
INTRODUKTION TIL 
CONSERVATION AGRICULTURE

Bliv klogere på fremtidens bæredygtige dyrkningsform



Præsenteres i samarbejde med 



BIOCAS: Et projekt om biomasseressourcer

BIOCAS er et Interreg-projekt, som har til formål at skabe lokal vækst og udvikling 
på baggrund af kaskadeudnyttelse af biomasseressourcer. Projektet er et samarbejde 
mellem partnere i Danmark, Tyskland, Holland og Belgien. 

Kaskadeudnyttelse betyder, at man ser på mulighederne for at udnytte en 
biomasseressource i flere step – inkl. alle sidestrømme. Det kan for eksempel være, 
at der kan udvindes farvestoffer af en presserest fra produktion af kirsebærvin, eller 
at man udvinder voks af halm, inden man smider resten af halmen i et biogasanlæg. 

Formålet med projektet er i høj grad at udbrede det tankesæt at både producenter af 
biomasse og aftagere af biomasse gør sig overvejelser om, hvorvidt man kan få mere 
ud af biomasseressourcerne og restprodukterne ved at bruge dem på en anden måde. 

Kan der udvindes højværdistoffer at sidestrømme fra fødevareproduktion? Hvor 
mange værdifulde produkter kan vi få ud af den samme biomasse, og kan vi måske 
endda få et bedre produkt til slutmodtageren ved en forbehandling eller raffinering, 
som øger værdien? 

Der er mange muligheder i bioøkonomien - og udviklingen er først lige begyndt. Vi 
skal i fremtiden ud over fødevareproduktion også lære at anvende biomasse til mange 
af de ting, som vi hidtil har produceret med udgangspunkt i fossile råstoffer, og vi 
skal lære at gøre det med mindst muligt brug af energi. 

Vi skal i øvrigt også bruge biomassen til at producere energi, så der bliver behov 
for, at vi optimerer anvendelsen af biomassen med fokus på værdiskabelse også af 
sidestrømme og cirkulær økonomi. Der er mange udfordringer, men også mange 
muligheder for dem, der kommer først med de gode idéer.

Men uanset, hvor gode idéerne er, så er der ingen produkter baseret på biomasse, som 
kan være bæredygtige, hvis ikke biomassen er produceret bæredygtigt. 

En del af BIOCAS-projektet har derfor også været at se på, hvordan vi kan dyrke 
jorden mere bæredygtigt. 

Agrovi har derfor som en del af projektet udarbejdet denne manual om Conservation 
Agriculture (CA). En driftsform, der kan yde høje udbytter med et lavere forbrug af 
ressourcer, med mere plads til biodiversitet, et lavere CO2-footprint og potentiale for 
at lagre kulstof i jorden via dyrkningspraksis.
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Conservation Agriculture er en betegnelse for en måde at dyrke jorden på, hvor man, 
i stedet for at foretage jordbearbejdning, sigter mod at fremme de naturlige jord-
bundsprocesser mest muligt, beskytter jorden mod vind og vejr og gennem sædskifte 
forsøger at undgå opformering af sygdomme og ukrudt.

Driftsformen er defineret af de tre nøgleprincipper:
• Minimal jordforstyrrelse
• Permanent jorddække i form af en afgrøde, en efterafgrøde eller afgrøderester
• Et varieret sædskifte

I stedet for at pløje og harve, arbejder man i Conservation Agriculture (CA) med at 
skabe de bedst mulige betingelser for de jordlevende organismer, som gennem deres 
aktivitet kan være med til at sikre, at dødt organisk materiale (afgrøderester) 
nedbrydes og indarbejdes i jorden.

Samtidig sikrer aktiviteten, at der skabes hulrum og porer i jorden, og at den bliver 
luftig og porøs, så der er plads til ilt og vand. 

Ved at sigte mod et permanent dække af jordoverfladen, beskytter man jorden mod 
solens udtørring og mod vind og vand, som fysisk kan slå jordens struktur i stykker 
med erosion til følge.

Et varieret sædskifte modvirker opformering af ukrudt og sygdomme, som i et 
traditionelt system med jordbearbejdning til en vis grad kan begrænses ved at vende 
jorden.

Introduktion til Conservation Agriculture



1930erne
Mennesket har bearbejdet jorden, siden vi begyndte at dyrke afgrøder for flere tusind år siden. Det har været en 
konsekvent praksis i de fleste dyrkningssystemer, indtil 1930ernes USA. 
På prærien i Amerika og Canada oplevede man på det tidspunkt enorme støvstorme, som havde omfattende 
konsekvenser, både for landbruget og for prærien som økosystem. Det var landbrugsrådgiveren Edward H. Faulkner, 
der som den første satte spørgsmålstegn ved fremgangsmåden. 
Han mente, at jordbearbejdningen og især pløjning var den egentlige årsag til de voldsomme sandstorme, som 
ødelagde store områder i det midtvestlige USA. 

1940erne
Metoder til reduktion af jordbearbejdning og beskyttelse af jordens overflade blev udviklet, og udtrykket ’Conservation 
Tillage’ blev introduceret. I løbet af 1940’erne blev der skabt såmaskiner, som tillod direkte såning uden forudgående 
jordbearbejdning og på samme tid udarbejdede Edward H. Faulkner teoretiske koncepter, der ligner de 
CA-principper, vi kender i dag.

