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Bestilling af vurdering af ny viden om miljøeffekterne af dyrkningssystemet 
Conservation Agriculture, herunder potentialet for at fremme af dyrkningsformen 
i Danmark 

Elly Møller Hansen, Lars J. Munkholm, Søren O. Petersen, Jørgen E. Olesen og Ingrid. K. Thomsen. 
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet   

Landbrug og Fiskeristyrelsen (LFST) har i bestilling dateret den 17. februar 2017 bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en vurdering af en henvendelse fra Foreningen 
for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark (FRDK). Ifølge LFST har FRDK henvendt sig med en 
opfordring til at inddrage/fremme dyrkning efter principperne for Conservation Agriculture (CA). 

LFST finder, at der er behov for en gennemgang af nyeste viden på området og en vurdering af, om 
CA principperne eller dele af dem med fordel kan udmøntes som effektive miljøtiltag til fremme af 
bæredygtigheden i landbruget i Danmark. LFST oplyser, at styrelsen hidtil har haft den antagelse, 
at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for dyrkningsformens miljøgevinster angående 
kvælstof.  

Til brug for LFST’s løbende overvejelser om nye konkrete virkemidler anmodes DCA om at 
undersøge:  

1. Om der foreligger ny viden om dyrkningsformens miljøeffekter, herunder om den 
kvælstofreducerende effekt, 

2. Om der er særlige betingelser i dele af Danmark, der gør dyrkningsformen mere effektiv, og 

3. Om det er muligt at opstille betingelser under hvilke, dyrkningsformen kan have en positiv 
miljøeffekt i Danmark, herunder i forhold til kvælstof.  

LFST henviser desuden til separat bestilling om effekten af kvælstoffikserende efterafgrøder.  

Som baggrundsmateriale og til orientering var bestillingen vedlagt kopi af materiale om CA. 

 

Besvarelse 

Definition af Conservation Agriculture 

Som anført i FRDK-pjecen (FRDK, formentlig 2013) vedlagt LFST’s bestilling definerer FAO (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, 2015) dyrkningsformen Conservation 
Agriculture (CA) ud fra følgende principper: ”minimal soil disturbance, permanent soil cover and 
crop rotations”. Dette kan oversættes til minimal jordbearbejdning, permanent jorddække og 
sædskifter. Af FAO’s beskrivelse fremgår det desuden, at jorddække kan bestå af halm eller andre 
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planterester samt dækafgrøder (cover crops), som i det følgende benævnes efterafgrøder. 
Minimal jordbearbejdning, som også kaldes reduceret jordbearbejdning, kan i den mest ekstreme 
udgave gennemføres ved direkte såning, hvor der blot laves en rille i jorden til placering af frø. 
Reduceret jordbearbejdning praktiseres oftest uden pløjning (pløjefri dyrkning), selvom øverlig 
pløjning ligeledes kan betragtes som en form for reduceret jordbearbejdning.  

Ifølge FAO (2015) arbejder organisationen først og fremmest på at opnå sikkerhed for 
fødevareforsyning og har primært fokus på implementering af CA hos små-landbrugere i 
udviklingslande og i lande med hastigt voksende økonomier. Men FAO (2015) nævner desuden, at 
der er et stort potentiale for CA i alle agro-økologiske systemer og for alle størrelser landbrug.  

Minimal eller reduceret jordbearbejdning kan i princippet praktiseres uden at efterlade 
planterester på jordoverfladen og uden at benytte efterafgrøder. Dyrkningsformen CA indebærer, 
som nævnt ovenfor, både minimal jordbearbejdning og efterladelse af planterester på 
jordoverfladen og dyrkning af efterafgrøder. CA kan ifølge FAO’s definition ikke praktiseres efter 
hensigten uden jorddække og efterafgrøder.  

 

Afgrænsning af besvarelsen  

Minimal jordbearbejdning, herunder CA, kan have en række forskellige effekter på både 
dyrkningsjordens egenskaber og det omgivende miljø (Morris et al., 2010; Soane et al., 2012). I 
henvendelsen fra LFST omtales specifikt reduktion af kvælstoftab, som kan relateres til udvaskning 
af kvælstof og atmosfæriske tab, herunder udledning af lattergas (N2O). Lattergas er en kraftig 
drivhusgas. Men i et endnu upubliceret katalog over mulige virkemidler til reduktion af klimagas-
udledning er den foreløbige konklusion, at den aktuelle viden om lattergas-udledning ved 
forskellige former for jordbearbejdning er for begrænset til at kvantificere og differentiere 
effekten. Lattergas-udledningen påvirkes af en række faktorer som f.eks. valg af kvælstofgødning, 
håndtering af afgrøderester, jordtype og klima (Zhao et al., 2016). I det følgende vurderes 
udelukkende CA’s effekt på kvælstofudvaskning. 

