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Dyrket tørvejord – udledning af
drivhusgas

Udlede viden – sprede nyheden

Nord- og Centraleuropæiske tørvearealer gemmer på enorme
mængder kulstof. 80 % af tørvearealet er gennem de seneste
århundreder blevet opdyrket med henblik på landbrugsmæssig
udnyttelse. Dræning er imidlertid en forudsætning for klassisk
landbrugsproduktionen på tørvejord, men herved nedbrydes
tørven og jorden sætter sig. Derfor er dyrkede tørvejorde en af
landbrugets største kilder for drivhusgasudledning (CO2, CH4
og N2O).

Caos Projektet har til formål at generere viden der kan designe
klimasmarte dyrkningssystemer på tørvejorde tilpasset de
forskellige regionale forhold i Nord- og Centraleuropa. CAOS vil
dokumentere og formidle nye forvaltningsmetoder der indbefatter
bedre kontrol af grundvandsstand, forbedret farbarhed for landbrugsmaskiner, samt dyrkning af nye produktive afgrøder, der
trives ved høj grundvandstandsstand. Det er målet at opnå en
mere stabil landbrugsproduktion der er modstandsdygtighed
overfor klimaforandringer, samtidig med at udledning af drivhusgasser reduceres og at jord- og vandkvaliteten forbedres.

Samtidig har dyrkede tørvejorde potentiale for at kunne
tilpasses kommende klimaforandringer og dermed modvirke
EU‘s faldende landbrugsareal samt med den rette drift at kunne
reducere landbrugets samlede udledning af drivhusgas og
næringsstoffer.

Nye dyrkningssystemer – udnytte
synergieffekter
Kontrolleret dræning og aktiv vandforvaltning kan være løsningen
på fortsat dyrkning af tørvejorde under det nuværende og
kommende klima. I nogle områder udjævner tørvejordes høje
produktivitet planteproduktionens udbyttetab i tørre perioder.
Derudover foreslås aktiv vand- og jordforvaltning at kunne
forbedre landbrugsmaskiners farbarhed i våde perioder. Tørvens
nedbrydning kan reduceres og tilgængeligheden af vand i tørre
somre kan øges. Som alternativ kan dyrkes nye afgrøder der giver
stabilt højt udbytte og kvalitet under våde forhold og som samtidig
opfylde efterspørgslen på fødevarer, foder og bioenergi. Hvis
landmænd og beslutningstagere skal overbevises om mulighederne i nye dyrkningssystemer og anvendelsesmuligheder under
fremtidige klimabetingelser er der behov for demonstrationsforsøg på landbrugsbedrifter og formidling af succeshistorier.

Forsøgsarealer

Projektopgaver – fra agroøkologi til
agroøkonomi
 Kombinere historiske agro-økonomiske data med observationer af jordkvalitet og grundvandstand til inspiration for
fremtidens klimavenlige jord- og vandforvaltning.
 Markforsøg med jord- og vandforvaltning der tester metoder
til kontrolleret dræning og underjordsvanding samt dyrkning
alternative afgrøder ved høj vandstand kombineret med
måling af drivhusgasudledning.
 Produktivitets- og kvalitetsanalyse af den høstede biomasse til
fødevarer, foder eller energiformål.
 Integration af procesbaserede vand- og afgrødevækst-modeller,
statistiske modeller for drivhusgasudledning og vandkvalitet
samt økonomiske modeller for derigennem at vurdere potentialet for tørvejordenes klimatilpasning.
 Økonomisk analyse med fokus på forvaltningsmuligheder der
tillader fortsat landbrugsproduktion under gældende politiske
rammebetingelser.
 Inddragelse af interessenter og fagfolk og give mulighed for
vidensudveksling på tværs af lande.
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