1960erne
I de første mange år var interessen for direkte såning begrænset, og først i løbet af 1960’erne begyndte metoden at 
vinde et vist indpas i USA. I begyndelsen af 1970’erne bredte direkte såning sig til Brasilien, hvor landmænd sammen 
med videnskabsfolk udviklede det system, som vi i dag kalder CA.
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BAGGRUND & HISTORIE

1990erne
Vi skal imidlertid frem til 1990’erne, før der for alvor begynder at ske noget. Her vokser udbredelsen af CA 
eksponentielt i lande som Brasilien, Argentina og Paraguay, hvilket medfører en revolutionering af landbruget. 
Denne udvikling tiltrækker opmærksomhed fra andre dele af verden og fra store internationale organisationer som 
FAO og Verdensbanken. Gennem bl.a. udviklings- og forskningsprojekter, udbredes CA til en række lande i Afrika og 
Asien.

2000erne
Efter årtusindeskiftet ses også en stigende udbredelse i en række industrialiserede lande som Canada, USA, 
Australien, Spanien, Italien, Finland, Ukraine og Rusland. Siden har driftsformen efterhånden vundet indpas over hele 
verden, men særligt i områder med skrøbelige økosystemer. 
Det gælder bl.a. landbrugsområder med begrænset nedbør, områder med kraftige nedbørshændelser og områder med 
en stor andel af skrånende terræn, hvor det er afgørende enten at begrænse fordampningen, erosionen eller begge 
dele.

I 2016 blev ca. 180 millioner ha dyrket efter metoderne for CA
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Conservation Agriculture i Danmark
I Danmark er vi begunstiget med et godt klima og en begrænset terrænvariation. Vi har derfor ikke 
været tvunget ud i at skulle finde alternativer til den mest udbredte driftsform, som stadig er, at jorden 
bearbejdes ved pløjning og/eller harvning forud for såning af den nye afgrøde. 

Derfor er der på nuværende tidspunkt stadig kun 1-2 % af det danske landbrugsareal, som dyrkes efter 
metoderne i CA. 
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EFFEKTER AF CA
Selvom dyrkning af jorden med pløjning og harvning fungerer udmærket i Danmark, så er der en række positive effekter af CA, som 
gør, at driftsformen også er et interessant alternativ her i landet. 

Ressourceforbrug
I forhold til det rent landbrugsfaglige, så er der store besparelser at hente ved at undlade jordbearbejdningen. Hvis vi f.eks. ser på brændstof-
forbruget så kan der spares 40-50% ved dyrkning efter CA-principperne sammenlignet med forbruget ved pløjning. 
Også i forhold til tidsforbruget i marken, er der store besparelser, og det er vel at mærke ofte på tidspunkter af året, hvor der under alle om-
stændigheder er spidsbelastning. 
Endelig er der store besparelser på maskinsaldoen. Ved dyrkning af jorden efter CA-principperne, spares ikke bare investeringer i maskiner til 
jordbearbejdning, men det er også muligt at gå ned i traktorstørrelse, da det er i forbindelse med jordbearbejdning, at der er størst behov for 
trækkraft. 
Samlet set er der altså store besparelser at hente ved konvertering til CA. 

Resultater fra registrering af brændstofforbrug i projektet ”Grønne Marker & Stærke Rødder”. Som det fremgår udgør forbruget af brændstof til 
jordbearbejdning en stor del af det samlede forbrug, særligt i det pløjede system.

Udbytter
Der er selvfølgelig ikke meget ved besparelserne, hvis ikke, der kan høstes gode udbytter. Der er endnu ikke mange langvarige sammenlignende 
studier af udbytter i CA og i de mere konventionelle driftsformer med jordbearbejdning i Europa - og endnu færre i Danmark. Mange af de 
eksisterende analyser er foretaget på data, som ikke nødvendigvis er helt sammenlignelige, og der er derfor også stor variation på resultaterne. 
Casestudier i blandt projektet ”Grønne Marker & Stærke Rødder” indikerer imidlertid, at der kan opnås udbytter i samme niveau i CA, som i hhv. 
pløjede og pløjefri marker, men også, at der kan være store udsving på tværs af driftsformer og afgrøder fra år til år. 
Der er derfor stadig behov for yderligere studier med flere data, både med hensyn til antal marker/ejendomme, geografisk fordeling og hen over 
flere år. Men overordnet er billedet, at der kan høstes udbytter i samme niveau i CA, som i de jordbearbejdende dyrkningssystemer, og at der, 
med store besparelser på dyrkningsomkostningerne, er potentiale for et bedre dækningsbidrag.
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Resultater fra udbyttemålinger i projektet ”Grønne Marker & Stærke Rødder”. Udbyttet af vårbyg har over den treårige projektperiode både været 
det højeste i CA og det laveste. Bortset fra tørkesommeren i 2018, har CA dog klaret sig godt udbyttemæssigt i vårbyg. Der var af forskellige 
årsager ikke vårbyg på den pløjede bedrift i 2019.

Positive sideeffekter
Udover de landbrugsfaglige og økonomiske fordele ved CA, så er der også en række positive sideeffekter ved dyrkningsformen. Hvis 
vi sammenligner CA med jordbearbejdende dyrkningssystemer, så medfører CA en øget biodiversitet, en øget opbygning af kulstof i 
jorden og en forbedring af jordstrukturen. Det gælder særligt, når vi sammenligner med bedrifter, hvor der foretages intensiv 
jordbearbejdning, hvor afgrøderester fjernes, og hvor efterafgrøder er begrænset til det lovpligtige. 

