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Denne vejledning giver en kort indføring i dyrkningssystemet 
conservation agriculture (CA) og samler op på de fordele, 
udfordringer og overvejelser, du bør tage stilling til, når du 
vil ændre dyrkningspraksis. Vejledningen giver anvisninger 
til, hvordan du kommer godt i gang med CA. Målgruppen er 
landmænd og konsulenter.

At omlægge sit areal til dyrkningsprincipperne i CA vil bl.a. 
påvirke bedriftens økonomiske resultat, og det vil betyde 
ændringer i, hvordan du etablerer afgrøder, og hvilken type af 
afgrøder du har i sædskiftet. Det stiller krav til succesfuld etab-
lering af efterafgrøder og kræver en ny tilgang til bedriftens 
planteværns- og gødskningsstrategi. 

Da der ikke foreligger mange forsøgs- eller forskningsresul-
tater omkring CA-dyrkning fra Danmark og vores nabolande, 
tager vejledningen udgangspunkt i erfaringer fra praksis og 
tilpassede anbefalinger i forhold til traditionel dyrkning. 

Imidlertid er CA en dyrkningsmetode i hastigt stigende vækst 
på verdensplan, og forsøgsaktiviteterne øges hvert år. 

I takt med at der kommer ny viden og nye erfaringer, vil vej-
ledningen blive ajourført. 

1.1 HVAD ER CONSERVATION AGRICULTURE (CA)?
Dyrkningsmetoden CA er en videreudvikling af reduceret 
jordbearbejdning, som generelt nyder stor opmærksomhed 
på verdensplan. CA er karakteriseret af tre sammenkoblede 
dyrkningsprincipper, vist i figur 1: 

• Ingen/minimal jordbearbejdning: Undgå mekanisk forstyr-
relse af jorden

• Permanent jorddække: Afgrøder, afgrøderester, dækafgrø-
der, efterafgrøder.

• Sædskifte: Afvekslende afgrødearter dyrket i sekvenser, 
ved samdyrkning eller i rotationer2.

Figur 1. Illustration af 
CA-principperne, med 
ingen jordbearbejdning, 
permanent plantedække 
og varieret sædskifte. 

1 INDLEDNING

Grafik: Rose Kristoffersen1
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Tabel 1. CA-areal fordelt på kontinenter i 2016. Mod. efter Kassam A., 20174

KONTINENT
CA-AREAL, 

MIO. HA

PROCENT AF 
CA-AREALET 

PÅ VERDENSPLAN

PROCENT AF DYRKNINGS-
AREALET MED CA PR. 

KONTINENT

Sydamerika 69,9 39,0 63,2

Nordamerika 63,2 35,2 28,1

Australien og New Zealand 22,7 12,7 45,5+

Asien 13,2 7,4 3,8

Rusland og Ukraine 5,2 2,9 3,3

Afrika 2,7 1,5 2

Europa 2,5 1,4 3,5

På verdensplan 179,4 16,4

FAO definerer CA ved, at jorden i princippet kun må brydes 
ved direkte såning og kun undtagelsesvis forstyrres i maksi-
mum 25 procent af jordoverfladen og i bånd på maksimalt 15 
cm. 

Jorden skal som udgangspunkt altid være dækket af organisk 
materiale fra levende afgrøder og/eller afgrøderester på 
minimum 30 procent af arealet. Ideelt set er dækningsgraden 
100 procent.
Der skal indgå mindst tre arter i sædskiftet, og landmanden 
dyrker aldrig den samme enårige afgrøde to år i træk.

I Danmark tænker vi en mere forsimplet definition:
• Ingen/minimal jordbearbejdning og kun direkte såning
• Plantedække eller afgrøderester på jorden hele året
• Sædskifte, hvor samme enårige art ikke dyrkes to år i træk.

 
CA startede på forarmede jorder i Nord- og Sydamerika, hvor 
den traditionelle dyrkning med meget jordbearbejdning førte 

til faldende udbytter. Siden har dyrkningssystemet vundet 
indpas i hele verden, også med udgangspunkt i lavere dyrk-
ningsomkostninger.3

I tabel 1 ses udbredelsen af CA i de forskellige kontinenter i 
2016. I Sydamerika udgør arealet ca. 70 mio. ha, som svarer 
til 63 procent af Sydamerikas dyrkningsareal og 39 procent af 
verdens CA-areal. I Europa er CA-arealet under 3,5 procent af 
dyrkningsarealet. I Danmark viste tal fra Danmarks Statistik, 
at omdriftsarealet dyrket uden jordbearbejdning i 2018 ud-
gjorde knapt 39.000 ha, som svarer til blot 1,6 procent af det 
samlede landbrugsareal og godt 12 procent af arealet med 
reduceret jordbearbejdning5 (ikke vist). 

CA-arealet er på verdensplan eksponentielt stigende gående 
mod at udgøre 200 mio. ha i år 2020, svarende til knapt 20 
procent af verdens dyrkningsareal. Ifølge Danmarks Statistik 
følger vi denne udviklingskurve, da arealet steg med knapt 20 
procent fra 2016 til 2018.
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Det påvirker planteavlen og forholdene i marken, når der ikke 
foretages jordbearbejdning, og jorden konstant er dækket af 
levende og dødt plantemateriale. Ligeledes påvirkes økono-
mien, da fordelingen af stykomkostninger ændrer sig, ligesom 
sammensætningen af maskinparken og det nødvendige 
tidsforbrug på etablering. 

