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FRONTLØBER
 ● Barritskov ved Juelsminde driver 450 ha jord, 370 ha skov og 80 ammekøer. 
 ● Den økologiske og klimavenlige bedrift laver mange tiltag til at lagre CO2.
 ● Bl.a. våde enge, afbrudte dræn, red. jordbearbejdning og øget vedmasse i skov.

Barritskov er en 
klimavenlig bedrift
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           *

Derfor Frontløber: Barritskov har de sidste 10 år igangsat 
mange klima-tiltag på bedriften, der skal nedbringe drivhusgas-
udledningen fra markerne, lagre CO2 og gøre jorden sundere 
- både i deres land- og skovbrug. Kodeordet på bedriften er 
bæredygtighed, og under den hat ligger økologien og de kli-
mavenlige tiltag. Trods klimahensyn mener Barritskov, at dyr er 
afgørende for en bæredygtig natur, så de har også ammekøer.

Svend Daverkosen er landbrugs- og miljøchef på Barritskov. 
Her i deres forsøgsmark, hvor der eksperimenteres 
med pløjefri dyrkning og rækkedyrkning af økologiske 
grønsager - kun gødsket med mobil grøngødning.

Barritskov er hjemsted for Aarstiderne med 
200 ansatte, der leverer økologiske grønsags- og 
måltidskasser til danskerne. De producerer ikke ret 
mange grønsager selv, men har mange lokale avlere.

Sådan lagrer Barritskov CO2.

Økologisk og pløjefrit på rækker.

Lækker kompost på 10-12 uger.

Læs mere på de næste sider om:
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Økologiske Barrítskov ved 
Juelsminde, der ejes af Tho-
mas Harttung, er mest kendt 
for fi rmaet Aarstiderne og de-
res grønsags- og måltidskas-
ser, som de i dag producerer i 
tusindvis af om ugen. 

Men bedriften er også i 
front på et andet felt, nemlig 
en klimavenlig og bæredyg-
tig bedrift, der aktivt arbejder 
med at lagre atmosfærens CO2 
i jord og skove. Dels ved at øge 
jordens indhold af kulstof via 
dyrkningsmetoder og opbygge 
en større vedmasse i skove og 
læhegn, dels ved at minimere 
nedbrydning af kulstof fra lav-
bundsarealer, så udledning af 
CO2 og andre drivhusgasser 
minimeres.

Vi startede ambitiøst
»Da vi startede med vores kli-
maomlægning for over 10 år 
siden, ville vi sælge CO2-cer-

tifi kater til virksomheder, der 
udledte drivhusgasser og ville 
gøre det godt igen«, fortæller 
Svend Daverkosen, landbrugs- 
og miljøchef på Barritskov.

»Men tiden var ikke moden 
til det dengang, både fordi den 
kommercielle udvikling ikke 
gik så stærkt, som vi havde 
troet, og fordi vi skulle kun-
ne dokumentere vores klima-
eff ekter over for virksomhe-
derne. Og det viste sig at være 
meget langhåret at bevise. Så 
vi besluttede, at dokumentati-
onen var en opgave for forsk-
ningen, ikke for en bedrift 
som vores, og slog bremserne 
lidt i igen«, fortæller han.

Men Barritskov nåede at 
skippe al korndyrkning og 
lægge det meste af agerjorden 
om til græs i nogle år - knap 
300 hektar - før de trak i land 
igen.

En ny balance
»Vi har bestemt ikke opgi-
vet. Vi går stadig meget op i at 
minimere CO2-udledningen 
og laver CO2-regnskaber for 
Aarstidene hvert år. Men vi 
har været nødt til at fi nde en 
ny balance for bedriften, som 
der også er økonomi i. Der-
for består markbruget i dag af 
græs på en � erdedel af arealet 
og korn og lidt grønsager på 
tre � erdedele af arealet«, for-
tæller Svend Daverkosen.

De 58 hektar varigt græs er 
sat sammen af ukurante hjør-
ner, marginaljorde, genopda-
gede skovenge og arealer om-
kring genåbnede vandløb - og 
afgræsses af 80 ammetanter 
med tyrekalve. Flere steder 
er drænene a� rudt, så vand-
standen er steget, og marker-
ne blevet til våde enge. Når 
man hæver vandstanden, til-

Barritskov har mange 
tiltag til at lagre CO2 
via kulstof i jord
Klima: For ti år siden startede Barritskov en klimavenlig omlægning af bedriften - og vil-
le bl.a. sælge CO2-kvoter. Men tiden var ikke moden. I dag har de fundet en ny balance.

Vandingsengen blev omlagt til varig græsmark, og vandstanden blev hævet, 
hvilket bremser nedbrydning af kulstof. Her græsser ammekøerne, og selv om 
markerne kan være våde, er der også højere områder, hvor de kan gå tørskoet.

FRONTLØBER

 ● Omlægning fra agerjord med etårige afgrøder til varigt græs (afgræsn.)

 ● Afbryde dræn, så vandstanden stiger på før-drænede arealer, både 
hvor der fortsat dyrkes korn og på varige græsmarker (våde enge). 

