
Goswin Heckrath, Jørgen Djurhuus & Ulrich Halekoh

Jordbearbejdningserosion

Markbrug nr. 251 ◆  Marts 2002

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning



2 •Markbrug nr. 251   2002

Ved jordbearbejdningserosion
fjernes den frugtbare jord stille
og roligt fra bakker og bakke-
kamme, og havner i lavninger,
samt ovenfor veje, hegn, vedva-
rende græsmarker og vådområder,
der grænser op til marken. Resul-
tatet heraf ses tydeligt. På bakke-
kamme bliver jorden ofte lys, da
råjord pløjes op hvert år, og afgrø-
derne står tyndt – især i tørkepe-
rioder, se forsiden. Endvidere kan
der ofte ses en højdeforskel imel-
lem marker, hvor der er markskel.
Landmænd har kendt til dette
længe, men med den stigende
mekanisering og intensivering af
landbruget er jordbearbejdnings-
erosion blevet mere omfattende.

For at få omfanget af jord-
bearbejdningserosion belyst blev
der i 1997 startet et 3-årigt fælles
europæisk projekt. Denne Grøn
Viden beskriver udvalgte resulta-
ter fra de danske forsøg, mens de
øvrige resultater indgår i den ge-
nerelle diskussion og konklusion.

Danske forsøg

I Danmark er der udført forsøg,
der belyser
1) omfanget af jordbearbejdnings-

erosion siden 1950’erne og
2) jordflytningen i nuværende

dyrkningssystemer.

Omfanget af jordbearbejd-
ningserosion siden 1950’erne blev
undersøgt på 2 arealer, hvor der
i et kvadratnet blev bestemt ud-
bytte og en række jordkvalitets-
parametre, som f.eks. organisk
stof og totalfosfor. Desuden blev
jordens indhold af Cæsium-137
(137Cs) bestemt. Cæsium-137 er en
radioaktiv isotop, der bindes kraf-
tigt til jordens partikler, og hvis
indhold i jorden skyldes radioak-
tivt nedfald som følge af atom-
prøvesprængninger i 50’erne og
starten af 60’erne. En omfordeling
af 137Cs vil derfor være udtryk for
den omfordeling af jord, der har
fundet sted som følge af jordbear-

bejdningserosion og vanderosion.
Da de 2 processer fjerner og de-
ponerer jord forskelligt, er det
muligt ud fra 137Cs-målingerne
at beregne erosion og deposition
som følge af jordbearbejdning,
gældende fra midten af 50’erne
og frem til i dag.

Effekten af pløjning på jord-
flytning blev bestemt vha. små
aluminiumsterninger, som blev
gravet ned i jorden før jordbear-
bejdning. Efterfølgende blev de
genfundet og deres forflytning
bestemt. Ud over betydningen af
bakkens hældning blev effekten
af kørselsretning og venderetning
undersøgt i forhold til bakkens
hældning og kørselshastighed.

Resultater
I figur 1 er den beregnede erosion/
deposition som følge af jordbear-
bejdning vist for et af de under-
søgte arealer. Den største jord-
bearbejdningserosion har fundet
sted på bakkekammen, mens der
har fundet deposition sted, hvor
arealet flader ud. Da arealet er for-
holdsvist stejlt, må det formodes, at
jordbearbejdning af praktiske årsa-
ger primært har fundet sted i den
retning, hvor bakken er mest stejl.
Denne kørselsretning giver stor
jordbearbejdsningserosion. Det vi-
ste areal må derfor betragtes som
en slags værste situation, idet area-
let er blevet pløjet m.m. i næsten
alle årene siden midten af 50’erne.

En kritisk grænse for erosion
angives normalt til 5 t/ha/år. Denne
grænse er blevet overskredet for
over halvdelen af arealet. En årlig
erosion på 30 t/ha svarer til, at der
siden midten af 50’erne er blevet
fjernet ca. 10 cm jord, hvilket har
været tilfældet på en ganske væ-
sentlig del af arealet, se figur 1.

Hvad er joredbearbejdningserosion
Ved jordbearbejdningserosion forstås nettoflytning af jord ned ad bakker
som følge af jordbearbejdning. Jordbearbejdningserosion medfører så-
ledes ikke et tab af jord fra en mark, men derimod en omfordeling inden
for marken. Årsagen til jordbearbejdningserosion er, at jordpartiklerne

som følge af tyngdekraften bliver flyttet længere, når jord-
bearbejdningen foregår ned ad bakke end opad.