2.1 MARKEFFEKTER AF CA
Erfaringerne er forskellige, men nedenfor er listet nogle af de 
typiske effekter.

Flere køreegnede dage og lavere etableringsomkostninger
Ved CA opnår markerne med tiden større jordstyrke, så defor-
mationen af jorden ved færdsel begrænses. Dette skyldes et 
højere indhold af organisk materiale i de øverste jordlag, og at 
jordaggregaterne og stabile strukturer, herunder ormegange, 
ikke brydes mekanisk. Herved øges farbarheden og giver land-
manden flere køreegnede dage end i bearbejdet jord6. Indly-
sende fordele ved dyrkningssystemet på vores breddegrader 

er en hurtigere etablering i en kort sæson om efteråret og et 
betydeligt lavere tids- og brændstofforbrug. Fra praksis er tids- 
og brændstofforbrug ved CA-dyrkning ofte mere end halveret 
ved etablering af afgrøder, særligt på kuperede arealer. 

Udfordrende afgrøder
Der er dog afgrøder, det ikke er så let at etablere uden foregå-
ende jordbearbejdning.

Roer 
For småfrøede arter som fx roer og løg kan det være vanske-
ligt at placere frøene i et bekvemt såbed og i en ensartet og 
optimal dybde. Dette kan i nogle tilfælde klares ved en præcis 
stribebearbejdning, der både kan skabe et såbed og sikre 
opvarmning og udtørring. Nordic Beet Research forsøgte for 
år tilbage at udvikle stribedyrkning til roer7. Der blev dog ikke 
opnået tilfredsstillende fremspiring. På en lettere jordtype har 
en svensk landmand derimod med succes udviklet et række-
dyrkningssystem til roer8. 

Tabel 2. Mulige effekter af CA

FORBEDRINGER UDFORDRINGER

• Mindre tidsforbrug til etablering
• Mindre brændstofforbrug (omkostnings- og klimaeffekt)
• Mindre risiko for erosion
• Bedre næringsstofudnyttelse
• Markvariationer udlignes over tid, fordi organisk materia-

le og ler forbliver på bakketoppene
• Større bæreevne i marken, hvilket giver flere køreegnede 

dage og færre dybe spor
• Flere jordboende dyr og insekter.

• Etablering i mange afgrøderester
• Snegle især fra markkanter, kan give skader
• Det kræver ekstra tålmodighed, da såtidspunktet kan 

være senere
• Sædskifteændringer med en større andel af vårsæd kan 

give færre hkg kerne
• Det kræver særligt fokus på at undgå køreskader (ingen 

jordbearbejdning til at jævne og løsne skader)
• Kartofler, roer og grønsager kan være van-skelige at 

etablere i CA-systemet.

2 EFFEKTER AF CA
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Majs
En storfrøet afgrøde som majs kan også være udfordrende at 
få etableret i systemer med minimal jordbearbejdning, Der 
er dog flere landmænd, der har afprøvet såning af majs enten 
ved såning direkte i efterafgrøder eller efter en stribebear-
bejdning. Fremspiring af majs i jord, der slet ikke er bearbej-
det, er langsommere. En senere og langsommere vækst først i 
sæsonen ses i mange afgrøder men er i majs særdeles tydelig. 
Hen mod høst vil majs i de fleste tilfælde indhente det tabte. 
Ukrudtsbekæmpelsen kan i nogle tilfælde klares alene med 
glyfosat udbragt før fremspiring af majsen. 

Tommy Nielsen fra Hegnsvig er en af pionererne med direkte 
såning af majs. Han angiver, at en god overvintrende efteraf-
grøde er den vigtigste forudsætning for at få succes med 
etablering uden jordbearbejdning9. 

Kartofler
Kartofler vil udvikle sig meget langsomt i ubearbejdet jord, og 
selve optagningen af kartoflerne vil betyde en bearbejdning 
af jorden. Man har eksperimenteret med at dyrke kartofler 
oven på jorden under enten tang eller halm, men sådanne 
systemer kan dog langt fra konkurrere med produktiviteten 
i almindelige kartoffelmarker. Kartoffelavlere med pløjefri 
dyrkning oplever, at dyrkningen og særligt farbarheden er 
bedre i jord, der ikke har været pløjet i en årrække i forhold til 
dyrkning i pløjet jord. Efter dyrkning af kartofler kan det være 
svært at få en god fremspiring af næste afgrøde eller efteraf-
grøde, hvis ikke der først foretages en let jordbearbejdning. 
Så i kartoffelsædskiftet skal der ske jordbearbejdning efter 
behov. 

Fotograf: Hans Henrik Pedersen

Stribeharvning i stub.
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Plantning af kål i striberne hos Brdr. Kjeldahl, Samsø, der dyrker grønsager og andre afgrøder i et 3 m system med faste kørespor. 
 Juni 2016.

Grønsager
Der er gode muligheder for at dyrke nogle grøntsagsafgrøder 
ved CA, dog er fx gulerødder og andre rodfrugter svære at 
dyrke. Gulerødder kan dog etableres ved dyb stribeharvning, 
og de kan høstes tidligt ved høst med toptrækning. 

Når afgrøder plantes ud, er det helt oplagt at plante i harvede 
striber etableret i enten stub eller i efterafgrøder. Herved 
minimeres fremspiring af ukrudt imellem afgrøderækkerne. 
Kålafgrøder herunder broccoli, selleri og græskar er eksem-
pler på afgrøder, der etableres ved udplantning. For afgrøder, 

der håndhøstes som kål og græskar, undgår man at forstyrre 
jorden igennem hele dyrkningssæsonen. Selleri kan også pilles 
op uden at forstyrre en ret stor andel af jordoverfladen.

Frøgræs
Mange CA-landmænd er rigtigt glade for at have frøgræs med 
i sædskiftet, da græs kan opbygge en rigtig god struktur af jor-
den specielt i overjorden. Man skal være meget opmærksom 
på græsukrudt i forhold til at opnå en tilstrækkelig renhed. 
I forhold til reduceret jordbearbejdning er der dog mange 
erfaringer med, at græsukrudtsproblemerne reduceres ved 
overgang til CA.

