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NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om begrænsning af jorderosion på stærkt skrå-

nende landbrugsarealer  

 

 

 

 

NaturErhvervstyrelsen (NEST) har den 22. oktober 2012 fremsendt en bestil-

ling til DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, hvori man beder 

om et fagligt bidrag til problemstilling om jorderosion fra stærkt skrånende 

landbrugsarealer i relation til regelsættet om god landbrugs- og miljømæssig 

stand (GLM), jf. Bilag III til forordning 73/2009. Ifølge denne forordning skal 

der indføres krav om minimumsjorddække som en passende foranstaltning 

for at forhindre jorderosion. 

 

Nedenstående notat er udarbejdet af lektor Goswin Heckrath og akademisk 

medarbejder Preben Olsen, begge Institut for Agroøkologi. 

   

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning  
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Notat om begrænsning af jorderosion på stærkt skrånende land-

brugsarealer 

Goswin Heckrath og Preben Olsen 

 

Selvom spektakulære erosionshændelser er forholdsvis sjældne i Danmark 

pga. begrænsede højdeforskelle og en typisk kun svagt erosiv nedbør fore-

kommer erosion i alle landsdele - som regel i vinterhalvåret efter perioder 

med vedvarende regn eller ved tø og nedbør på frossen jord. Der eksisterer 

kun et mindre antal systematiske erosionsundersøgelser fra Danmark, og re-

sultaterne peger på, at erosionsrater på de eroderede arealer kan sammenlig-

nes med dem, der rapporteres fra andre nordeuropæiske lande. I Danmark 

anses erosion på dyrkede marker i mindre grad som trussel for jordkvalitet og 

produktionspotentiale, men derimod som miljøproblem når næringsstoffer og 

sediment transporteres til vandområder (Kronvang et al., 2000; Schjønning 

et al., 2009). 

Jorderosion forårsaget af vandafstrømning på marker varierer, afhængigt af 

et komplekst samspil af klimatiske, jordfysiske, topografiske og dyrkningsre-

laterede faktorer. Af de naturgivne faktorer har topografien den største be-

tydning for det rumlige mønster af erosion på markerne, som kontrollerer 

vandafstrømningen i landskabet. Erosionsrisikoen tiltager i takt med både 

stigende hældning og hydrologisk bidragsområde for et punkt i landskabet, 

henholdsvis som følge af stigende afstrømningshastigheder og afstrømnings-

mængder. På stærkt skrånende arealer er hældningen generelt den domine-

rende af de to topografiske faktorer, og de mest eroderede arealer findes ty-

pisk på den midterste og nedre del af skråningen. Selvom de klimatiske fakto-

rer lokalt varierer stærkt mellem årene, er det det regionale klima, der påvir-

ker den langsigtede erosionsrisiko. I Danmark observeres erosion på de fleste 

jordtyper, dog er finsandede og siltede jordtyper mest sårbare. Jordtypen har 

indflydelse på størrelsen af erosion, men kun i begrænset omfang på erosi-

onsmønstret i landskabet. En simpel udpegning af arealer med stor erosions-

risiko på grundlag af de naturgivne faktorer kan derfor med rimelig stor sik-

kerhed knyttes til stærkt skrånende arealer. 

Dyrkningsrelaterede faktorer kan inddeles i forhold til jordbearbejdning og 

plantedække. Jordbearbejdning løsner jord og nedbryder aggregaterne i for-

skelligt omfang - med tilsvarende forskellig overfladeruhed til følge - og på-

virker mængden af planter og planterester på overfladen. Jord, løsnet ved be-

arbejdning, er bedre til at infiltrere vand end ubearbejdet jord. Omvendt har 

løs jord betydeligt større potentiale for partikelmobilisering og deraf følgende 

risiko for tab af sediment og næringsstoffer, primært fosfor, til recipienter. 

Erosionsrisikoen vokser med aftagende ruhed. Efter pløjning har jorden 

mange, større fordybninger og barrierer, der temporært kan tilbageholde 

nedbør og give tid til infiltration (nedsivning) og derved forsinke og begrænse 
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afstrømningsprocessen. Jordbearbejdning langs konturlinjer giver større 

overfladeruhed og dermed en større kapacitet til temporært at opmagasinere 

vand i skråningens nedadgående retning, hvilket alt andet lige mindsker ero-

sionsrisikoen på arealer med ’lineær’ topografi. Dette vil ikke være tilfældet på 

arealer, hvor der er mulighed for konvergerende flow, hvor mindre strømme 

af vand samles (konvergerer) til stadigt større og dermed bliver mere erosi-

onskraftige. 

Vegetation virker som et beskyttende lag for jorden. Planternes overjordiske 

dele, såvel blade og stængler som døde planterester, kan både absorbere no-

get af regndråbernes energi og bremse det afstrømmende vand, således at 

mindre energi påvirker jordoverfladen. Derved mindskes såvel nedbrydning 

af overfladestrukturen som forsegling af overfladen, til gunst for vandinfiltra-

tion i forhold til bar jord lige som løsrivning af små jordpartikler reduceres.  