Jordbearbejdningserosion kan medføre, at
marker bliver uhomogene mht. udbytter

og tørkefølsomhed. Samtidig øges ri-
sikoen for tab af jord og nærings-

stoffer til vandløb og søer.
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Denne omfordeling af jord svarer
naturligvis også til en omfordeling
af jordens næringsstoffer, hvilket
påvirker udbyttet. Udbyttet for det
samme areal er vist i figur 2. Som
kan ses, er der et væsentligt sam-
menfald mellem områder med
jordbearbejdningserosion og
områder med lavt udbytte.

Selvom jordbearbejdnings-
erosion ikke umiddelbart medfø-
rer tab af næringsstoffer fra mar-
ken, kan processen på langt sigt
forøge tabet af kvælstof og fosfor
til vandmiljøet. Dette skyldes, at
processen medfører ophobning af
næringsrig jord neden for bakker
og i lavninger, se foto 1. Da disse
områder er særligt udsat for hen-
holdsvis vanderosion og udvask-
ning, kan jordbearbejdningsero-
sion derfor øge risikoen for tab af
jord og næringsstoffer til vandløb
og søer.

 Ud fra de data, hvor jordflyt-
ning blev bestemt med alumini-
umsterninger, er der lavet en mo-
del for jordflytning. For at belyse
hvad kørselsretning ved pløjning
betyder, er jordflytningen bereg-
net for 4 udvalgte jordbearbejd-
ninger og for 2 kørselshastigheder,
se figur 3. Resultaterne viser, at
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Figur 2. Variation i kerneudbytte (t/ha) i vinterbyg for mark
ved Sæby

Figur 1. Variation i årlig beregnet jordbearbejdningserosion
(t/ha) for mark ved Sæby, som gennemsnit af de sidste 40 år

når der pløjes på tværs af bakken,
dvs., at der køres langs kontur-
linierne, flyttes der mest jord op
ad bakke. Der flyttes ligeledes jord
op ad bakken, når der køres på
skrå, det vil sige 45° i forhold til
den stejleste retning, og jorden
vendes opad. Hvis man derimod
kører på skrå og vender jorden
nedad, vil der finde en væsentlig
jordforflyttelse sted ned ad bak-
ken. Ved kørsel op/ned vil der lige-

Foto 1. Jordbearbejdningserosion kan levere næringsstofrig jord til områder, der
er særligt sårbare for vanderosion

ledes finde en nettojordflytning
sted ned ad bakken. Effekten af
andre kørselsretninger end de an-
givne vil være imellem kørsel på
tværs, hvor jorden vendes opad og
kørsel på skrå, hvor jorden vendes
nedad, da det er de 2 yderpunkter
mht. jordbearbejdningserosion.
Specielt hvor der er stejlt, kan
jordflytningen reduceres ved at
mindske kørselshastigheden ved
nedkørsel.
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Grøn Viden indeholder resultater og er-
faringer fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
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jordbrugere i videste betydning.
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Konklusioner

• Jordbearbejdning på skråninger
kan medføre en nettoflytning
af jord ned ad bakke – jordbear-
bejdningserosion – som på
længere sigt vil medføre, at
jordkvaliteten i disse områder
bliver forringet med udbyttetab
til følge.

• Jordbearbejdningserosion kan
være med til at forstærke effek-
ten af vanderosion ved, at jord
med højt indhold af nærings-
stoffer bliver transporteret til
områder med vanderosion.

• Pløjning op/ned, eller pløjning
på skrå, hvor jorden vendes
nedad medfører en betydelig
jordbearbejdningserosion.

• Hvis det er praktisk muligt, kan
jordbearbejdningserosion redu-
ceres og muligvis helt undgås
ved følgende tiltag:
1) reduceret jordbearbejdning,

herunder antallet af jord-
bearbejdninger,

2) reduceret hastighed,
3) reduceret bearbejdnings-

dybde,
4) direkte såning og
5) pløjning på skrå eller om mu-

ligt på tværs, hvor jorden
vendes opad.

Figur 3. Beregnet jordflytning ved pløjning i forhold til en bakkes hældning.
For kørsel op/ned og på skrå (både hvor jorden vendes opad og nedad) repræ-
senterer kurverne den summerede effekt af kørsel henholdsvis op og ned
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