Biodiversitet
Forøgelsen af biodiversiteten er både bevidst tilsigtet og helt nødvendigt, for så vidt angår livet i jordbunden, repræsenteret ved f.eks. 
regnormene, som er den mest synlige del af de mange vigtige jordlevende organismer, der bidrager til omsætning af afgrøderester og 
recirkulering af næringsstoffer. Disse organismer skal i CA overtage arbejdet fra ploven og harven. 
Men en forøgelse af mængden af jordlevende organismer, giver også effekt længere op i fødekæden. Mange fugle lever blandt andet 
af orme, så dem er der mere føde til på CA-markerne. Samtidig betyder fraværet af jordbearbejdning, at f.eks. løbebiller og edderkop-
per har bedre levevilkår. Det skyldes nok hovedsageligt, at de og deres levesteder ikke ødelægges ved en årlig jordbearbejdning, og at 
de derfor kan leve på marken året rundt. 
Når jorden ikke bearbejdes efter høst, er der også frø og spildkorn på marken, som kan være fødekilde for fuglene i løbet af efteråret. 
Endelig giver både stub, afgrøderester og efterafgrøde gode muligheder for skjul på marken. Flere studier og optællinger fra de sene-
re år viser således, at der er en væsentlig større biodiversitet på CA-arealer, end der er på for eksempel konventionelt pløjede arealer
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Regnormene findeler planterester og opblander dem med jorden samtidig med, at de udskiller slimstoffer som bidrager til dannelse af 
stabile aggregater i jorden. Desuden graver særligt de store arter af regnorme blivende gange i jorden, som er med til at fremme både 
luftskiftet og afdræningen af jorden. 
Mykorrizasvampene udskiller stoffet glomalin, som også er med til at sikre en dannelse af stablie aggregater i jorden og dermed 
forbedre jordstrukturen. Mykorrizasvampene danner et mycelie, som er et vidt forgrenet netværk af svampenes hyfer. 
Gennem myceliet danner svampen forbindelser til planternes, og herunder afgrødernes, rødder, hvor planterne kan udveksle nærings-
stoffer med svampene til gavn for begge organismer.  

Planter indgår i en symbiose med både svampe (f.eks. Mykorrhiza) og bakterier. På 
billedet ses knoldbakterier, som fikserer kvælstof. 

Et mere resistent dyrkningssystem
Når jorden dyrkes efter CA-principperne medfører det også et mere resistent eller modstandsdygtigt dyrkningssystem. Der skal med 
andre ord mere til, før der opstår problemer på en række områder. 

NYTTEDYR
Som tidligere nævnt, medfører CA blandt andet bedre levevilkår for edderkopper og løbebiller. De tilhører begge den gruppe af 
organismer, som vi i landbruget betegner som nyttedyr. Det gør de, fordi det er rovdyr, som bl.a. lever af de insekter, der gør skade 
på afgrøderne. Herunder bl.a. bladlus, som godt nok også forekommer i CA-marker, men ofte bliver holdt så meget nede i antal af 
nyttedyrene, så det ikke er nødvendigt at bekæmpe dem. 

EROSION
Et andet væsentligt område, hvor CA-systemet er mere modstandsdygtigt, er i forhold til erosion. Det skyldes dels, at jordstrukturen 
efterhånden bliver bedre ved dyrkning efter CA-principperne, men ikke mindst, at jordens overflade er beskyttet af afgrøderester, 
efterafgrøder eller en afgrøde året rundt. Fænomener som slemning, skyllerender og sandflugt ses derfor meget sjældent på CA-area-
ler. 

BÆREEVNE
Endnu mere væsentligt er det imidlertid, at den forbedrede jordstruktur sammen med jorddækket gør, at markens bæreevne stiger 
betragteligt. Det kan aldrig anbefales at køre unødigt i marken i perioder med meget nedbør, men når det er nødvendigt, ser man ofte, 
at en CA-mark efterlades helt uden spor, mens konventionelt dyrkede nabomarker er kørt op. 

DRÆNING
Endelig ser man sjældent vandstuvning på CA-marker. Det skyldes dels en bedre dræningsevne som følge af bedre jordstruktur og flere 
makroporer, men også at jorddækket beskytter mod erosion og slemning.
Internationale erfaringer viser også, at dyrkning efter CA-principperne giver bedre modstandsdygtighed overfor tørke. Det skyldes 
både bedre jordstruktur, og dermed bedre vandholdende evne. Men også at man undgår udtørring af jorden i forbindelse med jordbear-
bejdning, ligesom jorddækket reducerer fordampning fra jordoverfladen. 
Ved CA-dyrkning undgås også pløje-/harvesål samtidig med, at dybe regnormegange og gamle rodkanaler giver let adgang til de 
dybere jordlag. Afgrøderne vil derfor ofte have adgang til et større jordvolumen, og dermed mere vand.

Jordstruktur
Mængden af kulstof i jorden er en af de faktorer, 
som er af betydning for jordstrukturen, og da CA 
fremmer kulstoflagringen, er der alene herved en 
positiv effekt. CA har desuden en betydelig positiv 
effekt på bl.a. bestanden af regnorme og 
forekomsten af mykorrizasvampe.  
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EKSEMPEL
CA-landmand Søren Ilsøe har slet ikke anvendt insekticider i sine kornafgrøder i de sidste 5 
år. Han har ikke anvendt insekticider i rapsen i de seneste 3 år. 
De resultater kan man ikke forvente at opnå lige når man omlægger til CA, men de fleste 
vil opleve, at efterhånden som biodiversiteten øges, så bliver skadedyrsangrebene mindre 
alvorlige - og hen ad vejen vil der kunne spares på insekticidbehandlingerne. 
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LOW EMISSION FARMING
Kulstofbalance og CO2-footprint ved dyrkningen af biomasse på landbrugsarealer har haft et særligt fokus i BIOCAS. Klimaet er 
allerede under forandring på grund af menneskeskabte ændringer i atmosfærens indhold af klimagasser, og derfor skal fremtidige 
biomassebaserede produkter også nødvendigvis være produceret af en biomasse, som er dyrket med en bæredygtig klimaprofil. 