Fotograf: Hans Henrik Pedersen
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Udbytterespons
Forsøg10 og erfaringer11 fra praksis herhjemme tyder ikke på 
udbytteforskelle mellem traditionel etablering og CA, mens 
omfattende og langvarige forsøg i Afrika viser, at udbytteef-
fekten afhænger meget af nedbørsforhold. Dyrkning af majs i 
nedbørsrige egne (>1.000 mm årsnedbør) giver langt oftest et 
udbyttetab ved CA, som derfor stiller krav til meget veldrænet 
jord9. Derimod er der betydelige merudbytter i egne med lav 
årsnedbør (<600 mm)12. Dette bekræfter en bedre vandhol-
dende evne i CA-jord. Denne udbyttesammenhæng ved CA 
og nedbør bekræftes i flere andre studier, og der er behov for 

danske studier til at afklare, om en positiv udbytteeffekt af CA 
er størst i tørkefølsomme afgrøder, i nedbørsfattige år og på 
let jord.

Betingelser for jordens liv
Ved CA akkumuleres organisk materiale i overjorden, som 
derved bliver mindre udsat for erosion. Den urørte jord giver 
bedre betingelser for jordboende dyr og insekter, som tager 
skade ved mekanisk bearbejdning. Maksimalt plantedække 
hele året giver optimalt føde- og livsgrundlag for markens 
dyr og insekter, og det er således velkendt, at CA øger såvel 

Biomassen af regnorme øges, når der ikke jordbearbejdes, og der efterlades planterester på jordoverfladen13. Det samme gør bestanden 
af nyttedyr som biller som her mariehøns, som kan holde bestanden af bladlus nede.

Fotograf: Annette V. Vestergaard, SEGES Fotograf: Jens Arne Sørensen
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forekomsten af forskellige arter som antal. Sammensætningen 
af jordens mikroorganismer påvirkes af jordbearbejdning og 
af forekomsten af levende planterødder, ligesom mykorrhi-
zasvampens hyfer ødelægges ved jordbearbejdning. Men 
forhold som påvirker sammensætning og betydning af jordens 
mikrobiom er et fagområde, vi i dag kender meget lidt til.

Klimaeffekt
Den direkte klimaeffekt er en mindre udledning af CO

2
 (CO

2
) 

fra sparet brændstof (25-35 l diesel/ha som svarer til 80-120 
kg CO

2
 ækv/ha). Desuden kan der forventes en effekt af 

efterafgrøder og snittet halm, svarende til hhv. 0,27 t C/ha og 
0,1 til 0,4 t C/ha.14

Lattergasemissionen (N
2
O) bør reduceres over tid i takt med, 

at indholdet af kulstof i overjorden øges, og luftskiftet derved 
forbedres.  

Studier viser dog begge scenarier, og det opleves også i prak-
sis, at jorden i en overgangsperiode er mere våd, hvilket øger 
risikoen for lattergasemission.

2.2 ÆNDRINGER I DET ØKONOMISKE RESULTAT
Når du omlægger dyrkningssystemet, ændrer du på mange 
faktorer, som hver især betyder noget for det økonomiske 
resultat.

Mange af de faktorer afhænger af de konkrete forhold, der er 
til stede på bedriften, f.eks. jordbund, klima, ukrudtspulje og 
maskinpark. 

Det betyder, at ændringer kan slå forskelligt igennem på for-
skellige bedrifter, og det derfor er svært at generalisere over, 
hvilke effekter der kan forventes. 

Nedenfor angives nogle af de faktorer, der bliver påvirket ved 
en ændring. 

Maskiner og arbejde
Omkostninger til arbejde og til maskiner påvirkes væsentligt 
ved overgang fra et dyrkningssystem til et andet.

Helt centralt ved omlægning til CA er tilpasning af maskinpar-
ken. Når jordbearbejdning tages ud af opgaverne i marken, 
fjernes samtidig en væsentlig andel af traktor- og arbejdsti-
merne, ligesom omkostninger til vedligehold og dieselforbrug 
reduceres.

Det betyder, at antallet af og størrelsen på traktorerne skal til-
passes de nye forhold, ligesom en fuldstændig og konsekvent 
overgang til CA på sigt vil betyde, at plov og harver (på nær 
strigle) bliver overflødige. Dermed bør disse redskaber sælges, 
så værditab og rentebyrde på denne del af maskinparken 
fjernes. I første omgang vil de fleste nok prøve til med CA på 
en del af arealet og derfor vente med at sælge alle redskaber 
til jordbearbejdning.

På langt de fleste bedrifter vil CA-dyrkning betyde, at der skal 
sås med en anden type såmaskine.
Som det nævnes i afsnittet om maskiner er der forskel på ty-
perne af såmaskiner og deres egnethed til forskellige afgrøder 
og jordtyper. Det anbefales, at du tager til demonstrationer, 
besøger andre CA-bedrifter, og lejer og låner sig frem for at 
være bedst muligt klædt på til at vælge den rette såmaskine. 

Der kan også være behov for at investere i løsninger til god 
etablering af efterafgrøder, da disse er en forudsætning for et 
velfungerende CA-system. 

Som gennemgangen af afgrødevalg, gødskning og planteværn 
har vist, kan der være enkeltelementer som f.eks. håndtering 
af husdyrgødning, som bedst gennemføres på en bestemt 
måde, og det skal maskinløsningen så tilpasses til. 
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Afgrødevalg og udbytter
I et CA-system bør der af hensyn til efterafgrøder og græ-
sukrudt være 30-40 procent vårsæd i sædskiftet. 
På bedrifter, hvor der dyrkes meget vintersæd, vil dette alt 
andet lige medføre en væsentlig ændring i afgrødevalget og 
med ret stor sandsynlighed også et lavere bruttoudbytte, da 
udbyttepotentialet i vårsæd er lavere end i vintersæd. På 
bedrifter hvor der dyrkes meget foder, er det relevant at regne 
med supplerende indkøb af foder for at dække differencen og 
eventuelt salg af andre afgrøder. 

