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NaturErhvervstyrelsen 

Bidrag til besvarelse af spørgsmål 307-310 (FLF alm. del) fra 

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 22. april bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug om bidrag til besvarelse af spørgsmåle-

ne FLF 307-310. Bestillingen fra NaturErhvervstyrelsen lyder:  

”I forhold til besvarelse af spørgsmål 307 har NaturErhvervstyrelsen 

derfor brug for en kort supplerende redegørelse for, hvordan mængden 

af nedbør indgår i Watem modellens  R faktor (erosivitet)og i den for-

bindelse, hvordan årlige variationer i nedbørsmængder håndteres i mo-

dellen.  I samme forbindelse ønsker NaturErhvervstyrelsen til besvarelse 

af spørgsmål 308 en kort redegørelse for den normale opdateringscyklus 

for erosionskortet. Her skal nævnes, at NaturErhverstyrelsen i forbin-

delse med ændringen af kravet sender en særskilt bestilling på opdate-

ring af dette kort. 

I forhold til spørgsmål 309 og 310 ønsker NaturErhvervstyrelsen bidrag 

til en kort faktuel besvarelse af spørgsmålene med udgangspunkt i for-

skellen i dækningsbidrag og pesticidforbrug pr. ha/år ved dyrkning af 

vinterhvede ved pløjefri dyrkning og dyrkning af vinterhvede med etab-

lering af såbed ved forudgående pløjning.” 

I henhold til NAER’s anmodning tages der i besvarelsen stilling til følgen-

de fire spørgsmål: 

1. Hvordan indgår mængden af nedbør i WaTEM modellen og hvordan 

håndterer modellen årlige variationer i nedbørsmængder? 

2. Hvad er opdateringscyklen for erosionsmodellen? 

3. Hvad bliver konsekvensen for udbytte og dækningsbidrag ved pløjefri 

dyrkning af vinterhvede sammenlignet med konventionel dyrkning på 

de omfattede arealer? 

4. Hvad bliver konsekvensen for forbruget af pesticider ved pløjefri 

dyrkning sammenlignet med konventionel dyrkning af vinterhvede på 

de omfattede arealer? 
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Svar ad 1: 

NaturErhvervstyrelsen har brugt Aarhus Universitets erosionskortlægning 

fra 2008, der er baseret på WaTEM modellen (Van Oost et al., 2000), som 

grundlag for udvælgelsen af skråninger med en høj erosionsrisiko. Wa-

TEM er baseret på den anerkendte, amerikanske model USLE (Universal 

Soil Loss Equation), der tager højde for klima-, jord- og dyrkningsfaktorer 

samt effekten af kompleks landskabsform i en eksplicit, rumlig sammen-

hæng. Nedbørens påvirkning af erosion indgår i modellen med en faktor, 

der karakteriserer det gennemsnitlige, årlige nedbørsmønster for et områ-

de. Faktoren beregnes på basis af længere tidsserier af nedbørsdata. Ero-

sionsmodellen sigter således mod at estimere typiske erosionsrater over 

perioder større end 10 år. Ligesom for andre beslutningsstøttesystemer i 

jordbruget, er den rumlige opløsning bestemt af adgangen til de nødven-

dige klimadata og ligger typisk på regionalniveau. 

Nedbør, hvilket i denne sammenhæng vil sige regn, påvirker både den 

umiddelbare mobilisering (løsrivelse) af jordpartikler fra jordoverfladen 

og sætter samtidig rammen for hvor store mængder vand, der kan af-

strømme på jordoverfladen. Alt andet lige vil erosionsraterne på dyrket 

jord være direkte relateret til en kombination af to størrelser: regnens 

samlede kinetiske energi og regnens samlede intensitet. De to størrelser 

betegnes samlet som nedbørens erosivitet og benævnes R-faktoren, der 

også kaldes erosivitetsfaktoren. R-faktoren bliver estimeret ved at op-

summere de beregnede udtryk for nedbørens kinetiske energi og intensitet 

for samtlige erosive nedbørshændelser i et givet lokalt område for et gen-

nemsnitligt år. Til beregningen anvendes som oftest nedbørsdata indsam-

let i perioder af minimum 10 år. I faktoren indgår alene erosive nedbørs-

hændelser på baggrund af fastlagte minimumsmængder og –intensiteter.   