Den største effekt opnås med tæt, ensartet vegetation, såsom græs. Et spora-

disk eller klumpvist plantedække kan derimod øge erosionsrisikoen, idet det 

fremmer turbulent afstrømning. De underjordiske komponenter, især rødder 

og disses eksudater, bidrager til jordens mekaniske styrke og kan dermed på-

virke især omfang af rilleerosion. Mange internationale undersøgelser anty-

der, at erosionen mindskes eksponentielt med stigende dække af vegetation 

eller planterester. Sidstnævnte har dog typisk mindre effekt sammenholdt 

med veletablerede afgrøder. 

To danske undersøgelser har specifikt adresseret arealanvendelsens betyd-

ning for forekomst af erosion. Den første var et systematisk plotforsøg på to 

jordtyper over tre afstrømningssæsoner, der sammenholdt behandlingerne 

vinterhvede, vedvarende græs, efterafgrøde (græsudlæg), pløjet jord og bar-

jord (harvet). Græs, efterafgrøde og pløjet jord havde tydeligt mindre overfla-

deafstrømning end de andre behandlinger. Græs- og efterafgrøde-

behandlingerne havde gennemgående små erosionsrater, mens pløjet jord 

indtog en mellemposition ofte med lavere erosionsrater end vinterhvede 

(Schjønning et al., 1995).  

Mellem 1993 og 1998 er der blevet gennemført en omfattende undersøgelse 

ved hjælp af feltregistreringer af rilleerosion på 189 skrånende marker, der 

repræsenterede alle væsentlige danske landskabs- og jordtyper. Markerne var 

i omdrift eller beplantet med juletræer. I forhold til arealanvendelsen viste sig 

et tydeligt mønster (Kronvang et al., 2000). Erosion var mest udpræget på 

marker med vinterafgrøder (vintersæd og i mindre omfang vinterraps). Ny-

etablerede arealer med juletræer var også sårbare for erosion, dog aftog erosi-

onsrisikoen betydeligt med tiden (Schjønning et al., 2009). Ligesom for plot-

forsøgene indtog pløjede marker, der lå hen over vinteren, en mellemstilling 

mht. erosionsrisikoen. I nogle år var erosionsrater på højde med vintersæd, 

men ofte var de lave. Der blev aldrig registreret rilleerosion på græs- eller 
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brakarealer; ubearbejdede stubmarker (efter korn) havde gennemgående in-

gen eller kun ganske lav erosion (Kronvang et al., 2000). 

Disse effekter af dyrkningspraksis på erosion forklares ved samspillet af de 

ovenfor beskrevne faktorer. Marker med vintersæd er karakteriseret ved for-

holdsvis løs, finaggregeret jord med jævn overflade og lille ruhed. Det tynde 

plantedække giver ingen beskyttelse af overfladen, og der er heller ikke noget 

nævneværdigt rodnetværk. I vintersæd er der typisk sprøjtespor på marken, 

og disse fremmer en koncentrering af afstrømning, hvorved risikoen for rille-

erosion forøges. Derimod er brak, græsarealer og stubmarker kendetegnet ved 

konsolideret og struktureret jord, et veletableret rodnetværk samt et tæt og ef-

fektivt vegetationsdække eller dække med planterester, hvilket forøger ruhe-

den og fremmer vandinfiltration. 

Passende omlægning af dyrkningspraksis kan effektivt reducere erosionsrisi-

koen på stærkt skrånende arealer. Når landbrugsarealer med over 12% hæld-

ning rent administrativt bliver udpeget som værende erosionsrisikoarealer, 

der fordrer en målrettet indsats, vil vi, på basis af de ovenfor beskrevne resul-

tater, kraftigt anbefale, at der stilles specifikke krav til plantedækket for at 

opnå en erosionsdæmpende effekt, således at der kun tillades veletableret 

græs (forårssåning), kornstub eller naturlig græs-urtevegetation. Der bør efter 

vores opfattelse ikke være jordbearbejdning i tidsrummet mellem høst af en 

afgrøde og etablering af en afgrøde det efterfølgende forår. Der må gerne 

etableres efterafgrøde, når dette sker uden egentlig jordbearbejdning, eksem-

pelvis bredsåning af gul sennep med en gødningsspreder. 

Vi vil også gerne understrege, at det foreslåede erosionsbeskyttelseskrav (krav 

om erosionsbeskyttelse på landbrugsarealer med 12% hældning) repræsente-

rer et forholdsvis marginalt indgreb/indsats for at reducere erosionsproble-

matikken. Betydelig afstrømning og erosion, der er relevant i forbindelse med 

transport af næringsstoffer og sediment til overfladevand, kan forekomme på 

arealer med langt mindre hældning. En effektiv indsats for at nedbringe den-

ne transport forudsætter en mere omfattende vurdering af erosionsrisikoen 

under inddragelse af de forskellige faktorer i en eksplicit landskabssammen-

hæng (Schjønning et al., 2009).  
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