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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 16. juni 2017 
 
Betydningen af grubning i forhold til effekten af det gældende forbud mod jordbearbejdning 
forud for vårsæd 
 
Forfattere 
Seniorforsker Lars J. Munkholm, Seniorforsker Elly Møller Hansen og Seniorforsker Ingrid K. Thomsen   
 
Baggrund 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (LFST) er i en henvendelse fra SEGES blevet spurgt om, hvorvidt det kan 
tillades at grubbe arealer, hvor der er forbud mod jordbearbejdning forud for etablering af forårssåede 
afgrøder (jf. § 17 i den gældende plantedækkebekendtgørelse, BEK nr. 1056 af 01/07/2016). LFST ønsker 
i den forbindelse en afklaring af, hvilken betydning grubning har i forhold til den estimerede 
kvælstofeffekt af forbuddet.  
 
LFST beder AU tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
1. Hvornår på året er det optimalt at foretage grubning på hhv. ler- og sandjord?  
2. Hvad kan konsekvenserne være, hvis der ikke kan grubbes under optimale forhold? 
3. I hvor stort omfang benyttes grubning på landbrugsjord i dag, og findes der alternative metoder, der 

har samme effekt på jorden som grubning? 
4. Forventes en tilladelse til at foretage grubning efter høst på arealer, hvor der skal etableres vårsæd, 

at føre til en merudvaskning af kvælstof i følgende situationer: 
a. Det tillades at grubbe plejesporene i marken efter høst 
b. Det tillades at grubbe foragrene i marken efter høst 
c. Det tillades at grubbe hele marken efter høst 

 
Besvarelse 
Ved grubning forstås en ikke-vendende jordbearbejdning, der udføres til under normal dybde for 
pløjning, dvs. typisk løsning til under 20-25 cm dybde. Formålet med grubningen er at løsne pakkede 
jordlag. Det kan enten være naturligt pakkede (al-lag, ler-al) eller pakkede lag pga. kørsel med tunge 
maskiner og/eller intensiv jordbearbejdning under ikke-optimal betingelser (pløjesål mm.). Grubning 
udføres normalt til max. 60 cm dybde.  
 

1. Hvornår på året er det optimalt at foretage grubning på hhv. ler- og sandjord? 
Det optimale tidspunkt for grubning er, når de pakkede jordlag kan brækkes op. Særligt for lerjord 
gælder, at jorden skal være tør for at have optimale forhold for grubning (Jørgensen et al., 2004). Derfor 
anbefales som regel at foretage grubning kort efter høst, når jorden er tør og grubningen ikke forstyrrer 
afgrøden (Nymand, 2008). Sandjord er mindre følsom over for ændringer i vandindhold, men også for 
denne jordtype anbefales normalt at foretage grubning efter høst.  Grubning foretages typisk i stubjord, 
men Olesen og Munkholm (2007) viste, at det kunne lade sig gøre at udføre grubning i kløvergræsudlæg 
uden at kløvergræsset blev ødelagt. Selvom der ikke umiddelbart efter grubning var en synlig effekt på 
kløvergræs-udlægget, blev kløverens vækst dog hæmmet mere end græssets.  
 

2. Hvad kan konsekvenserne være, hvis der ikke kan grubbes under optimale forhold? 
Hvis jorden grubbes under våde forhold, vil der være stor risiko for, at grubning forårsager pakning frem 
for løsning af jorden. Dette gælder særligt på lerjord, som vist af Jørgensen et al. (2004). Det er 
endvidere vigtigt at minimere kørslen på jorden efter grubningen. En nyligt løsnet jord er meget følsom 
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over for genpakning (Munkholm et al., 2005a) og derfor anbefales at lade marken stå indtil næste forår 
(Nymand, 2008). Olesen og Munkholm (2007) konkluderer ligeledes, at grubning ikke kan anbefales 
generelt, men at der, for at undgå genpakning efter grubning, skal benyttes mindre tunge maskiner på 
marken. Jørgensen et al. (2004) anbefaler, at der kun gennemføres jordløsning, når der er et klart behov, 
og pointerer, at hvis der ikke er behov for jordløsning, opnås der blot skadelige virkninger.  
 

3. I hvor stort omfang benyttes grubning på landbrugsjord i dag, og findes der alternative 
metoder, der har samme effekt på jorden som grubning? 