 ● Ændring på omdriftsarealer: Øget brug af efterafgrøder/grøngødning, 
fl erårig græs, reduceret jordbearbejdning, halmnedmuldning, dyb-
strøelse og kompost - så det organiske indhold og kulstof i jorden stiger.

 ● Ændret drift af skoven, så vedmassen/biomassen øges vha. naturnær 
skovdrift, hvor skoven passer sig selv. Der skoves og sælges fortsat.

 ● Plante levende hegn langs marker + solitære træer og billebanker.

 ● Genetablering af skovmoser.

 �
Barritskovs tiltag til at lagre kulstof/CO2

Vi øger jordens 
indhold af 
kulstof og laver 
større vedmasse 
i skove og hegn 
samt minimerer 
nedbrydning 
af kulstof fra 
lavbundsarealer 
ved at hæve 
vandstanden.

 ● Barritskov ved Juelsminde driver 450 ha jord, 370 ha skov og 80 ammekøer. 
 ● Den økologiske og klimavenlige bedrift laver mange tiltag til at lagre CO2.
 ● Bl.a. våde enge, afbrudte dræn, red. jordbearbejdning og øget vedmasse i skov.
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føres jorden mindre ilt. Og så 
går nedbrydningen af kulstof 
langsommere for til sidst at 
stoppe. Og det minimerer ud-
ledningen af drivhusgasser.

Omdriftsarealer med korn
»På kornarealerne er dyrk-
ningspraksis også ændret«, 
fortæller Svend Daverkosen.

»Vi arbejder på at få en sun-
dere jord med mere kulstof 
og organisk materiale, hvil-
ket også lagrer CO2. Det spil-
ler dog ikke ret godt sammen 
med pløjning og harvninger 
i økologien. Som økolog kan 
vi ikke helt undgå at røre jor-
den, da vi skal have kontrolle-
ret ukrudtet. Men vi kan redu-
cere vores jordbearbejdning så 
meget som muligt. Vi pløjer 
stadig omdriftsarealerne, men 
har en fi re hektar stor forsøgs-

mark, hvor vi eksperimenterer 
med at få pløjefri dyrkning til 
at lykkes i økologisk grønsags-
dyrkning«. Se næste side.

Barritskov arbejder også 
med at få fl ere efterafgrøder 
samt mere grøngødning ind i  
sædskiftet. Og så nedmulder 
de halm og bruger kompost 
og dybstrøelse fra egne dyr, så 
jorden tilføres organisk mate-
riale, der øger jordens kulstof-
indhold.

Kulstof-målinger
For 10 år siden blev der målt 
kulstofindhold på mange af 
Barritskovs jorder sammen 
med Aarhus Universitet. Det 
skulle måles igen efter 10 år, 
hvilket er ved at være nu.

»For 10 år siden lå vi på 120 
ton kulstof pr. hektar i gen-
nemsnit på agerjorden, og 200 

ton i skoven - og 1.000-3.000 
ton i mosehuller, hvor det orga-
niske stof afl ejres. Jeg er spændt 
på, om tallene er steget efter 10 
år. Det er langsomme proces-
ser, så jeg ved ikke, om det alle-
rede vil kunne ses«, siger Svend 
Daverkosen.

Skov og levende hegn
En anden stor pind i CO2 lag-
ringen er ejendommens 370 
hektar skov. Den blev i 1999 
FSC-certifi ceret og lagt om til 
naturnær skovdrift, hvor sko-
ven ikke reguleres, men mere 
eller mindre passer sig selv. 

»Vi får 50-100 pct. mere ved-
masse end ved traditionel skov-
drift på langt sigt - og binder 
derved en masse CO2. Men vi 
skover og sælger stadig træer, 
bare på en mere nænsom måde. 
Der fældes ikke mere, end sko-
ven kan nå at reproducere«, si-
ger Svend Daverkosen.

Barritskov har også gen-
etableret skovmoser og plan-
tet levende hegn langs marker 
og solitære træer og billeban-
ker, alt sammen noget, der bin-
der CO2.

 � Læs mere på 
www.greencarbon.dk

For 10 år siden blev der målt disse kulstofi ndhold på Barritskovs jorder. Det 
skal snart måles igen, og Svend Daverkosen er spændt på, om kulstofi ndholdet 
er steget på de 10 år. Dengang målte de 120 ton kulstof pr. hektar i gennemsnit 
på agerjorden, 200 ton i skoven og 1.000-3.000 i mosehullerne.

På Barritskov er der plantet en del levende hegn langs markerne for at lagre 
CO2. Og de 370 hektar skov drives som naturnær skov, hvilket giver 50-100 pct. 
mere vedmasse end ved traditionel skovdrift. Derved bindes en masse CO2.

 ● Kløvergræs 75 ha
slæt/afgræs+grøngødning

 ● Vårhvede  107 ha
m. rajgræsudl. (grøngød.)

 ● Havre   97 ha
m. kløverudlæg (grøngød)

 ● Rug m. kløverudl. 99 ha

 ● Grønsager 10 ha

 ● Forsøgsmark   4 ha
m. grønsager

 ● Vedvarende græs 58 ha

 ● I alt  450 ha

 ● Skov  370 ha

 �
Markplan 2018

 ● Mere vedvarende græs: 
4 ton CO2/ha/år.