I den danske opsætning af WaTEM er anvendt R-faktorer beregnet af Leek 

og Olsen (2000) på baggrund af nedbør- og temperaturmålinger fra 82 

klimastationer i Danmark over perioder mellem 10 og 43 år. Ud fra disse 

data er der ved hjælp af geostatistiske metoder genereret isolinjekort for 

Danmark, hvor linjerne afgrænser områder med ens værdier af R-faktorer.  

Konklusion 

I modelleringen med WaTEM anvendes ikke aktuelle nedbørsdata men i 

stedet data, der karakteriserer det gennemsnitlige, årlige nedbørsmønster 

for et område over en længere tidsperiode. 
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Svar ad 2: 

Erosionsmodellen WaTEM estimerer de langsigtede, gennemsnitlige ero-

sionsrater og anvender følgende landsdækkende data til beregning af ero-

sionsrisiko i Danmark: 

- længere tidsserier af nedbørsdata fra et større antal klimastationer til 

estimering af nedbørens langsigtede, årlige erosivitet i forskellige regioner 

i landet 

- kortlagte data af tekstur i overjord 

- digital højdemodel til estimering af de topografiske faktorer. 

I forbindelse med erosionskortlægningen vurderes, at disse data har en 

opdateringscyklus på 5 til 10 år.  

I den planlagte 2014-opdatering af den danske erosionsrisikokortlægning 

vil der indgå en aktuel LiDAR-baseret højdemodel med høj rumlig opløs-

ning samt et jordteksturkort fra 2014.  

Derfor forventes intet behov for opdatering af erosionsmodellen fra 2014 

før om ca.10 år.  
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Svar ad 3: 

En ændring af jordbearbejdningsformen fra vendende jordbearbejdning 

(pløjning) til ikke-vendende jordbearbejdning (pløjefri dyrkning med en-

ten harvning forud for såning eller direkte såning) kan påvirke dæknings-

bidraget for vinterhvede både som følge af ændrede udbytter (indtægt) og 

driftsomkostninger (udgift), som specificeret nedenfor. I Danmark prakti-

seres pløjefri dyrkning stort set udelukkende med harvning forud for så-

ning (Janne Aalborg Nielsen, Videncentret for Landbrug, pers. med.). 

Udbytte  

Pløjefri dyrkning af vinterhvede med harvning er siden 2003 blevet sam-

menlignet med pløjning i fastliggende markforsøg på Foulum (JB4) og 

Flakkebjerg (JB6). Resultaterne er i alle årene blevet vist i Oversigt over 

Landsforsøgene, og de er samlet i tre videnskabelige publikationer (Han-

sen et al., 2010; Munkholm et al., 2008 og Hansen et al., 20xx). I forsøget 

har vinterhvede været dyrket ensidigt (år efter år, dog kun på Flakkebjerg) 

og i sædskifter med alene vinterafgrøder samt i mere alsidige sædskifter 

med vekslen mellem vår- og vinterafgrøder. Pløjefri dyrkning med harv-

ning til 8-10 cm har i de fleste år givet små, ikke signifikante udbyttetab 

(<6 %) uafhængigt af om hveden dyrkes i alsidige eller ensidige sædskif-

ter. Enkelte år er der opnået signifikante udbyttetab ved harvning 8-10 cm 

(f.eks. 37 % for ensidig vinterhvede Flakkebjerg 2010), mens der i andre år 

er signifikante udbyttegevinster (f.eks. 20 % for vinterhvede efter havre i 

2012 på Flakkebjerg) (Melander et al., 2012). Vinterhvede, dyrket ved di-

rekte såning, har generelt varieret mere end ved harvning 8-10 cm med 

markante og signifikante udbyttetab i nogle år og signifikante udbyttege-

vinster i andre. Ved ensidig vinterhvede på Flakkebjerg gav direkte såning 

et signifikant udbyttetab på i gennemsnit 14 % i årene 2003-2011, mens 

der til sammenligning var et ikke-signifikant udbyttetab på 8 % for harv-

ning 8-10 cm (Hansen et al., upubliceret). De formodede årsager til de 

fundne udbytteforskelle har varieret. Dårlig etablering og større mængde 

græsukrudt har været medvirkende til udbyttetab ved reduceret jordbear-

bejdning. Mindre goldfodsyge og bedre vandhusholdning har været med-

virkende til udbyttegevinst.  