Der er os bekendt ingen tilgængelig statistik vedrørende benyttelsen af grubning af landbrugsjord i dag.  
Vi vurderer dog – baseret på personlige observationer - at grubning fortsat er almindelig anvendt. 
Grubning foretages dog oftest kun i udvalgte dele af marken såsom plejespor eller foragre, der har 
været særligt udsat for tung trafik. Medvirkende til dette er formentlig, at grubning er omkostningstung, 
fordi det er en meget tids- og energikrævende operation (Jørgensen et al., 2004).  
 
Effekten af grubning kan være kortvarig (Munkholm et al., 2005a,b; Olesen og Munkholm, 2007), da 
jorden nemt pakkes igen. Derfor er der et stort behov for at finde alternativer. Det gælder først og 
fremmest om at undgå skadelig pakning ved at minimere brugen af tunge maskiner, når jorden er fugtig. 
Biologisk jordløsning med afgrøder med dyb, kraftig rodvækst kan være et alternativ til mekanisk 
jordløsning (Löfkvist, 2005; Abdollahi og Munkholm, 2014; Abdollahi et al., 2014). Med biologisk 
jordløsning tilstræbes at øge mængden af grove sammenhængende porer for at forbedre 
rodvækstbetingelser, vandledningsevne og stimulere naturlig strukturdannelse. Biologisk jordløsning 
giver således ikke en hurtig generel løsning af jorden, som ved mekanisk jordløsning. Derimod forventes 
det, at jorden bliver mindre følsom over for genpakning. Effekten af biologisk jordløsning vil – alt andet 
lige – være størst lige under pløjedybden. Vores viden om biologisk jordløsning er fortsat mangelfuld. 
Der er igangsat forsøg med biologisk jordløsning i GUDP-projektet COMMIT.  
   

4. Forventes en tilladelse til at foretage grubning efter høst på arealer, hvor der skal etableres 
vårsæd, at føre til en merudvaskning af kvælstof i tre situationer (grubning af plejespor, 
foragre eller hele marken)? 

Ifølge Virkemiddelkataloget (Hansen et al., 2014) beror effekten af virkemidlet Ingen Jordbearbejdning 
om Efteråret på, at mineralisering af kvælstof efter løsning af jord og opbrydning af den gamle afgrøde 
udskydes. Derved mindskes risikoen for udvaskning som følge af overskudsnedbør og manglende 
plantedække. Udsættelse af jordbearbejdning giver dels en effekt, fordi jordtemperaturen og dermed 
omsætningen af organisk stof i jorden er lavere end tidligere på efteråret, dels fordi tilstedeværende 
ukrudt og spildfrø kan optage kvælstof. Hansen og Thomsen (2013) vurderede, at effekten af virkemidlet 
Ingen Jordbearbejdning om Efteråret svarede til en reduktion i udvaskningen fra ler- og sandjord på 10 
kg N/ha. Det blev understreget, at værdierne er behæftet med stor usikkerhed. Som nævnt er grubning 
en ikke-vendende bearbejdning, og effekten af grubning om efterår i form af øget risiko for 
kvælstofudvaskning antages derfor generelt at være mindre end for en mere intensiv og vendende 
jordbearbejdning som pløjning. 
 
Grubning efter høst før etablering af vårsæd kan gennemføres under forskellige forhold mht. 
plantevækst i efteråret (ikke-bevokset jord og jord med efterafgrøde). Ligeledes kan grubningen ske på 
en større eller mindre del af marken som angivet under punkterne a-c i bestillingens spørgsmål 4. 
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Grubning på ikke-bevokset jord   
Hvis grubning gennemføres efter høst på ikke-bevokset jord, vil der i det efterfølgende efterår kunne 
fremspire ukrudt og spildkorn. I denne situation vil grubning efter høst skulle sammenlignes med en 
reference, hvor marken efter gældende regler (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016) skal ligge urørt, 
indtil forbuddet mod jordbearbejdning på den pågældende jordtype ophører. Det vurderes, at effekten 
af grubning vil være væsentlig mindre end de 10 kg N/ha, som en vendende jordbearbejdning forventes 
at kunne forårsage af mer-udvaskning (Hansen og Thomsen, 2013), men der er ikke forskningsmæssig 
baggrund for at kvantificere risikoen yderligere. Risikoen vil naturligvis mindskes, hvis grubningen kun 
gennemføres på en mindre del af arealet som f.eks. foragre eller plejespor. 
 