Udbytteniveauerne i de enkelte afgrøder bør i udgangspunk-
tet ikke forventes at ændre sig væsentligt ved overgang til 
CA, dog kan forholdene i den enkelte mark eller i det enkelte 
år slå mere igennem på udbyttet. Som gennemsnit vil det 
være rimeligt at forvente samme udbytteniveau som i andre 
dyrkningssystemer. 
  
Efterafgrøder er vigtige for at få CA til at fungere optimalt. Der 
arbejdes med en bred palette af arter, og eventuelle merom-
kostninger til udsæd bør også medtages i vurderingerne.

Gødskning og planteværn
CA kan betyde ændringer i anvendelsen og udbringningen af 
husdyrgødning, se mere i afsnit om gødskning. Det konklu-
deres, at slangeudlægning af forsuret gylle formodentlig vil 
være det sikreste.  Det anbefales, at fast gødning afsættes 
eller byttes til flydende husdyrgødning, som kan betyde en 
meromkostning til udbringning.

Erfaringsvis stiger forbruget af herbicider ved CA, specielt 
glyphosat, som bl.a. anvendes til nedvisning af efterafgrøder. 
Derimod oplever flere et fald i behovet for sygdoms- og skade-
dyrsbekæmpelse.

I afsnit om gødskning konkluderes der vedrørende kalkning, 
at der bør kalkes hyppigere og med mindre mængder end i 
konventionelle systemer. Granuleret kalk er dyrere og hyppi-
gere udbringning vil øge denne omkostning.

Hvordan kan jeg estimere ændringer på min bedrift?
Hvis du er vant til at lave et budget for planteavlen, vil et nyt 
budget for CA-dyrkning hjælpe dig med et bud på, hvilke 
effekter en omlægning vil få på kort sigt og kan suppleres med 
et grovbudget på f.eks. 5 års sigt.

Hvis du ikke plejer at lave budgetter, er det altid en god idé 
at give et bud på ændringer i indtjening og omkostninger 
baseret på dit bedste bud. 

En grov model kan være at opstille nuværende afgrøder og for 
hver afgrøde angive forventet udbytte, pris, stykomkostninger 
og omkostninger til maskiner og arbejde. Her kan du afstem-
me budgettet for nudrift med oplysninger fra de seneste 
regnskabsår.

Gør det samme for det afgrødevalg, som du forventer at dyrke 
under CA, herunder efterafgrøder.

Husk eventuelle konsekvenser for foderforsyning på be-
driften. Hvis omlægningen får store konsekvenser for din 
maskinpark, kan det være relevant at få en maskinkonsulent 
til at hjælpe med en maskinanalyse af nuværende maskinpark 
og en maskinstrategi for udskiftning til ny maskinpark. 

På side 11 ses to eksempler A og B på sædskifter. Anvendte 
afgrødepriser og udbytter fremgår af figurerne. Der er i alle 
eksempler regnet med normomkostninger til stykomkostnin-
ger, maskiner og arbejde hentet fra afgrødekalkuler. Aktuelle 
afgrødekalkuler kan findes på farmtal.dk. 

• Sædskifte 1 (tilpasset pløjning) er det samme i begge 
eksempler: Vinterbyg, vinterraps, vinterhvede med 
efterafgrøde, vårbyg til malt. Det giver et gennemsnitligt 
dækningsbidrag (DBI) på ca. 7.750 kr. pr. ha, og et gennem-
snitligt dækningsbidrag efter arbejde og maskiner (DBII) på 
ca. 2.850 kr. pr. ha.

• Sædskifte 2 er to eksempler på sædskifter tilpasset CA med 
større andel af vårsæd. 

http://www.farmtal.dk
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Serie1 Serie2DB 1 DB 2

Sædskifte 1

Vinterbyg 1 ha 78 hkg 110 kr.

Vinterraps 1 ha 43 hkg 270 kr.

Vinterhvede 1. år 1 ha 95 hkg 115 kr.

Efterafgr. Rajgræs 1 ha

Vårbyg, malt 1 ha 64 hkg 130 kr.

Sædskifte 2

Vinterraps 1 ha 43 hkg 270 kr.

Vinterhvede 1. år 1 ha 95 hkg 115 kr.

Efterafgr. Olieræddike 1 ha

Vårbyg, malt 1 ha 64 hkg 130 kr.

Efterafgr. Rajgræs 1 ha

Havre (vårhavre) 1 ha 57 hkg 100 kr.
Jordtypen er JB 5-6 Husdyrgødning fra 100 kg N svin  
Halmen nedmuldes Bedriften er netto kornkøber

EKSEMPEL B Sædskifte 1

Vinterbyg 1 ha 78 hkg 110 kr.

Vinterraps 1 ha 43 hkg 270 kr.

Vinterhvede 1. år 1 ha 95 hkg 115 kr.

Efterafgr. Rajgræs 1 ha

Vårbyg, malt 1 ha 64 hkg 130 kr.

Sædskifte 2

Hestebønne 1 ha 45 hkg 130 kr.

Vinterhvede 1. år 1 ha 95 hkg 115 kr.

Efterafgr. Olieræddike 1 ha

Vårbyg, malt 1 ha 64 hkg 130 kr.

Efterafgr. Rajgræs 1 ha

Havre (vårhavre) 1 ha 57 hkg 100 kr.