Kulstof i jorden
Mængden af kulstof i jorden er enorm. På verdensplan er der mere end tre gange så meget kulstof i den øverste meter af jorden, som den 
mængde kulstof atmosfæren indeholder - og mere end fire gange så meget, som der findes i klodens biomasse1. Derfor kan selv små ændringer i 
jordens kulstofindhold have stor betydning.

Kulstofindholdet i jorden varierer meget afhængig af geografisk placering, geologi, historik og den nuværende anvendelse. På verdensplan har vi 
tabt store mængder af den oprindelige kulstofpulje ved opdyrkning og bearbejdning af jorden. Det gælder også i Danmark, hvor 
Kvadratnetsundersøgelsen viser et gennemsnitligt tab på 200 kg C pr. ha/år i perioden 1986-20092. 

Gennemsnittet dækker over en stor variation med en stigning på de lette jorde og et tab på de sværere jorde. Det afgørende for udviklingen er 
forholdet mellem input af output; altså hvor meget kulstof, der tilføres, og hvor meget, der fraføres eller tabes. 

Forskellen på udviklingen i kulstofindholdet på henholdsvis de lette og de svære jorde, tilskrives i Kvadratnetundersøgelsen således også 
forskel i landbrugspraksis. Blandt andet er kvægbrug med flerårige græsmarker og tilførsel af husdyrgødning udbredt på de sandede jorde, mens 
planteavlsbrug med salg af halm til energiformål er udbredt på de mere lerede jorde3.

Men også på planteavlsbrug er der mulighed for at ændre på balancen mellem input og output af kulstof. Inputtet kan forøges ved at producere 
så meget biomasse som muligt pr. ha, og outputtet kan reduceres ved at efterlade så meget kulstof på marken som muligt og ved at sænke 
hastigheden på nedbrydningen af det kulstof, som allerede er lagret i jorden. 

Principperne i CA medvirker til en forøgelse af kulstof i jorden. Intensiv dyrkning af efterafgrøder er med til at øge den samlede 
biomasseproduktion pr. ha/år, mens princippet om at efterlade planterester (halm og afgrøderester) sikrer, at der fraføres en mindre mængde 
kulstof. Endelig betyder fravær af jordbearbejdning at hastigheden på nedbrydningen af kulstofpuljen i jorden reduceres. 

CO2 footprint 

Ved dyrkning af landbrugsafgrøder og produktion af fødevarer er der stigende fokus på CO2-footprint, som er de samlede drivhusgasemissioner, 
der udledes i forbindelse med produktionen (omregnet til CO2- ækvivalenter = CO2e). Landbrugsafgrødernes CO2-footprint består både af den 
udledning, som kommer fra forbrug af brændstof, gødning og plantebeskyttelsesmidler, og af udledninger af klimagasser fra dyrkningen, som 
CO2, lattergas og metan. 

Ved dyrkning efter principperne i CA, er der en række besparelser på CO2-footprint sammenlignet med et traditionelt pløjet dyrkningssystem 
med fjernelse af halm. Blandt andet er brændstofforbruget 40-50 % lavere i CA, fordi der ikke foretages jordbearbejdning. 

Hertil kommer, at der med intensiv dyrkning af efterafgrøder og herunder efterafgrødeblandinger med bælgplanter, er mulighed for at spare på 
mængden af handelsgødning. Endelig er der mulighed for at binde en større mængde kulstof pr. ha i både levende grønne planter, i afgrøderester 
og i mere stabile forbindelser som humus.

  1. Lal, R (2019): Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security
  2. Landbrugsinfo, SEGES (2019): Ændringer i kulstofindholdet I landbrugsjord fra 1986 til 2009
  3. Landbrugsinfo, SEGES (2019): Ændringer i kulstofindholdet I landbrugsjord fra 1986 til 2009
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I dette eksempel regner vi ikke på det egentlige CO2-footprint, men blot i store træk på forskellen mellem to dyrkningssystemer. 

Vi tager udgangspunkt i to ejendomme på hver 100 ha. 

PLØJET ejendom: Denne ejendom dyrkes med pløjning, ensidigt kornsædskifte og fjernelse af halm. Her regner vi med 20 ha med   
               vårafgrøder med forudgående efterafgrøder (lovpligtige) og 80 ha med vintersæd. 

CA ejendom: Denne ejendom dyrkes efter principperne i Conservation Agriculture. Her regner vi med 40 ha vårafgrøde med    
        forudgående efterafgrøder (20 ha lovpligtige og 20 ha frivillige) og 60 ha med vintersæd. 

Forskellen på de to scenarier skyldes hensynet til, at man i CA ikke har samme afgrøde to år i træk (medmindre det er en flerårig afgrøde) - og 
at man arbejder intensivt med efterafgrøder (herunder efterafgrøder med iblanding af bælgplanter). Samlet set medfører det større andel af 
efterafgrøder og større andel af vårsæd end man har på et planteavlsbrug med et traditionelt 
kornsædskifte. 