Videncentret for Landbrug (VFL) har i årene 1999 til 2012 på tre lokalite-

ter (JB3, 6 og 7) sammenlignet pløjning med pløjefri dyrkning (harvning) 

og ikke fundet signifikante udbytteforskelle mellem behandlingerne ved 

dyrkning af vinterhvede (Oversigt over Landsforsøgene, 2012). Lignende 

resultater blev fundet i 3 fastliggende forsøg (JB5-6) i årene 2000-2009, 

hvor vinterhvede blev dyrket i halvdelen af årene (Oversigt over Landsfor-

søgene 2009). I 4–årige forsøg udført af VFL fandt man en ikke-

signifikant tendens til udbyttetab for direkte såning (3-7 hkg), sammen-

lignet med harvning til 10 cm (Oversigt over Landsforsøgene, 2012).    
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I Sverige har man sammenlignet pløjning og pløjefri dyrkning i et meget 

omfattende forsøgsarbejde. Resultaterne for årene 1983 til 2012 omfat-

tende 918 forsøgsår er opsummeret af Arvidsson et al. (2014). De svenske 

erfaringer viser på tværs af jordtyper, et signifikant udbyttetab i vinter-

hvede på 3 % og 7 % for henholdsvis harvning 5-10 cm og direkte såning i 

forhold til pløjning.  

Samlet viser resultater fra danske og svenske forsøg ingen eller beskedne 

udbyttetab (<5 %) ved harvning 5-10 cm i forhold til pløjning. For direkte 

såning sammenlignet med pløjning er der generelt fundet udbyttetab i 

størrelsesordenen 5-15 %. Ved et gennemsnitsudbytte i vinterhvede på 74 

hkg (Danmarks Statistik, 2013) og en hvedepris på 130 kr./hkg svar det til 

et tab på 0-480 kr./ha for harvning 5-10 cm og på 480-1440 kr./ha ved di-

rekte såning.  

Driftsomkostninger 

Pløjefri dyrkning giver mindre omkostninger til arbejde, brændstof og ma-

skiner (Nielsen et al., 2004; Sørensen og Mortensen, 2004; Ørum et al., 

2006; Jacobsen og Ørum, 2009). Besparelserne afhænger i høj grad af 

maskinvalg og størrelsen på arealet, hvorpå maskinen benyttes. De største 

besparelser opnås ved direkte såning (Nielsen et al., 2004) og stiger i takt 

med stigende areal (op til ca. 1000 ha, Jacobsen og Ørum, 2009). Søren-

sen og Mortensen (2004) opgjorde besparelserne i arbejds- og maskinom-

kostninger ved jordbearbejdning og såning til 29-47 % for pløjefri dyrk-

ning i forhold til pløjning. Det svarede i 2004 til en besparelse på mellem 

250-500 kr. pr. ha (højest for direkte såning). I 2014 priser (2 % årlig in-

flation) svarer det til en besparelse på 300-600 kr./ha. Et øget pesticid-

forbrug (jf. svar på spørgsmål 310) ved pløjefri dyrkning vil i nogen grad 

mindske de driftsøkonomiske besparelser ved pløjefri dyrkning.  

Konklusion 

 Pløjefri dyrkning med harvning 5-10 cm 

For harvning 5-10 cm forventes ingen eller beskedne udbyttetab (<5 %) 

sammenlignet med pløjning. Eventuelle beskedne udbyttetab opvejes 

fuldt ud af besparelser i arbejds- og maskinomkostninger.   

 Direkte såning  

For direkte såning kan forventes udbyttetab i størrelsesordenen 5-15 % og 

besparelser i arbejds- og maskinomkostninger på ca. 600 kr./ha. Det be-

tyder, at udbyttetabet med de nuværende afgrødepriser i mange tilfælde 

ikke helt opvejes af besparelser i arbejds- og maskinomkostninger.  
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Svar ad 4: 

En ændring af jordbearbejdningsformen fra vendende jordbearbejdning 

(pløjning) til ikke-vendende jordbearbejdning  vil påvirke forekomsten af 

skadevoldere (sygdomme, ukrudt og skadedyr). Det er først og fremmest 

ukrudt, som kan kræve en øget pesticidanvendelse ved pløjefri dyrkning. 

