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Definition Conservation Agriculture (CA)

 Minimal forstyrrelse af jorden – kun direkte såning

 Jorden er aldrig bar. Dækket af en afgrøde, en efterafgrøde eller af afgrøderester

 Et varieret sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk 
(undtagen flerårige afgrøder)

Kilde:  

www.conservationagriculture.dk

Grafik: Rose Kristoffersen 

http://www.conservationagriculture.dk/


Carbon Farm projekterne

CarbonFarm 2017-21

• Kulstof- og kvælstofdynamik,  

vækstmålinger, lattergas (AU Agro)

• Effekter på biodiversitet, 

(AU Bioscience)

• Kvantificering af jordens 

kulstofpulje, (KU)

Formål: Udvikling og afprøvning af Conservation Agriculture (CA) i både økologisk og 

konventionelt landbrug.

CarbonFarm2: 2021-24 (GUDP klimapulje)

• Jordens mikrobiologi herunder Mykorrhiza

svampes betydning for struktur og kulstof. 

Måling af lattergasemission (AU-Agro)

• Kvantificering af jordens 

kulstofpulje, (KU)

Forskning på fire landbrug (og i Cents forsøgene i Foulum og Flakkebjerg)



Per Bundgaard, økolog, JB 3

Søren Havgaard Christensen, 
CA landmand, JB 4

Jacob Justesen, 
CA landmand, JB 5

Anders Lund, økolog, JB 3

De fire 
forsøgsværter



Udvikling af økologisk CA system 

Etablering af permanent kløverdække

Dyrkning af byg/ært etableret med 
mikrokløver, juni 2021 v. Anders 

Test af rækkefræsning og såning

sommer 2021

Etableret mikrokøver,
oktober 2020 v. Per



 Forsøg ved alle fire landmænd

 Store parceller (ca. 24 x 50 m) 

 Fire gentagelser

 Fire behandlinger

 1. Pløjning (første gang forår 2018)

 2. Harvning

 3. Direkte såning (CA)

 4. CA eksperimenterende 

maksimal kulstofinput

Økoforsøg: Lidt anderledes 
- bl.a. med radrensning

Forsøgsdesign



Afgrøder – ved CA landmænd
 2018: Hestebønner 

 2019: Vinterhvede

Efterafgrøder 

 2020: Vårbyg

 2021: Vinterhvede 

Efterafgrøder 

 2022: Markært og vårbyg (samdyrket)

Mikrokløver udsås i eksperimenterende led

 2023: Vinterbyg 

Efterafgrøder

 2024: Havre



Udbytter ved Jacob, Yding, Midtjylland, (15% vand)



Udbytter ved Søren, Jerslev, Vendsyssel (15% vand)



Total udbytte (hkg) alle år (2018-21) 
Forholdstal 



Springhaler, biller og bladlus 
(en meget simplificeret fødekæde) 

Springhaler lever af 

nedbrydersvampe

Biller spiser 

springhaler - og bladlus



Optælling af springhaler (pr m2)
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Kilde: Jørgen Axelsen,

AU Bioscience



Synlig  forskel i jordstruktur – særligt om vinteren

Pløjet                           Direkte sået                               

Ved Jacob 

23. jan 2019



Spændende forskelle - fx i efterafgrøder

Pløjet,                                             Direkte sået 

”Frivillig”

efterafgrøder 

10 arter heraf 

fem N-fikserende

(FRDK-CarbonFarm 

blanding)

Sået før høst

ved Søren i 

Vendsyssel

Foto:

10. nov. 2021



Andre projekter og initiativer
 Grønne Marker & Stærke Rødder 2017 – 2021

Undersøgelser på tre landbrug (pløjet, harvet, CA)
KU, Agrovi og tre landmænd, www.gmsr.dk

 Langvarige Jordbehandlingsforsøg (1999 / 2001 - >)
Landsforsøgene er re-designet til at omfatte CA
SEGES og to landmænd (Jerlev S, og Aulum)

 Succes med CA (2021 - >)
Forsøg med: såteknik, gyllestrategier, kalkstrategier, effekt af ukrudtsmidler
SEGES med flere 

 Grobund (2021 - >  )
Omlægning til CA Sammenligning (pløjet, harvet, CA i storparceller)
SEGES, Syngenta og tre landmænd www.syngenta.dk/baeredygtighed/grobund

Lignende forsøg i flere lande 

Andre aktiviteter

 Markvandringer (alle projekter)
Tur i Vendsyssel er under planlægning (juni 2022).

 (Nye) Erfagrupper om CA
Flere CA erfagrupper etableres (SEGES, FRDK og PløjeFri rådgivere)

http://www.gmsr.dk/
http://www.syngenta.dk/baeredygtighed/grobund


Formidling

Markdage                         CarbonFarm video

CarbonFarm Video 2019

Videnskabelige artikler på vej:

Kørup et al.: Experiences from conservation agriculture 
approaches on conventional and organic arable farms.

Axelsen et al: Impact of cultivation systems on epieda-
phic springtails, ground beetles, rove beetles, and spiders

www.carbonfarm.dk

https://www.youtube.com/watch?v=NS7E_PN3R1s
https://www.youtube.com/watch?v=NS7E_PN3R1s
http://www.carbonfarm.dk/


Erfaringer fra CarbonFarm og andre projekter

 CarbonFarm forsøg ved etablerede CA landmænd: 

Ens eller bedre udbytter ved direkte såning

 Økologisk CA er ikke lykkes endnu. 

Arbejder med permanent kløverdække, stribefræsning og 

stribeslåning

 CA fører til flere jordlevende dyr (fx orme) og overfladelevende dyr 

herunder springhaler, biller og edderkopper

 Der er stadigt meget at lære omkring CA herunder brug af 

efterafgrøder, gødskning, plantebeskyttelse, klimaeffekter mm.  

 Der er stor interesse blandt landmænd for at afprøve Conservation 

Agriculture. 