MÅLINGER

Brændstofforbrug:
I et pløjet dyrkningssystem vil brændstofforbruget ofte ligge omkring 100 l/ha – lidt mere på vinterafgrøder og lidt mindre på vårafgrøder. 
I CA vil forbruget ligge 40-50% lavere. Vi antager her en besparelse på 45 l pr. ha4. Forbrænding af 1 liter diesel udleder 2,66 kg CO2, så en 
besparelse på 45 l, svarer til 120 kg CO2e pr. ha.

Kvælstof
I CA-systemet arbejdes der med frivillige efterafgrøder med iblanding af bælgplanter, og her regner vi med, at vi i gennemsnit kan spare 50 kg N 
pr. ha. Det vil svinge fra næsten igen besparelse og op til 70-80 kg N pr. ha5. 
Det koster ca. 3,7 kg CO2 at producere et kg N i handelsgødning, så en besparelse på 50 kg N, svarer til 185 kg CO2e pr. ha. Besparelsen opnås 
kun på 20 ud af 100 ha, så det svarer i gennemsnit til 37 kg CO2e pr. ha. 

Kulstofbinding
I CA efterlader man afgrøderester på marken og det tilstræbes at have levende planter i form af afgrøder eller efterafgrøder på marken så stor 
en del af året som muligt. Det gør man primært for at beskytte jorden mod erosion og udtørring, for at modvirke fremspirring af ukrudt, og fordi 
levende planter indgår i en symbiose med svampe og bakterier i jorden. 
Derfor holdes livet i jorden bedst i gang ved at have levende planter på marken året rundt. Ved at have levende planter på marken året rundt, 
sikres at mest muligt af solens lys udnyttes til fotosyntese, og dermed, at der produceres biomasse og opsamles CO2 fra luften. 
Kulstoffet bindes i første omgang i de levende plantedele over og under jorden samt i rodeksudater og øget vækst af de svampe og bakterier, 
som planterne indgår i symbiose med. Når afgrøderester og rester af efterafgrøder efterlades på jorden, vil de dels holde på kulstoffet, indtil de 
gradvist frigiver det under nedbrydning, og dels vil en mindre del af kulstoffet fra de nedbrudte planterester indgå i dannelsen af mere stabile 
forbindelser som humus.
I dette eksempel har vi altså 20 ha, hvor vi dyrker frivillige efterafgrøder med iblanding af bælgplanter. Det giver et samlet kulstofproduktion på 
1,5-2,5 ton pr. ha over og under jorden. 
Heraf vil hovedparten relativt hurtigt blive frigivet som CO2 igen, når efterafgrøderne nedbrydes, men dels vil det være fastholdt i 
efterafgrøderne, indtil de blive nedbrudt, og dels vil en del af kulstoffet blive fastholdt i jorden som husmus efter nedbrydningen. 

Hvis vi regner med, at 10-20% af kulstoffet bliver til humus, så har vi en kulstoflagring på ca. 300 kg kulstof pr. ha, hvilket svarer til ca. 1.100 
kg CO2e pr. ha. Det er så igen kun på 20 ud af 100 ha, så det giver et gennemsnit på 220 kg CO2e pr. ha på bedriften.

REGNEEKSEMPEL

 4. GMSR 2021: Resultater fra projektet Grønne Marker & Stærke Rødder
 5. Søren Ilsøe, 2021: Resultater fra forsøg på Knudstrupgaard
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Til gengæld har vi så tilførsel af afgrøderester i form af halm på alle 100 ha, mens vi regner med, at det fjernes på den pløjede bedrift. Hvis vi 
regner med 6 ton halm pr. ha med et tørstofindhold på 85%, så har vi 5,1 ton tørstof. 

Heraf er der ca. 45% kulstof, svarende til ca. 2,3 ton kulstof pr. ha. 10-20% af kulstoffet i halmen bliver til stabile kulstofforbindelser, hvilket 
vil sige, at der lagres ca. 345 kg C pr. ha/år, svarende til ca. 1.260 kg CO2e pr. ha/år.

Endelig giver fravær af jordbearbejdning anledning til en mindre nedbrydning af den eksisterende kulstofpulje i jorden. Der regnes her med en 
effekt på 100 kg C pr. ha/år, svarende til 366 kg CO2e pr. ha/år6.

SAMLET BESPARELSE

Ovenstående giver anledning til en samlet besparelse/lagring på ca. 2 ton CO2e pr. ha/år set i forhold til den pløjede eksempelejen-
dom. 

Der er stor uenighed om niveauerne af besparelser og især lagringspotentialer blandt forskere og eksperter. I ovestående er der derfor taget 
udgangspunkt i relativt konservative tal, som der er nogenlunde konsensus om blandt danske forskere. 

Potentialet kan være væsentligt større, og der er behov for mere forskning på området.  Blandt andet viser tal fra Tyskland større kulstofeffekt 
af halm, end der er regnet med i ovenstående. 

Tallene for effekten af efterafgrøder i overstående er også kun marginalt højere end den effekt, der angives i Vidensyntese om Conservation 
Agriculture. Selvom der ved anvendelse af efterafgrøder med iblanding af bælgplanter må forventes af kunne opnås væsentligt højere effekt. 
Endelig er effekten af fravær af jordbearbejdning også lavt sat.

  6. Landbrugsinfo, SEGES (2020): Kulstoflagring i jorden gavner klimaet

CO2e-certifikater
Virksomheder, der ønsker en mere klimavenlig profil kan have en interesse i at understøtte den grønne omstilling ved at bidrage til forskellige 
typer af grønne projekter. Vi kender det for eksempel fra flyselskaber, der investerer i skovrejsningsprojekter som klimakompensation. 