Efterafg. Rajgræs 1 ha
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 BEMÆRK, AT DER KUN ER TALE OM EKSEMPLER
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Figur 2. Spredningen af maskinomkostninger inkl. arbejde på planteavls- og svineavlsbedrifter for 2019, fordelt på jordbunds- og bedrifts-
type.15 

I eksempel A er sædskifte 2 (tilpasset CA) vinterraps, vinter-
hvede med efterafgrøde, vårbyg (malt) med efterafgrøde, 
vårhavre. Det giver et gennemsnitligt DBI på ca. 7.000 kr. pr. 
ha og DBII på ca. 2.750 kr. pr. ha.

I eksempel B er sædskifte 2 (tilpasset CA) hestebønne, vin-
terhvede med efterafgrøde, vårbyg (malt) med efterafgrøde, 
vårhavre med efterafgrøde. Det giver et gennemsnitlig DBI på 
ca. 6.100 kr. pr. ha og et gennemsnitligt DBII på ca. 1.500 kr. 
pr. ha. 
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Ligevægt for sædskifter 
Dækningsbidraget efter maskiner og arbejde (DBII) er på ca. 
samme niveau for sædskifte 1 tilpasset pløjning og sædskifte 
2 tilpasset CA i eksempel A. 

I eksempel B er DBII ca. 1.300-1.400 kr. lavere for sædskifte 2 
tilpasset CA end sædskifte 1 tilpasset pløjning.
Afhængigt af afgrødevalget og øvrige forudsætninger kræves 
dermed en besparelse i den størrelsesorden for at give samme 
økonomiske resultat i sædskifte 2 med CA, som sædskifte 1 
pløjet. 

Ovenstående forudsætter, at bedriften er netto kornsælger. 
Hvis bedriften er kornkøber, skal omkostningerne reduceres 
yderligere, da køb af erstatningskorn er dyrere. 

Der kan som tidligere opridset opnås besparelser på omkost-
ninger til maskiner og arbejde ved CA, da jordbearbejdning 
stort set udgår. Omlægning til CA overflødiggør plov og harve, 
og bedrifterne kan klare sig med mindre trækkraft og dermed 
mindre og billigere traktor(er), omend der typisk er behov for 
investering i såmaskine(r) til hoved- og efterafgrøder.

Opgørelse af maskin- og arbejdsomkostninger for planteavls-
brug i 2019 viser en stor spredning mellem bedrifter, der alle 
dyrker korn, raps og frø, se figur 2. Det er altså meget afhæn-
gigt af forholdene på den enkelte bedrift, hvor stort potentia-
let er for at lave besparelser.  

Omkostningerne til maskiner og arbejde består af omkostnin-
ger til: 

• Forrentning og værditab af maskinsaldo
• Vedligehold af maskiner og redskaber 
• Dieselforbrug
• Arbejdstid

På en bedrift, der overvejer omlægning til CA, forventes som 
eksempel ved fuldt indfaset CA en nettoreduktion i omkost-
ninger til forrentning og værditab på 25 procent af gennem-
snitsomkostningen til dette, hvilket giver en besparelse på 
ca. 400 kr. kr. pr. ha. Samtidig forventes brændstofforbruget 
reduceret med 35 l pr. ha, hvilket giver en besparelse på ca. 
175 kr. pr. ha. Endeligt forventes tidsforbruget reduceret med 
2 timer pr. ha. Hvis disse timer kan sælges til andet lønnet 
arbejde, er det en besparelse på ca. 400 kr. pr. ha. Typisk kan 
der også spares vedligehold, da jordbearbejdning undlades. 
I alt opgøres den forventede besparelse til maskiner og arbej-
de i dette eksempel til ca. 1.000 kr. pr. ha. 

Omlægning til sædskifte 2 vil altså forventes at give en bedre 
økonomi i eksempel A med ca. 1.000 kr. pr. ha, mens det i 
eksempel B vil give et lidt ringere økonomisk resultat med ca. 
minus 3-400 kr. pr. ha. Oveni dette kommer eventuelle æn-
dringer i stykomkostninger, som i beregningseksempler alle er 
ansat til normomkostninger fra afgrødekalkuler.

Beregningen af sædskifteøkonomi er lavet i værktøjet ’Økono-
mi i afgrøder og sædskifter”. 
• Læs mere om beregning af sædskifte- og afgrødeøkonomi
• Læs om konkrete eksempler på maskinanalyser på fire 

bedrifter  

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Produktionsoekonomi/Planteavl/Sider/eo_4186_AP2Regneark_Oeko_afgroeder_saedskifter_opdateret.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Jordbearbejdning/Sider/Pl_18_2706_Maskinanalyser_paa_planteavlsbrug.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Jordbearbejdning/Sider/Pl_18_2706_Maskinanalyser_paa_planteavlsbrug.aspx
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I Danmark sker overgangen til CA typisk efter en periode med 
reduceret jordbearbejdning. Der er dog også landmænd, der 
omlægger jord direkte fra pløjning til CA. Det sker typisk, når 
landmænd, som er rutinerede i pløjefri dyrkning, forpagter 
eller køber nyt jord.

Det vigtigste for at få succes med CA er, at jorden er i god 
form. Jorden må ikke være skadeligt pakket, dræningstil-
standen skal være i orden, og der skal være et vist indhold af 
organisk stof i overjorden, specielt på lerjord. Humusindhol-
det skal helst være mere end 2-2,5 procent for at sikre et godt 
luftskifte og en god etablering. Desuden er det afgørende, at 
du kan opnå en god dækning af jorden med vintersæd eller 
alsidige efterafgrøder hen over efterår og vinter for at have 
kontrol over ukrudtet. Mange erfaringer peger på veletable-
rede efterafgrøder som en meget væsentlig parameter til at få 
succes med CA. 

