilgroning og skovrejsning (se nedenfor). 

Hvorvidt dette skal medregnes må afhænge af den tidslige afgrænsning. Hvis der fx alene 

regnes på den fremtidige reduktion skal dette bidrag alene indregnes for ny udtagning. Derfor 

er denne effekt ikke adderet til de efterfølgende kategorier. 

Braklægning, kortvarig  

Ved braklægning vil der ske en mindre ophobning af organisk kulstof i jorden, men når 

arealet ingen tages i omdrift, vil dette igen blive omsat og vende tilbage til atmosfæren som 

CO2, og der vil ikke være en effekt af betydning, udover ovenævnte undgåede emissioner. 

Vedvarende græs 

Græs har et veludviklet rodsystem der under uforstyrrede forhold giver anledning til 

ophobning af organisk materiale i jorden. Christensen og Olesen (2018) anslår at 

ophobningen er 0,3 til 1 tC/ha/år afhængig af produktiviteten på arealet, svarende til er 

gennemsnit på 2,4 t CO2/ha/år, 

I en undersøgelsen Vestskoven indgik et græsareal, der havde været ude af omdrift godt 30 år 

(Barcena m.fl. 2014a). Ved at sammenligne dette græsareal med landbrugsjord og nyligt 

tilplantede skovbevoksninger umiddelbart ved siden af, kunne der konstateres en øgning i 

jordens C-indhold svarende til en CO2-binding i størrelsesordenen 2 t CO2/ha/år. Det gælder 

for de første 30 år, men det er usikkert om ophobningen af organisk stof (og dermed CO2-

bindingen) i jorden kan fortsætte derudover. 
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Tilgroning 

Effekten af tilgroning afhænger især af hvor hurtigt indvandringen af træer forekommer. Hvis 

der er skov med frøkilder tæt ved går det hurtigere end hvis arealet ligger langt fra frøkilder. 

Johannsen et al. (2020) har ud fra forskellige datakilder opgjort CO2-bindingen i biomasse til 

mellem 2 og 4 t CO2/ha/år i de første 30 år. Da der også vil være meget græs mellem træerne 

må vi forvente en vis ophobning af organisk stof i jorden på lidt lavere niveau end for 

vedvarende græs. Samlet estimat 4 t CO2/ha/år. 

Skovrejsning på tidligere landbrugsjord 

Den store effekt af skovrejsning skyldes binding af CO2 ved opbygning af biomasse. Baseret 

på mange års forskning i træers tilvækst er der detaljeret kendskab til udvikling i CO2-binding 

over tid efter tilplantning. Johannsen et al. (2020) har beregnet CO2-binding for en række 

scenarier for skovrejsning med forskelig træartsvalg, bonitet mv. og sammenlignet 

resultaterne med observerede data fra skovstatistikken. I tabel 1 ovenfor er givet nogle 

generelle hovedtal for skovrejsning, der kan anvendes som overslag i en planlægningsfase. 

Hvis/når der er mere detaljeret kendskab til et skovrejsningsareal kan man anvende et 

passende scenarie fra Johannsen et al. (2020) til mere præcist at estimere udviklingen i CO2-

binding over tid. Til tallene i tabel 1 for optaget i biomasse kan tillægges 1,5 t CO2 ækv./ha/år 

for undgåede emissioner ved ophørt landbrugsdrift (se ovenfor). 

Den realiserede skovrejsning siden 1990 har i gennemsnit bundet 12 t CO2/ha/år i biomassen, 

hvilket også er det langsigtede gennemsnit for CO2-binding i blandet løvskov. 

Hurtigvoksende nåletræer eller poppel har en væsentlig højere binding på 20 t CO2/ha/år med 

stor variation afhængig af træart og drift. Det er muligt at opnå en CO2-binding på omkring 40 

t CO2/ha/år med grandis og poppel. Bindingen er lille de første 10 år (2-3 t CO2/ha/år) og 

stiger til et maksimalt niveau mellem 20 til 40 år efter tilplantning (15-30 t CO2/ha/år).  

På et skovrejsningsareal ved Drastrup Hedevej blev den stående træbiomasse efter 14 år 

(baseret på data fra LiDAR-scanning) vurderet til at indeholde 46 t CO2/ha, svarende til 

binding af 3,3 t CO2/ha/år (Gundersen, 2018).  