Der er derfor opstået et marked for køb og salg af såkaldte CO2e-certifikater inden for landbruget, hvor køberen kan investere i et certifikat, 
der dokumenterer en besparelse svarende til et bestemt antal ton CO2e. Besparelsen kommer af, at landmændene pålægger sig selv at ændre 
deres dyrkningspraksis i en retning, som sikre en bedre kulstofbalance. 

Forudsætningen er, at landmanden ophører med intensiv jordbearbejdning, men ellers kan ændringerne/tiltagende variere fra en større andel af 
frivillige efterafgrøder til fuld implementering af principperne i CA. Certifikaterne er verificeret af en uvildig 3. part, som er garant for 
certifikaternes værdi. 
    
Klimaregnskaber
Både på de enkelte bedrifter og i kommunalt regi, skal der i fremtiden laves klimaregnskaber og dokumenteres reduktioner. Derfor er det 
vigtigt, at vi bliver bedre til at udvikle og dokumentere effekten af dyrkningspraksis, så de tiltag som den enkelte landmand gør, også godskrives 
både i eget og det kommunale klimaregnskab. 

Desuden kan man håbe på, at landbruget i fremtiden vil blive krediteret for, at vi i stigende grad kommer til at levere råvarer til produkter med 
lang levetid som bioplast, byggeri og tekstiler, da landbruget også her vil bidrage til opsamle og lagre CO2.
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DYRKNING EFTER 
CA-PRINCIPPERNE
NO-TILL/DIREKTE SÅNING
Det 1. bærende princip i CA er, at der ikke foretages jordbearbejdning. Det vil sige, at udsæden skal placeres uden forudgående 
tilberedning af såbed. Som i de jordbearbejdende systemer, er det selvfølgelig også i CA vigtigt, at udsæden placeres præcist, og at 
den placeres i direkte kontakt med jorden. Det stiller nogle særlige krav til de såmaskiner, der anvendes i CA. 
Der er overordnet to typer af direkte såmaskiner: Tandskærssåmaskiner og skiveskærssåmaskiner. Ved en tandskærssåmaskine, 
trækkes en såtand gennem jorden og udsæden placeres bag tanden. Ved en skiveskærssåmaskine skærer et rulleskær en rille i jorden, 
hvor udsæden lægges, og rillen trykkes til igen. 
Der er fordele og ulemper ved begge typer. En fordel ved tandskærssåmaskinen er, at den arbejder under de planterester, der ligger 
på overfladen. Herved er der stor sikkerhed for, at udsæden bliver placeret i direkte kontakt med jorden. Til gengæld er der risiko for, 
at halm og andre afgrøderester kommer til at slæbe, hvis der er meget af det, og den egner sig ikke til at så direkte i en veludviklet 
efterafgrøde. 
Tandskærssåmaskine roder også mere i jorden end en skiveskærssåmaskine, og dermed eksponeres flere ukrudtsfrø. En skiveskærs-
såmaskine skærer igennem både afgrøderester og efterafgrøder, men til gengæld er der risiko for, at halmrester og lignende bliver 
trykket med ned i sårillen, og udsæden dermed ikke kommer i direkte kontakt med jorden. 
Begge typer af direkte såmaskiner findes i et væld af forskellige udgaver - med og uden gødningsplacering. 

Eksempel på tandskærssåmaskine til venstre og skiveskærssåmaskine til højre - hhv. Dale drill med seedhawk skær og Weaving GD Drill.
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Når afgrøden er sået, er resten af arbejdet i vækstsæsonen sammenligneligt med det, man kender fra de jordbearbejdende dyrkningssystemer. 
Dog er det, særligt lige efter såning, et noget mere rodet billede, man som landmand skal forholde sig til. Det kan være en mental udfordring, når 
man er vant til, at det skal se ordentligt ud, jorden skal være sort og kun afbrudt af de fremspirende grønne rækker af den nye afgrøde. 
Derudover kan det være lidt vanskeligere at vurdere, om afgrøden udvikler sig tilfredsstillende, og ukrudtsproblemer kan også være 
vanskeligere at opdage og vurdere omfanget af. Bortset fra det, så plejes afgrøden, som man ellers ville gøre med gødning og pesticid-
behandlinger mod ukrudt samt eventuelle svampe- og insektangreb. 
Høsten gennemføres også som vanligt med den undtagelse, at halmen altid snittes og efterlades på marken. Selv med en god spredning ved 
snitningen af halmen, vil det ofte være nødvendigt, at fordele halmen yderligere, og det gøres bedst med en halmstrigling diagonalt på 
høstretningen. 

EFTERAFGRØDER
Det 2. bærende princip i CA er, at man sigter efter at have planter i vækst på markerne året rundt - eller i hvert fald i så vid udstrækning 
som muligt. Efter høst etableres derfor en efterafgrøde - medmindre der skal sås en vinterafgrøde. Har man høstet meget tidligt, kan der 
eventuelt sås en mellemafgrøde, inden såning af vinterafgrøde.