Grubning og efterafgrøder 
Efterafgrøder kan være etableret som udlæg om foråret (f.eks. græs), ved udsåning i en voksende 
afgrøde eller etableres efter høst før 20. august (f.eks. olieræddike). Det vurderes, at tidlig grubning i et 
græsudlæg efter høst af hovedafgrøden ikke resulterer i mer-udvaskning af betydning, idet græsset 
vækstmæssigt forventes at kunne kompensere for en eventuel beskadigelse ved grubningen (Olesen og 
Munkholm, 2007). Ligeledes forventes græsset at kunne optage kvælstof fra en eventuel mer-
mineralisering efter grubningen. 
   
Korsblomstrede efterafgrøder som f.eks. olieræddike og gul sennep etableret før høst vil kunne skades 
af kørsel med grubber (Knudsen et al., 2009) med deraf følgende større risiko for udvaskning i forhold til 
en ikke-skadet efterafgrøde. Hvis det drejer sig om obligatoriske efterafgrøder, skal efterafgrøden 
fortsat kunne leve op til trappemodellen (NaturErhvervstyrelsen, 2016). Det forventes derfor, at 
grubning af sådanne allerede etablerede efterafgrøder kun vil ske i meget begrænset omfang. 
 
Ved grubning efter tidlig høst vil der være mulighed for efterfølgende at etablere arter af efterafgrøder, 
der må sås indtil 20. august (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). Arealer med efterafgrøder er fritaget 
for forbud mod jordbearbejdning (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016), og grubning før såning af 
efterafgrøder vurderes at kunne sidestilles med øvrig jordbearbejdning før efterafgrøder. Grubning efter 
høst og før såning af efterafgrøder før 20. august anses for at være neutral i forhold til risiko for 
udvaskning. Muligvis vil såning af efterafgrøder umiddelbart før eller samtidig med grubning kunne 
medvirke til at forbedre effekten af grubningen pga. efterafgrødernes rodvækst, men dette er ikke 
forsøgsmæssigt undersøgt.  
 
Andre effekter af grubning  
Karakteristiske symptomer på skadelig pakning er dårlig vækst af afgrøderne (Jørgensen et al., 2004), 
hvilket betyder, at risikoen for udvaskning øges pga. ringere kvælstofudnyttelse end på arealer uden 
pakningsskade. Under fugtige forhold kan der ifølge Jørgensen et al. (2004) desuden ses en tendens til, 
at overfladevand samles i søer og forsvinder langsommere end sædvanligt. Det kan medføre, at nitrat 
omdannes til luftformige forbindelse, f.eks. lattergas (N2O), som er en kraftig drivhusgas. Ligeledes kan 
pakning øge den præferentielle strømning til dræn og dermed øge risikoen for tab af f.eks. fosfor og 
pesticider (Petersen et al., 2017). 
 
Det vurderes samlet set, at jorde med skadelig pakning vil have en ringere kvælstofudnyttelse end jorde 
uden skadelig pakning og dermed større risiko for tab af kvælstof ved udvaskning eller f.eks. lattergas-
emission. Plejespor og foragre vil ofte være mere pakkede end den øvrige mark, og grubning vil derfor 
ofte kunne begrænses til disse områder. Dette vil ændre de ovenævnte effekter på udvaskning 
forholdsmæssigt efter det berørte areal. 
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Konklusion 
Der er ikke forskningsmæssig baggrund for at kvantificere risiko for mer-udvaskning ved grubning. Det 
vurderes, at merudvaskningen ved grubning vil være væsentlig mindre end 10 kg/ha, hvis referencen er 
en ikke-pakket jord. Hvis referencen derimod er en jord med skadelig pakning vurderes det, at en 
vellykket grubning vil kunne betyde, at risikoen for tab af kvælstof (som udvaskning eller f.eks. lattergas-
emission) mindskes pga. bedre kvælstofudnyttelse i ikke-pakket jord. Generelt set forventes, at grubning 
før forårssåede afgrøder ikke vil blive foretaget i så stor udstrækning og under sådanne 
omstændigheder, at det medfører en mærkbar øget risiko for udvaskning. 
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