Ved skovrejsning øges kulstofindhold (humusindhold) i jorden langsomt og er afhængig af 

jordtype og tidligere drift. Der kan forekomme et tab af kulstof fra jorden i de første par årtier 

på nogle jorde som observeret i Vestskoven og flere andre nordiske skovrejsningsstudier 

(Barcena et al. 2014a,b). I det nationale CO2-regnskab indregner man et bidrag på 0,8 t 

CO2/ha/år for øget kulstoflagring i jorden (Nielsen et al., 2019), men da dette er inden for 

usikkerheden på den betydeligt større lagring i biomasse, fremgår dette bidrag ikke specifikt i 

tabellen. 

Eksisterende skove 

På eksisterende skovarealer med produktionsskov er CO2-bindingen som gennemsnit for hele 

landet 9 t CO2/ha/år (inkl. midlertidigt ubeplantede arealer, veje osv.). Dette er den årlige 

ophobning i biomasse, som på et tidspunkt bliver taget ud af skoven som tømmer eller 

biomasse til energi. 

Lægges en produktionsskov urørt vil den fortsætte med at binde CO2, men med en faldende 

rate indtil skoven efter måske 30-50 år eller mere når sin maksimale biomasse. Bindingen 

afhænger af skovens udgangspunkt (udtyndet/ung eller tæt/gammel bevoksning), forvaltning i 

overgang til urørt (fjernelse af eksotisk nål, græsning etc) og lokalitet (lav/høj bonitet). 
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I forbindelse med den første beslutning om at udlægge urørt skov blev CO2-bindingen 

estimeret for de konkrete udpegede arealer til at være 10 t CO2/ha/år de første 10 år og til 7 t 

CO2/ha/år de næste 20 år (Johannsen & Nord-Larsen, 2020), men disse tal er vurderet til at 

være høje i forhold til tilstanden i en gennemsnitlig løvskov, der bliver lagt urørt, derfor er der 

angivet lavere tal i tabellen baseret på nye beregninger i Johannsen & Nord-Larsen (2021). 

Har skoven være urørt igennem mange år er der balance mellem plantevækst og nedbrydning, 

således at der ikke sker yderligere CO2-binding (Gundersen et al. 2021). Skoven 

vedligeholder blot det store kulstoflager i biomassen, som observeret i Suserup Skov (Nord-

Larsen et al. 2019). I Aalborg-området vil dette fx gælde for Lundby Krat. 

I skove findes ofte mindre våde områder, der er eller har været drænet. Omlægger man disse 

områder til naturlig hydrologi (fx i forbindelse med en beslutning om at skoven skal være 

urørt), kan CO2-emissioner fra disse områder undgås på sammen måde som beskrevet 

nedenfor vedrørende lavbundsjorde. Men ved vådlægning øges samtidig udslippet af lattergas 

og især metan, der kan ophæve en del af den positive effekt fra reduceret CO2-udslip. 

Estimaterne for den samlede effekt er usikre, men arealerne i de fleste skove ret små. 

Lavbundsjorde 

Drænede organiske jorden udleder store mængder CO2, fordi gammelt organisk materiale 

bliver omsat. Stopper man dræningen og vådlægger et areal kan man reducere eller undgå 

denne udledning. Udledningen og den efterfølgende effekt af vådlægning afhænger af mange 

forhold (humusindhold, vandstand, tidligere dyrkning, tilgroning mm.). Det er derfor svært at 

kvantificere effekten på CO2-regnskabet for et bestemt areal og de emissionsfaktorer man 

anvender har stor usikkerhed. Der mangler viden og data om effekten af vådlægning, især 

med hensyn til udslip af metan og lattergas efter vådlægning. Der er flere forskningsprojekter 

i gang inden for dette felt. Gyldenkærne & Greve (2020) har udgivet et beregningsværktøj til 

at estimere effekten i CO2-ækvivalenter (inklusive metan og lattergas) til brug ved konkret 

planlægning af lavbundsprojekter. Datagrundlaget for beregningerne kommer fra tyske 

undersøgelser (Tiemeyer et al. 2020). Som overslag over potentialet kan man anvende 40 t 

CO2/ha/år for tørvejorde og 20 t CO2/ha/år for jorde med lavere tørveindhold. Gyldenkærne & 

Greve (2020) anvender henholdsvis 42 og 21 t CO2/ha/år som den maksimale effekt i 

beregningsværktøjet, men på grund af den store usikkerhed på værdierne, er de afrundet i 

tabel 1. Hvis grundvandsstanden allerede er høj og jorden er vandmættet fra -25 cm er 

potentialet anslået til det halve af ovenstående estimater. Inden for et konkret areal kan der 

forekomme forskellige kategorier af tørveindhold kombineret med forskelige dybder til 

grundvand. Derfor kræver det nærmere undersøgelse for at vurdere reduktionspotentialet. 