FORHOLD DU SKAL HAVE PÅ PLADS, FØR DU STARTER 
MED AT SÅ DIREKTE I ET CA-SYSTEM

Er markerne jævne?
Jævne marker gør det nemmere at etablere en god afgrøde i 
ensartet sådybde. Hvis der er dybe kørespor i marken, skal de 
udjævnes inden etablering. Har du dyrket pløjefrit i en årræk-
ke, er markerne som oftest jævne. 

Er jordstruktur og dræningstilstand i orden?
Hvis der er strukturmæssige udfordringer med jorden f.eks. 
pakkede jordlag eller mangelfuld dræning, så bør disse ud-
fordringer løses, før der indføres CA. CA kan ikke inden for en 
kort årrække reparere en våd og strukturskadet jord. Så start 
med at finde ud af, hvorfor jorden ikke afdræner ordentligt. 

3 STRATEGI FOR OVERGANG 
   TIL CA

Skyldes det pakket jord, vandstandsende lag eller slemmer 
jordprofilen til pga. ringe afdræning? Er drænene gamle 
og trænger til oprensning eller udskiftning, er der nu en 
anledning til at få løst problemet. Ringe dræning er ofte en 
undervurderet, udbyttebegrænsende parameter, som øger 
risikoen for pakning, da jordstyrken reduceres med stigende 
vandindhold. 

Er der pakket jord, kan jorden evt. løsnes med en grubber 
med smalle tænder til lige under det pakkede lag. Det er 
overordentligt vigtigt, at der kun grubbes, når jorden er tør og 
farbar for at mindske risikoen for genpakning. Desuden bør 
skånsom færdsel specielt i den følgende dyrkningssæson efter 
grubning prioriteres for at undgå genpakning.

På stive lerjorde med et lavt indhold af organisk materiale 
(under 2 procent), kan en strukturkalkning give en bedre jord-
struktur og derigennem bidrage til at sikre en god etablering. 

Er der ukrudtsarter, der er meget problematiske?
Ukrudtsfloraen vil ændre sig, når du ophører med at bearbej-
de jorden. Erfaringsvis får man færre arter, men i større antal 
end ved traditionel dyrkning. Det er et dårligt udgangspunkt 
at starte med store ukrudtsproblemer. Overvintrende græs-
ukrudt skal der helst være nogenlunde styr på. Især væselhale 
kan være en udfordring i CA. I en åben afgrøde enten som 
følge af en langsommere vækststart, eller fordi den er udsået 
på stor rækkeafstand, kan væselhale hurtigt opformere en 
betydelig frøpulje i overjorden. Dette generer særligt i sæd-
skifter med megen vintersæd og frøgræs. 

Jordbearbejdning er et effektivt virkemiddel til at holde 
rodukrudt i ave, så hvis du vil være lidt på forkant, skal ro-
dukrudt være bekæmpet effektivt inden omlægning til CA. 

 

 LÆS MERE OM OVERGANGEN TIL CA I PJECEN 
CONSERVATION  AGRICULTURE I PRAKSIS, HVOR 
13 DANSKE LANDMÆND  FORTÆLLER OM DERES 
ERFARINGER MED CA11.

14

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/0/5/e/pl_19_4580_conservation_agriculture_i_praksis.pdf
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Kan afgrøderester håndteres?
Det er meget vigtigt, at du har det rette udstyr, der kan sikre 
en jævn fordeling af afgrøderester med mejetærsker og/eller 
ved en efterfølgende strigling. 

Er marken i passende gødningstilstand?
I de første år uden jordbearbejdning er der ikke dannet 
mange makroporer, og jordstrukturen er ofte pakket. Sammen 
med en koldere jord kan rodvæksten være både langsommere 
og mere øverlig end i den pløjede jord. Derfor er det vigtigt, at 
der er let adgang til planteoptagelige næringsstoffer. Derfor 
er det en god idé, at få taget analyser af jorden fra start og 
tilpasse gødningstilførslen. Undersøg jordprøven for flere 
næringsstoffer end fosfor og kalium, så udviklingen også kan 
følges i det nye dyrkningssystem.

Hvis der er mangler eller ubalance i sammensætningen af 
mineraler, kan du opleve misvækst. I CA-systemer gøder man 
principielt jorden, ikke afgrøden. Det er jordens nærings-
stofressourcer og mikroorganismer, der primært sørger for 
næringstilførslen til planterne. 

FORHOLD DU SKAL HAVE FOKUS PÅ, MENS DU DYRKER 
EFTER CA

Kickstarte jordstrukturen
Når jord omlægges direkte fra pløjning til CA, kan man opleve 
udfordringer med at fastholde et højt udbytteniveau de 
første år. Det skyldes ofte, at overjorden pakker og slemmer 
sammen pga. en lav aggregatstabilitet og et lavt indhold 
af organisk materiale. Da der endnu ikke er dannet mange 
makroporer fra regnormegange, er den vandledende evne 
lav, specielt på lerjorde. Det kan give en ringere vækststart og 
en tendens til mindre buskning i kornafgrøderne. Dette kan 
delvist afhjælpes ved at øge udsædsmængden og gødnings-
tilførslen eller ved at dyrke mindre krævende afgrøder som 
f.eks. hestebønner eller græsfrø. 

Minimer jordpakning i marken 
Konsekvenserne af færdsel med tunge maskiner i marken 
ved overgang til CA er endnu større end i marker, som løsnes 
mekanisk hvert år, og derfor skal vejr- og køreforholdene 
i marken være optimale ved færdsel, og du bør overveje, 
om det at muligt at færdes med lettere maskiner. Det stiller 
krav til tålmodigheden at vente på optimale forhold, og det 
kan kræve strategiændringer. F.eks. hvis jorden er tjenlig til 
såning, men ikke kan bære en gyllevogn, bør du i denne situa-
tion udskyde gyllekørslen til efter såning. Forsøg underbygger, 
at udbyttetabet ved denne prioritering er marginalt.