FORMÅLET MED EFTERAFGRØDEN ER FLERSIDIG
• Efter-/og mellemafgrøder har bl.a. den funktion, at de fastholder næringsstoffer i de øverste jordlag, så udvaskning undgås og    
  næringsstofferne kommer en ny afgrøde til gavn
• Efterafgrøder yder et vigtigt bidrag til jordens indhold af kulstof, og livet i jorden holdes bedst i gang, når der er plantevækst og levende   
   rødder på marken. Det gælder bl.a. for de svampe, som lever i jorden og indgår i en symbiose med levende planter
• En kraftig efterafgrøde yder også konkurrence overfor ukrudt. Endelig har forskellige typer af efterafgrøder forskellige egenskaber, som 
   yderligere kan være med til at sikre og forbedre jordens frugtbarhed

ARTER
Efterafgrøder med kraftige og dybtgående rødder som fx olieræddike kan hente næringsstoffer op til overfladen fra jordens dybere lag, og 
samtidige er de kraftige rødder i stand til at bryde kompakte lag i jordprofilen. 
Olieræddikens rødder skaber dermed rodkanaler, som afgrøderne senere kan bruge som adgang til dybere jordlag, og ved regelmæssig 
anvendelse vil eventuelle kompakte jordlag kunne brydes effektivt op. 
Efterafgrøder med iblanding af bælgplanter kan fiksere kvælstof fra luften og dermed kan der opbygges en pulje af ”gratis” kvælstof til den 
efterfølgende afgrøde. 
Arter som hvid lupin og boghvede menes desuden at kunne bidrage til at øge tilgængeligheden af jordens immobile fosforpulje. For at opnå 
så mange af de positive effekter som muligt, arbejdes der i CA ofte med efterafgrødeblandinger, hvor der fx både indgår bælgplanter og arter 
med kraftige dybtgående rødder. 

ETABLERING
Etablering af efterafgrøder er et kapitel for sig, da det ofte er en udfordring at få en tilfredsstillende fremspiring og udvikling, inden 
temperaturene begynder at falde i efteråret. Den mest udbredte metode er, at man sår efterafgrøden med en såmaskine efter høst. 
Det kan også være en god løsning, hvis man har de rette forhold, hvilket bl.a. vil sige en kombination af tilstrækkeligt med fugt i jorden 
og tilstrækkeligt med varme efter såningen. Efter høst vil mængden af fugt i jorden imidlertid jævnligt være begrænset på grund af en høj 
fordampning. Hvis vi har en våd og kold august, kan udfordringen derimod være, at udviklingen går langsomt på grund af lave temperaturer. 
Derfor eksperimenteres der også med en tidlig etablering af efterafgrøder, enten ved udsåning af efterafgrøder som udlæg i hovedafgrøden 
eller ved udsåning inden høst. Sidstnævnte udføres ved bredspredning af frø kort før høst. Begge disse metoder har sine fordele, men også 
ulemper. 
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En efterafgrøde sået som udlæg i hovedafgrøden giver høj sikkerhed for en god etablering, men begrænser mulighederne for ukrudts-
bekæmpelse. Samtidig kan der være risiko for, at udlægget konkurrerer med hovedafgrøden om vand og næring, og endelig kan en efterafgrøde, 
udsået som udlæg, give udfordringer med høsten, hvis den bliver for kraftig. 
Udsåning af en efterafgrøde kort før høst kan være en god løsning, da det giver et forspring på 1-2 uger i forhold til såning efter høst. Desuden 
får man flyttet udsåningen til et tidspunkt, hvor der er knap så meget travlhed som i høst. Metoden giver dog kun et tilfredsstillende resultat, 
hvis der er tilstrækkeligt med fugt til, at efterafgrøden spirer. 
Er det meget tørt, vil de udsåede frø bare ligge i dvale på overfladen, og der er risiko for at de bliver ædt af insekter og fugle inden fremspiring. 
Rammer man derimod en regnfuld periode lige omkring høst, kan man risikere, at der går for lang tid fra udsåning af efterafgrøden, til 
hovedafgrøden kan høstes. Det kan resultere i en høj og ranglet efterafgrøde, som bliver skadet af høstarbejdet. Den ”rigtige” metode til 
etablering af efterafgrøder, afhænger derfor meget af forholdene i det enkelte år.   

SÆDSKIFTE
Det 3. og sidste princip i CA er et sundt sædskifte. Et ensidigt sædskifte medfører risiko for opformering af ukrudt, sygdomme og skadedyr. 
Dette kan til en vis grad afhjælpes ved jordbearbejdning, men da jordbearbejdning ikke anvendes i CA, er det vigtigt at skifte mellem afgrøder, 
således at der aldrig dyrkes den samme afgrøde to år i træk - medmindre der er tale om en flerårig afgrøde. 

Vårafgrøder giver bedre muligheder for at bekæmpe ukrudt og samtidig giver det mulighed for at dyrke de efterafgrøder, som også er et vigtigt 
element i CA.
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KONVERTERING
Conservation Agriculture bygger på, at naturlige processer skal sikre nedbrydning af afgrøderester, og at livet i jorden skal 
erstatte jordbearbejdning. 
Principperne i CA er med til at fremme de naturlige processer og en god jordstruktur, men hvis udgangspunktet er for ringe, vil 
de naturlige processer ikke fungere, og der vil derfor ikke kunne opnås god resultater ved dyrkning efter CA-principperne. 
Inden en konvertering til CA iværksættes, er det derfor afgørende at undersøge om forudsætningerne er til stede, eller om der er 
udfordringer, som skal afhjælpes.