Selv om tallene er usikre, indikerer de høje udslip den store betydning af drænede 

lavbundsarealer i CO2-budgettet for Danmark. 

§3 Natur (hede, overdrev, strandeng, fersk eng, mose, sø) 

Hvis disse arealtyper er under konstant forvaltning med henblik på god økologisk tilstand, må 

vi forvente en stabil udveksling af GHG og ingen/lille nettobinding af CO2. Er arealerne 

under tilgroning, vil der være lagring i biomassen og måske en svag øgning i jordens 

kulstofindhold (se under Tilgroning). 

Uforstyrret mose med naturlig hydrologi og udrænet mose under gendannelse efter tidligere 

tørvegravning (for 50-200 år siden), kan have CO2-binding gennem dannelse af (ny) tørv. 
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Data i Tiemeyer et al. (2020) indikerer at organisk jord med vandspejl ved overfladen kan 

optage 1,5-3 t CO2/ha/år, men dette kan blive modvirket af metan-emission. Datagrundlaget 

for både CO2-binding og metan-emission er begrænset og estimaterne usikre og meget 

afhængige af de lokale forhold i en mose. Data fra udlandet tyder på, at effekten fra metan 

mere end ophæver CO2-bindingen i tørv. Moser bliver derfor her betragtet som i balance som 

anden §3-natur.  

Parker og haver 

Man kan øge lagringen af kulstof i parker og især i private haver ved at plante flere træer og 

buske og dermed øge biomassen per arealenhed. Desuden kan man ved at beholde alt kvas, 

grene og stamme mm (haveaffald), der produceres af fotosyntesen i haver og parker, øge 

lageret af bundet CO2 i det døde materiale og med tiden også i organisk materiale i jorden. 

Hvis man i parkdriften og hos de private haveejere så at sige holder på sit haveaffald kan det 

således bidrage ved at øge lagringen og samtidig indirekte ved at reducere udslip fra transport 

af dette affald. Ved sammenligning af en intensiv ’græshave’ med en mere naturbaseret have 

med en del træer og buske er potentialet opgjort til ca. 1 t CO2/100m2/25år = 4 tCO2/ha/år 

(Gundersen, 2020). Da de fleste haver allerede har nogle træer og buske, er et realistisk 

niveau formentlig det halve (2 tCO2/ha/år). Bindingsmulighederne er formentlig udtømt efter 

20-30 år. 

Dette potential er nok for højt ift. parker hvor der allerede er mange vedplanter. Her vil 

ændret driftspraksis hen mod at lade afklip og dødt materiale langsomt nedbryde formentlig 

kunne give en øget lagring på 1 t CO2/ha/år.  

I hvilket omfang potentialet fra private haver kan opnås afhænger af om havekulturen ændre 

sig fra at være domineret af græsplæner og befæstning mod mere naturlige haver med mange 

vedplanter, og i hvilket omfang man kan ændre håndteringen af ’haveaffald’. Interessen for 

naturlignende haver er stigende og måske en ny trend i havekulturen. 

 

Tabel 2: Nøgletal (overslag over potentiale) for akkumuleret CO2-binding (eller reduktion i 

udslip af CO2 og andre drivhusgasser (grå baggrund)) regnet i CO2-ækvivalenter for 

arealkategorier og drifts- eller anvendelsesændringer beregnet på grundlag af tabel 1. 

Arealkategori/driftsændring Akkumuleret CO2-binding (t CO2-ækv./ha) 

2021-2030 2021-2050 2021-2100 

Udtagning af landbrugsjord i omdrift  

- Undgåede emissioner 14 44 119 

- Braklægning, kortvarig 0 0 0 

- Vedvarende græs 27 47 47 

- Naturlig tilgroning 23 93 493 

Skovrejsning på tidligere landbrugsjord   

- Blandet løvskov 27 207 907 
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- Hurtigtvoksende nåletræer eller 

poppel 

99 579 1329 

Eksisterende skov   

- Aktuelt skovareal 81 261 711 

- Udlagt til urørt 63 163 183 

- Urørt i >50 år 0 0 0 

Lavbundsarealer  

Organisk jord (>12% kulstof) 360 1160 3160 

organisk mineraljord (6-12% kulstof) 180 580 1580 

§3 Natur (uden tilgroning) 

- Hede, overdrev, strandeng, fersk 

eng, mose, sø 

0 0 0 

Parker og haver  

Parker 9 29 29 

Private haver 18 38 38 
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