Der skal fokuseres på at holde den tunge trafik i plejesporene 
og på at anvende gode dæk. De bedste dæk (VF1, IF1 og CHO1 
dæk) kan fungere i marken med en dæktryk på 1-1,5 bar 
ved de tungeste køretøjer; mejetærskeren, gyllevognen og 
kornvognen - optimalt set i kombination med et dæktrykregu-
leringssystem. 

Ved gyllekørsel med selvkørende gyllemaskiner og gylleudlæg-
gere reduceres jordpakningen ved gyllekørsel til et minimum. 
Dog-walk maskiner med forskudte hjul er optimal ved tidlig 
gylleudbringning før såning. 

Dårlig afdræning skal afhjælpes, før du kan få succes med CA. Tjek 
at jorden afdræner, og at der ikke er øverlige pakkede jordlag, som 
begrænser rodudviklingen og vandtransporten. Se faktaark til tjek 
af jorden.

Fotograf: Stinna Susgaard Filsø, SEGES

https://www.e-pages.dk/seges/32/
https://www.e-pages.dk/seges/32/
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Kontrolleret trafik i faste kørespor kan overvejes. Et 8 meter-
system er relativt nemt at opnå ved rendyrket no-till, da det er 
muligt at anvende relativt store arbejdsbredder uden behov 
for enorm trækkraft foran såmaskinen. Derved vil der kunne 
anvendes faste kørespor på 8 og 24 meter. Gødskningsudstyr/
marksprøjte på 24 meter og halmstrigle/såmaskine/mejetær-
sker på 8 meter. Systemet kan også implementeres med en 6 
m såmaskine. På store gårde kan kontrolleret trafik udføres 
med 12 og 36 meter brede maskiner.

3.1 KOM GODT I GANG
Lav en plan for overgangen 
Et vellykket resultat starter med en god plan. Det er derfor 
vigtigt at udvælge de mest oplagte arealer og have en plan for 
sædskifte, som indeholder afgrøder, efterafgrøder og tilpasse-
de udsædsmængder. Gennemtænk etableringsstrategien ud 
fra, hvad der er behov for i den enkelte mark.

Opbyg erfaringer med succesfulde efterafgrøder
Forud for omlægning kan du begynde at opbygge erfaring 
med at dyrke efterafgrøder med succes. Få nogle erfaringer 
med tidlig etablering af efterafgrødeblandinger, der indehol-
der flere forskellige arter med forskellige funktioner (se afsnit 
11 om efterafgrøder).

Udvælg de mest oplagte marker
Prioriter at starte op i marker, hvor 
• dine efterafgrøder vokser godt
• der ikke står vand ved kraftige nedbørshændelser

Den første etablering
En CA-mark kan f.eks. startes op efter en vellykket efterafgrø-
de eller efter en græsmark (evt. som forfrugt), der har dannet 
en god jordstruktur. Du kan også starte med at så raps, heste-
bønner eller efterafgrøde direkte med en grubbesåmaskine i 
snittet halm. 

Ved den første etablering anbefales en øget udsædsmængde 
for at sikre jordløsning og etablering af et kraftigt plantedæk-
ke. Det kan desuden overvejes at tilføre lidt gødning ved så-
ning, 25-30 kg N i NS-gødning pr. ha i de tilfælde, hvor såning 
forekommer efter en regnfuld periode, eller hvor der ikke er 
husdyrgødning i sædskiftet. 

Afprøv forskellige såmaskiner før investering
Du kan med fordel låne eller leje såmaskiner af maskinstati-
oner eller af andre CA-landmænd med stor maskinkapacitet, 
inden du investerer. På den måde får du mulighed for at 
afprøve forskellige såmaskiner på ens egen jord, og er dermed 
klædt langt bedre på til ar træffe det gode valg af såmaskine. 

13 CA-LANDMÆNDS BEDSTE RÅD11

• Dræningen skal virke- ellers er det spildte kræfter
• Træk på andres erfaringer – deltag i erfagruppe, spørg dig frem og lær af andres fejl
• Lej maskiner til etablering, før du selv investerer i en ny såmaskine
• Ændring i dyrkningspraksis bør foregå trinvis. Start med et par af de marker, hvor jorden har det bedst og etabler 

afgrøden direkte efter en stærk efterafgrøde
• Hav is i maven. Når naboen begynder at så, så tag på ferie eller kig væk. Mærk på jorden, og hold dig fra den, hvis den 

ikke er klar. Rettidigheden er altafgørende for resultatet
• Jorden skal arbejde året rundt, derfor er efterafgrøder en krumtap i conservation agriculture
• Gå ikke på kompromis med sædskiftet – dyrk aldrig samme afgrøde to år i træk
• Vær tålmodig. Gevinsterne kommer ikke det første år - for opbygning af en sund jord tager tid.
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Direkte såning er en anden opgave, end når der sås i ophar-
vet eller pløjet jord. Specielt når der skal sås i en nedvisnet 
efterafgrøde eller i en stor halmmasse, der ikke er opblandet i 
overjorden. Det stiller større krav til såmaskinen at opnå den 
rigtige sådybde og få lukket rillen, når der sås direkte i stub.

Jord, der ikke er bearbejdet, er mere kold end bearbejdet jord. 
Det medfører, at kernerne spirer langsommere i de tidlige 
vækstfaser. Planterne vil indhente dette i løbet af sæsonen. 
Sådybden kan evt. reduceres med ca. 1 cm ved direkte såning 
for at kompensere for den langsommere fremspiring. For 
specielt store frø, som hestebønner, skal sådybden ikke redu-
ceres, hvis jorden er løs. Vi mangler danske CA såforsøg til at 
dokumentere forskellene. 