Ikke-vendende jordbearbejdning benævnes ofte som ”pløjefri dyrkning” 

eller ”reduceret jordbearbejdning”, hvor begge benævnelser omfatter en-

ten opharvning forud for såning eller direkte såning. 

Ukrudt 

I første række vil der være et øget behov for glyphosat, da dette herbicid 

bruges til at ”rense” jorden forud for såning. Det vil sige, at vegetationen 

nedvisnes, så den ikke skaber problemer i forbindelse med såarbejdet. 

Desuden vil glyphosatbehandlingen forhindre stort ukrudt i afgrøden efter 

såning. Adgangen til glyphosat og andre herbicider med lignende egen-

skaber er et helt centralt element i praktiseringen af pløjefri dyrkning.  

Det øvrige forbrug af herbicider vil afhænge meget af sædskiftets sam-

mensætning og graden af reduceret jordbearbejdning. De danske sædskif-

temarker på kvægløse bedrifter er meget dominerede af hyppig vinter-

sæds- og vinterrapsdyrkning, som især fremmer forekomsten af tabsvol-

dende ukrudtsarter som burresnerre og enårigt græsukrudt (bl.a. agerræ-

vehale, vindaks, væselhale og hejrearter). Der vil være et stort incitament 

for at bekæmpe disse arter effektivt. Ydermere er der både her i landet og i 

udlandet observeret stigende problemer med udvikling af resistens mod 

græsherbicider hos græsukrudtsarterne agerrævehale og vindaks; specielt 

hvor jordbearbejdningen reduceres, og der samtidig dyrkes megen vinter-

sæd, som erfaret i England. 

Der er ikke præcise statistikker i Danmark over forbruget af herbicider på 

ejendomme med henholdsvis pløjning og pløjefri dyrkning, hvor man med 

rimelighed kan lave en sammenligning. Derimod foreligger der flere tal og 

opgørelser fra andre europæiske lande. Disse tal er bl.a. publicerede i for-

bindelse med et større europæisk udredningsarbejde om perspektiverne 

for brugen af ikke-kemiske metoder til ukrudtsbekæmpelse i pløjefri 

dyrkningssystemer. Arbejdet blev ledet fra dansk side og er publiceret i 

det amerikanske tidsskrift Weed Technology (Melander et al., 2013). Helt 

overordnet angives herbicidforbruget til at være 15-20 % højere ved pløje-

fri dyrkning, hvilket primært tilskrives et øget glyphosatforbrug samt i no-

gen grad herbicider mod græsukrudt. I Tyskland følger man pesticidfor-

bruget på et større antal landbrugsbedrifter over hele landet, hvori bedrif-

ter med pløjefri dyrkning også indgår. I denne undersøgelse er der foreta-

get sammenligninger mellem pløjning og pløjefri dyrkning på sammenlig-

nelige bedrifter. Ifølge de tyske tal for perioden 2007 -2012 er merforbru-
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get af herbicider ved pløjefri dyrkning i gennemsnit: 12% i vinterhvede, 

28% i vinterbyg og 30% i vinterraps (Freier et al. 2012). 

Plantesygdomme og skadedyr 

Pløjefri dyrkning i kombination med en stor andel af korn i sædskiftet 

vurderes at øge risikoen for angreb af en række blad- og akssygdomme i 

korn, som kan føre til et øget fungicidforbrug. I majs har nye forsøg vist, at 

der også kan være god økonomi i bekæmpelse af visse bladsygdomme, 

som relaterer sig til pløjefri dyrkning og intensiv majsproduktion (Over-

sigt over Landsforsøgene 2009). Med stigende arealer med kernemajs kan 

dette medvirke til et stigende forbrug af fungicider.  

Reduceret jordbearbejdning vil påvirke de dyr, som lever på og i jorden i 

forskellig grad. Sammenhængen mellem skadelige insekter, nyttedyr samt 

jordbearbejdning er meget kompleks og langt fra kendt. Det vurderes 

imidlertid som forholdsvis sikkert, at forekomsten af skadedyr vil øges, og 

dermed vil der også blive et større behov for anvendelse af insekticider og 

molluskicider (Melander et al., 2010). 

Det er ikke muligt med det nuværende vidensgrundlag nærmere at angive 

procentuelle forøgelser af forbruget af pesticider mod sygdomme og ska-

dedyr som følge af pløjefri dyrkning. Der er hverken danske eller uden-

landske data til rådighed.      
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