Jordstruktur
En jord med et meget lavt indhold af kulstof/humus vil have tendens til at pakke, den vil være udsat for slemning, og der 
vil være begrænset biologisk aktivitet. 
Det vil være et dårligt udgangspunkt for en konvertering til CA, da den dårlige jordstruktur øger behovet for mekanisk 
bearbejdning, og den lave grad af biologisk aktivitet ikke vil kunne erstatte jordbearbejdningen. 
Det vil derfor være nødvendigt at forbedre tilstanden inden konvertering til CA. F.eks gennem øget tilførsel af organisk 
materiale som husdyrgødning, afgrøderester og efterafgrøder. 
Disse tiltag vil øge indholdet af kulstof/humus, der vil forbedre jordstrukturen og øge den biologiske aktivitet. 
Hvis udgangspunktet er meget dårligt, kan konverteringen eventuelt gennemføres i tre trin, hvor man starter med at øge 
tilførslen af organisk materiale i en periode, for derefter at gå over til pløjefri dyrkning i en periode, og endelig, når der 
er opnået både en bedre jordstruktur og mere liv i jorden, kan man konvertere til CA. 
Strukturskader som pløje-/harvesål og andre kompakte jordlag vil i visse tilfælde også kunne udfordre et vellykket 
resultat ved en konvertering til CA. Det vil normalt kunne afhjælpes ved intensiv dyrkning af strukturforbedrende 
efterafgrøder i en periode inden konvertering til CA.  

Dræningstilstand
En ringe dræningstilstand er altid et dårligt udgangspunkt for planteavl, men da CA bygger på 
et velfungerende biologisk liv i jorden, er det et særligt dårligt udgangspunkt for dyrkning efter 
CA-principperne. 
Det bør derfor undersøges om jordens dræningstilstand er tilfredsstillende inden en konvertering 
til CA iværksættes. 
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SÆRLIGE UDFORDRINGER

Den største udfordring
En af de største udfordringer ved konvertering til CA er, at det kan være vanskeligt at vurdere, om det man gør, 
er godt nok.
Er halmen fordelt godt nok på marken, bliver udsæden placeret korrekt ved såning, udvikler afgrøderne sig 
tilfredsstillende efter etablering? 
Man har ikke sin erfaring at basere sin vurdering på, da det hele ser fuldstændig anderledes ud, end man er vant 
til. Bedre bliver det ikke af, at naboerne vil tænke, at det da er gået helt galt, sådan som det ser ud. 
Det kan være nok til at få selv den mest selvsikre landmand til at tvivle på, om det nu også var en god idé at 
forsøge sig med CA. 
Løsningen er at have et godt netværk at trække på i form af erfagrupper og rådgivning. De to ting kan tilsam-
men gøre det ud for den erfaring, man mangler på området. 
Det er ikke nødvendigvis hverken nemt eller uden udfordringer at dyrke jorden efter CA-principperne, men 
mange landmænd oplever en glæde ved at bruge deres viden om jord og planter til at samarbejde med naturen i 
stedet for at kæmpe imod.

På en række områder er der nogle særlige udfordringer, man skal være opmærksom på ved konvertering til CA.

Kold jord
Efterafgrøder og afgrøderester beskytter jorden mod udtørring og erosion, men de hæmmer også opvarmningen af jorden i foråret. 
Det skal man være opmærksom på, og man skal derfor ikke nødvendigvis få stress af, at naboen er begyndt at så, mens man ikke selv 
vurderer, at marken er tjenlig endnu. Afgrøderne vil derfor gennemsnitligt set få en lidt senere start, men de vil normalt indhente efter-
slæbet i løbet af vækstsæsonen. 
Der kan selvfølgelig være år, hvor afgrøderne i CA-systemet ikke indhenter det forspring, man kunne have fået ved at foretage 
jordbearbejdning, men omvendt vil der også være år, hvor afgrøderne i CA-systemet overhaler afgrøderne i de jordbearbejdende 
systemer, fordi væksten fortsætter længere ind i sommeren.

Græsukrudt
Pløjning er et kendt våben mod græsukrudt, og derfor er græsukrudt også en af de udfordringer, som man skal være særligt opmærksom 
på, når man dyrker sin jord efter principperne i CA. 

Ikke så mange værktøjer 
Da jordbearbejdning ikke indgår i CA-værktøjskassen, er det endnu vigtigere at tage den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt. Godt 
landmandsskab, fokus og rettidighed er derfor endnu vigtigere end ved konventionel dyrkning. 
CA-dyrkning kræver, at man foretager en konkret vurdering i forhold til den aktuelle situation.

Agersnegle
Fugt, ingen mekanisk forstyrrelse og organisk materiale på jordens overflade er guf for agersnegle, og de udgør derfor et større problem 
i CA, end i dyrkningssystemer med jordbearbejdning. 
Det kan håndteres med sneglepiller, men det er vigtigt at få behandlet rettidigt, da de når flere generationer på én vækstsæson. Opdager 
man skader efter agersnegle for sent, kan skaderne få et alvorligt omfang, inden man får sneglene bekæmpet.

Rodfrugter
Afgrøder som kartofler, roer, gulerødder og andre rodfrugter er svært forenelige med CA-principperne. Det kan i princippet godt lade sig 
gøre at etablere og dyrke afgrøderne, men høsten medfører intensiv forstyrrelse af jorden og modarbejder dermed principperne.
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EN BÆREDYGTIG FREMTID
Træerne vokser ikke sådan lige ind i himlen. Men det kommer de måske til i fremtiden i form af Agroforestry, hvor 
produktion af landbrugsafgrøder kombineres med dyrkning af vedplanter. Det giver mulighed for endnu mere lagring af 
kulstof. 

Men foreløbig er Conservation Agriculture et godt bud på en bæredygtig dyrkningsform, der kan kombinere et højt udbytte 
med et lavt ressourceforbrug, mere plads til biodiversitet og lagring af kulstof i jorden.

Conservation Agriculture - en mere bæredygtig dyrkningsform.
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