 

Punkt 1. Om der foreligger ny viden om dyrkningsformens miljøeffekter, herunder om den 
kvælstofreducerende effekt 

Som pointeret af Knowler og Bradshaw (2007) er hovedparten af dyrkningsprincipperne i CA, dvs. 
sædskifte, dyrkning af efterafgrøder og efterladelse af halm, velkendte dyrkningselementer. Disse 
elementer anvendes allerede i vid udstrækning i pløjede dyrkningssystemer. I praksis vil 
sædskifterne variere betydeligt mellem landbrugsbedrifter. Udvaskningsrisikoen knyttet til en 
given afgrøde vil afhænge både af afgrødens kvælstofudnyttelse og eventuelle kvælstofoptagelse 
specielt om efteråret samt dens placering i sædskiftet. Et varieret sædskifte har især betydning for 
at undgå opformering af visse former for ukrudt, sygdomme og skadedyr, som med deres 
tilstedeværelse kan mindske afgrødeudbyttet og dermed reducere kvælstofudnyttelse og øge 
risikoen for kvælstofudvaskning.  
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I pjecen fra FRDK lægges vægt på, at CA ifølge deres definition indebærer, at planterester bliver 
efterladt på markerne i kombination med plantedække næsten året rundt. Det betyder, at halm 
som jorddække ikke vil indgå som et selvstændigt element men i kombination med en 
vinterafgrøde eller en efterafgrøde. 

På baggrund af bl.a. danske forsøg med reduceret jordbearbejdning, herunder direkte såning, 
konkluderede Munkholm et al. (2014), at reduceret jordbearbejdning ikke forventes at have en 
klar effekt på kvælstofudvaskningen, når jorden om efteråret er bevokset med en veletableret 
afgrøde eller efterafgrøde. I Hansen et al. (2015) er resultater fra de omtalte danske forsøg 
publiceret. Der blev ikke fundet signifikant forskel på udvaskningen fra pløjede parceller og 
parceller, som blev dyrket efter samme principper som CA. I forsøget indgik afgrøderne i varierede 
sædskifter, halmen blev snittet og efterladt på marken, og der blev dyrket efterafgrøder, når 
jorden ikke var bevokset med vinterafgrøder om efteråret. I forsøget var olieræddike som 
efterafgrøde i stand til at reducere kvælstofudvaskningen til et meget lavt niveau, uanset om 
jorden blev pløjet eller ej. Resultaterne stemmer overens med bl.a. Hooker et al. (2008) og Cooper 
et al. (2017). Sidstnævnte konkluderer på baggrund af et forsøg i stor skala, at olieræddike som 
efterafgrøde reducerede udvaskningen 75-97% i forhold til arealer uden olieræddike, og at 
reduceret jordbearbejdning i sig selv ikke var effektiv til at reducere udvaskningen i sammenligning 
med pløjning.  
 
Effekten af CA på kvælstofudvaskningen er derfor først og fremmest et resultat af, at jorden er 
bevokset om efteråret og således ikke primært en effekt af jordbearbejdningen. Det er velkendt, 
at afgrøder, der har en effektiv kvælstofoptagelse om efteråret reducerer risikoen for 
kvælstofudvaskning. I lyset af dette kan det derfor ikke siges, at der foreligger ny viden om CA’s 
udvaskningsmæssige effekt. 