 ● Ændret vandstand på dræ-
net jord: 12 ton CO2/ha/år.

 ● Øget stående vedmasse: 
4 ton CO2/ha/år.

 ● Genetablering af skov-
moser: 8 ton CO2/ha/år.

 ● Billebanker: 
1 ton CO2/km/år.

 ● Levende hegn: 
7 ton CO2/km/år

 ● Kilde: Barritskov.

 �
CO2-lagrings-
potentiale i Bar-
ritskovs tiltag
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FRONTLØBER

3

»På Barritskov ligger vi på et gødningsni-
veau på max 0,4 DE pr. ha - eller under 1/3 
af N-normen. Det er langt under, hvad de 
fl este økologer bruger. Vores afgrøder lever 
mest af grøngødning plus egen dybstrøelse 
fra vores 80 ammetanter med tyrekalve 
plus egen kompost«, fortæller Svend 
Daverkosen.

Udbytte-niveauet på bedriften (JB 7 jord) 
ligger på godt fi re ton vårhvede, godt fem 
ton havre og 3,5 ton vinterrug pr. hektar i 
et genemsnitsår. Alt sælges biodynamisk til 
konsum, hvor høj kvalitet virkelig belønnes. 
Derfor er sortsvalget meget vigtigt, og der 
vælges altid sorter af bedste konsumkvali-
tet. Og de har oftest et lavere udbytte.

»Vårsæden etableres med Cameleon 
såmaskinen på 25 cm og blindstrigles og 
radrenses to gange. Rugen sås på alm. 
rækkeafstand. Det har været en stor gevinst 
at få Cameleonen ind. Før ukrudtsharvede 
vi og fi k opformeret korsblomstret ukrudt«, 
siger han.

Vore afgrøder lever 
mest af grøngødning

 ● Barritskov ved Juelsminde driver 450 ha jord, 370 ha skov og 80 ammekøer. 
 ● Den økologiske og klimavenlige bedrift laver mange tiltag til at lagre CO2.
 ● Bl.a. våde enge, afbrudte dræn, red. jordbearbejdning og øget vedmasse i skov.

Pløjefri dyrkning er svær at kombinere 
med økologi, fordi det er svært at styre 
ukrudtet. På Barritskovs forsøgsmark er 
der ikke pløjet siden 2014. Her dyrkes 
grønsager på rækker. De radrenses og 
gødskes kun med mobil grøngødning. 
Nemlig en rødkløver/rajgræs blanding, 
der dyrkes på 25 pct. af arealet og slås 
4-5 gange i sæsonen, hvorpå det afslå-
ede græs lægges ud imellem rækkerne 
som gødning og fræses i jorden i 3-5 cm.

»Det er et arbejdstungt system, men 
det virker. I starten dyrkede vi grøngød-
ning i hvert andet/tredje bed. Men i våde 
år var det guf for snegle, så det duede 
ikke mellem afgrøderne, så nu dyrkes det 
for sig selv. Det er vigtigt at slå grøngød-
ningen, når den er maks. 20-30 cm høj 
for at holde den i det vegetative stadie, 
og ramme et C:N forhold på ca. 15. Men 
så kan man også se gødningsvirknin-
gen efter kun 4-5 dage«, siger Svend 
Daverkosen.

Pløjefri økologisk 
dyrkning i rækker

»Vi mile-komposterer på 10-12 uger 
under varme, iltrige forhold og får pot-
temuld ud i den anden ende. Man kan 
putte næsten alt i, og vi får ryddet godt 
op, og det er en fantastisk gødning«, for-
tæller Svend Daverkosen. Opskriften er: 
35 pct. strukturmateriale (f.eks. halm, 
tagrør etc. - der giver kulstof og struktur).
30 pct. N-holdig accelerator (kløvergræs, 
tang, grøde - der igangsætter processen).
15 pct. organisk restaffald (bryggeri/ha-
veaffald - giver N og mikroorganismer).
10 pct. lerjord (danner kolloider). 
10 pct. færdig kompost (bidrager med 
mikroorganismer). Bunken vendes tit 
med kompostvender, så den ikke brænder 
af, i alt 12-15 gange. 

Optimale måltal: C:N forhold: 30:1. 
fugtighed: 55-60 pct. Temperatur 1. uge: 
55-65 grader. CO2: under 12 pct.
Se mere: www.aarstiderne.com/om-aars-
tiderne/de-to-gaarde/projekt-kompost.

Hurtig kompost 
med milevender

2 31

TIL EN SUNDERE JORDveje  

Barritskovs forsøgsmark, som ikke har været pløjet siden 2014. Her 
dyrkes økologiske grønsager på rækker i bede, som gødskes med mobil 
grøngødning 2-3 gange i løbet af vækstsæsonen i stedet for husdyrgødning. 
Afgrøderne radrenses også. Det er et arbejdstungt system – men det virker. 
Og så gavner det jorden, at der ikke pløjes, fortæller Svend Daverkosen.
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