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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Bestillingen: Vurdering af hvorvidt halmstrigling kan undtages fra reglen 

om forbud mod jordbearbejdning forud for vårsæd’ 

 

NaturErhvervstyrelsen har i bestilling dateret d. 21 september 2016 bedt DCA – Nati-

onalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en afklaring af hvorvidt det kan tillades 

at halmstrigle efter høst, uden det vil have væsentlig indflydelse på miljøeffekten af 

det eksisterende forbud mod jordbearbejdning i den pågældende periode, forud for 

etablering af vårsæd. 

Besvarelsen er givet i nedenstående notat, der er udarbejdet af Lars J. Munkholm, El-

ly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen og Bo Melander, Institut for Agroøkologi, Aar-

hus Universitet. 

 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-

ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 

Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019” (punkt 

BP-106 i aftalens Bilag 2).  

 

 

Venlig hilsen 

 

Bjørn Molt Petersen 
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Vurdering af hvorvidt halmstrigling kan undtages fra reglen om forbud mod 

jordbearbejdning forud for vårsæd 

 

Af Lars J. Munkholm, Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen og Bo Melander, Institut for 

Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

Baggrund 

Med det nuværende forbud mod jordbearbejdning forud for etablering af vårsæd skal pløjning 

og anden bearbejdning af jorden udskydes fra høst til senere på året eller det følgende forår 

afhængig af jordtypen. NAER har bedt AU om at vurdere, om halmstrigling efter høst kan 

undtages fra forbuddet mod jordbearbejdning forud for etablering af vårsæd uden væsentlig 

betydning for den forventede kvælstofeffekt af forbud mod jordbearbejdning. 

 

Besvarelse 

Halmstrigling er beskrevet i Farmtest Planteavl 2004 (Laursen, 2004). Heraf fremgår, at 

halmstriglen er et let og overfladisk arbejdende redskab med stor kapacitet på grund af stor 

arbejdsbredde og mulighed for høj fremkørselshastighed. Ideen med denne type bearbejdning 

er, at spild- og ukrudtsfrø provokeres til spiring, når de bringes i kontakt med fugtig jord, 

ligesom halmen fordeles og tilsmudses med jord, så jordbakterierne fremskynder omsætningen 

af den snittede halm. På meget tør og leret jord har striglen kun begrænset effekt. Strigling 

vurderes desuden til at kunne medvirke til bekæmpelse af agersnegle 

(www.ilsoe.info/2011.htm). 

 

Halmstriglen arbejder meget overfladisk og har som oftest ikke direkte til formål at bearbejde 

jorden. I FarmTest 2004 angives en normal bearbejdningsdybde på 1 cm (Laursen, 2004). 

Generelt vil en halmstrigling adskille sig fra almindelig harvning ved at være betydelige mere 

overfladisk og mindre intensiv. En traditionel stubharvning efter høst vil således ske i ca. 5 cm 

dybde og medføre en væsentlig opblanding halm og stubrester i jorden. Der forventes derimod 

ingen eller meget begrænset opblandingen af halm og stubrester i jorden efter stubharvning.  

Der henvises til Laursen (2004) for billeder til illustration af forskellen. Selvom halmstrigling 

generelt har til hensigt at give en overfladisk bearbejdning, kan intensiteten ændres ved at 

justere striglens indstilling. Herved kan striglingen minde mere om en egentlig harvning. Der 

forventes dog ikke at være grund til at foretage en ’hård’ strigling efter høst, hvor der 

efterfølgende skal dyrkes forårssåede afgrøder, idet det stadig vil være begrænset, hvor meget 

opblanding af halm og stub det vil være muligt at opnå.  

http://www.ilsoe.info/2011.htm


 

Den udvaskningsreducerende effekt af forbud mod jordbearbejdning er baseret på en 

kombination af selve jordbearbejdningen og kvælstofoptagelse i ukrudt og spildfrø (Hansen et 

al., 2013). Halmstrigling har bl.a. til hensigt at fremme fremspiring af ukrudt og spildfrø, mens 

der ikke forventes nogen bekæmpelse af eksisterende ukrudt, da ukrudtet ofte vil være stort og 

'gammelt'. Samlet set betyder det, at halmstrigling ikke forventes at påvirke kvælstofoptagelsen 

i ukrudt og spildfrø.  Hvis det forudsættes, at halmstriglingen gennemføres som en meget 

overfladisk bearbejdning ud fra ovennævnte hensigter og principper, forventes en tilladelse til 

halmstrigling før forårssåede afgrøder ikke at influere på miljøeffekten af det eksisterende 

forbud mod jordbearbejdning. 
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