 

Punkt 2. Om der er særlige betingelser i dele af Danmark, der gør dyrkningsformen mere effektiv 

Ved en effektiv dyrkningsform, forstås i denne sammenhæng en dyrkningsform, som effektivt 
reducerer kvælstofudvaskningen. Som beskrevet under punkt 1 og 3, vil dette være en 
dyrkningsform, som resulterer i etablering af afgrøder og efterafgrøder, som har en effektiv 
kvælstofoptagelse. Der er variationer forbundet med afgrødeetablering i alle dyrkningsformer, 
men nogle dyrkningsformer er mere vanskelige at praktisere optimalt end andre. Andersen og 
Nielsen (2017) nævner, at pløjefri dyrkning kan praktiseres på alle jordtyper, der er veldrænede, 
men at det er lettest på lerjord, fordi sandjord og jorde med et højt indhold af silt har lettere ved 
at pakke. Petersen et al. (2017) fremhæver, at et højt indhold af organisk stof i jorden er en 
forudsætning for at opnå succes med pløjefri dyrkning. Endelig nævner Lyngvig og Nielsen (2017), 
at direkte såning kræver stor dygtighed mht. driftsledelse. De anbefaler, at landbrugere skal have 
flere års erfaring med pløjefri dyrkning, før de overvejer direkte såning. Efter omtale af mindre 
udbytter ved reduceret jordbearbejdning i Hansen et al. (2015) i forhold til pløjning pointerer 
Bennetzen (2017) ligeledes, at ”Det handler om omhyggelig management og en god forståelse af 
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det anderledes system, man har, når der ikke pløjes”, hvis man skal undgå mindre udbytter ved 
reduceret jordbearbejdning.  

Af ovenstående erfaringer og anbefalinger fra praksis synes at fremgå, at når der ses bort fra 
lerjord med et højt indhold af organisk stof, er det ikke umiddelbart muligt at udpege specielle 
dele af Danmark, hvor pløjefri dyrkning skulle have særligt gode muligheder for at blive en effektiv 
dyrkningsform inden for en overskuelig fremtid. Når det af bemærkningerne ovenfor desuden 
fremgår, at der er større fokus på betydningen af driftsledelse og erfaring end på de aktuelle 
jordbunds- og klimaforhold, er det ikke muligt at differentiere mulighederne for udbredelse af CA 
som effektiv dyrkningsform til forskellige dele af Danmark. Generelt gælder det for alle 
jordbearbejdningssystemer, at dyrkning af efterafgrøder lykkes bedst i områder, hvor de 
klimatiske forhold er gunstige for tidlig høst af hovedafgrøderne, og hvor det er mildt om efterår.  

 

Punkt 3. Om det er muligt at opstille betingelser under hvilke, dyrkningsformen kan have en 
positiv miljøeffekt i Danmark, herunder i forhold til kvælstof. 

Dyrkningssystemer, der medfører veletablerede afgrøder med god udnyttelse af tilført gødning og 
optagelse af det kvælstof, der frigives fra jordens indhold af organisk stof, er en betingelse for at 
mindske risikoen for nitratudvaskning (Hansen et al., 2010, samme forsøg som Hansen et al., 
2015). Særligt dyrkning af efterafgrøder er i denne forbindelse et vigtigt element i både CA og 
pløjede dyrkningssystemer (punkt 1). 

Hvis afgrødeetableringen mislykkes, øges risikoen for kvælstofudvaskning. Af punkt 2 fremgår, at 
der må stilles større krav til driftsledelse og forudgående erfaring med reduceret 
jordbearbejdning, når der skal praktiseres direkte såning i forhold til pløjning. Det kan betyde, at 
en dygtig og erfaren driftsleder evt. i kombination med gunstig beliggenhed af arealerne (ler med 
højt organisk stofindhold) er afgørende for, om CA kan blive en effektiv dyrkningsform. Når CA 
lykkes, vil det have en positiv effekt på kvælstofudvaskningen først og fremmest pga. 
veletablerede efterafgrøder, ligesom effektive efterafgrøder, som etableres i pløjede systemer, vil 
have positiv effekt på udvaskningen.  
 
Sammenfattende konkluderes, at der for både CA og konventionel pløjning kan opnås en 
udvaskningsreducerende effekt under forudsætning af veletablerede efterafgrøder. Det store 
fokus i CA på efterafgrøder kan formentlig betyde en bedre etablering af efterafgrøderne end på 
arealer, hvor der i praksis er mindre fokus på etableringen. Det kan betyde, at der kan opnås en 
mere gavnlig effekt på reduktion af kvælstofudvaskningen. Derimod vurderes graden af 
jordbearbejdningsintensitet ikke i sig selv at betinge forskelle i kvælstofudvaskning.  
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