Vigtigheden af en ensartet jordoverflade før direkte såning 
kan ikke understreges nok. En grundig strigling kan fordele 

4 ETABLERING AF AFGRØDER

den snittede halm, hvilket både giver en ensartet sådybde, og 
du undgår hair-pinning, som er når kerner placeres på halm-
strå. Strigling foretages ca. 30 grader på skrå af den senest 
anvendte såretning. Nedvisning af efterafgrøder og spildkorn 
anbefales før såning. Specielt når der sås med tandsåmaskine, 
kan det være en fordel at så på skrå af den normale agerret-
ning, Herved fordeles den snittede halm og efterafgrøder, og 
du minimerer risiko for slæbning. Det medvirker desuden til 
at holde marker jævne. 

Omdrejningspunktet i CA-maskinparken er såmaskinen. Der 
findes en lang række såmaskiner på det danske marked, der er 
udviklet til direkte såning. De kan groft deles op i skiveskærs-
såmaskiner, tandskærssåmaskiner og striptill-såmaskiner. De 
har hver deres fordele.
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5.1 SKIVESKÆRSSÅMASKINE
Skiveskærssåmaskinen er egnet til minimal jordbearbejdning 
og giver mulighed for individuel dybdestyring på den enkelte 
sårække. Moderne skiveskærssåmaskiner er blevet mere 
dybdesøgende end tidligere modeller, men de er stadig ud-
fordret ved såning af afgrøder med dybe sådybder som f.eks. 
hestebønner, der har en anbefalet sådybde på 7-8 cm.

VM Seeder, Multiva Forte, John Deere 750 A, Weaving GD, Sly 
Boss, Kuhn Aurock, Horsch Avatar og Sky Easy Drill er eksem-
pler på skiveskærssåmaskiner, der er aktuelle på det danske 
marked, og som er specielt egnede til direkte såning. Der er 
væsentlige forskelle på de enkelte maskiner. Hav fokus på 
maskinernes evne til at så i store mængder plantemateriale, 
hvad enten det er efterafgrøder eller snittet halm. De enkelte 
modeller har forskellige løsninger på udfordringen. Sly Boss 
og Weaving GD har f.eks. vinklede skiveskær, hvilket modvir-
ker hair-pinning, og tyngdekraften hjælper med lukning af 
sårillen. 

5 MASKINER TIL CA

Trækkraftbehovet er lavest for skiveskærssåmaskiner, som 
yder meget begrænset modstand i forhold til tandskærs- og 
Strip-Till såmaskiner. Trækkraftbehovet for fx Weaving GD 
opgives til at være minimum 35 hk pr. meter, svarende til 140 
hk til en fire meter bred maskine og 210 hk for en seks meter 
bred maskine. John Deere 750A, som er væsentligt lettere end 
Weaving GD har et trækkraftbehov på min. 140 hk for en 6 
meters model. På meget kuperede arealer kan trækkraftbeho-
vet være større.

5.2 TANDSKÆRSSÅMASKINE
Tandskærssåmaskinens styrke er, at den er bedre til at hånd-
tere store mængder snittet halm. Desuden er der erfaring for, 
at den bedre kan så under våde underoptimale forhold end 
skiveskærssåmaskinen. Udfordringen med tandskærssåmaski-
ner er, at de fleste har en stiv ramme, der giver lidt uens sådyb-
de.  

Fotograf: Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES

 Kuhn Aurock er et eksempel på en skiveskærsså-
maskine konstrueret specifik til direkte såning. 

1818
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Amazone Cayena, Horsch CO/Sprinter ST og Virkar Dynamic 
er eksempler på tandskærssåmaskiner. Tandskærssåmaskiner-
ne laver en større grad af jordbearbejdning end skiveskærsma-
skinerne. men er generelt bedre til at placere kernerne under 
store mængder af snittet halm.   

5.3 STRIP-TILL SÅMASKINE
Strip-Till såmaskinens styrke er, at den procentvise bearbejde-
de jordoverflade er mindst, på grund af stor rækkeafstand på 
op til 33-36 cm for kornafgrøder og 50-75 cm for raps, roer, 
majs og grønsager. Strip-Till såmaskiner kan ofte så i bånd på 
10-18 cm. Der er erfaring for, at stribebearbejdningen lufter 
striben, hvilket kan have en positiv effekt på iltning af svær 
lerjord. 

Claydon Hybrid, Mzuri Pro-Til, Sly StripCat og Väderstad Spirit 
Stripdrill er eksempler på strip-till såmaskiner. Princippet afvi-
ger fra rendyrket no-till, grundet bearbejdning med grubbe-
tanden. På finsandede jordtyper kan dyb løsning i sårækken 
være hensigtsmæssig, særlig i de tidlige år af CA. 

Adskillelse mellem tandsåmaskiner og StripTill maskiner er 
flydende. Ved brug af lille bearbejdningnsdybde og smalle 
såskær kan en StripTill maskine omdannes til en tandsåma-
skine. 

Læs mere om såmaskiner i LandbrugsInfo artiklen: ”Såmaski-
ner til reduceret jordbearbejdning”. 

5.4 HALMSTRIGLE
Overkørsel med halmstrigle efter høst kan have flere formål. 
Det kan være fordeling af den snittede halm og sætte gang i 
omsætningen. Strigling kan også sætte gang i fremspiring af 
spildfrø samt ukrudt, og nogle bruger striglen til at så efteraf-
grøder. 

Halmstriglen er derfor et centralt redskab i CA-systemet. 
Selv med stor arbejdsbredde er trækkraftbehov (ca. 15-20 
hk/meter) og brændstofforbrug lavt. Der er tale om en billig 
overkørsel med stor kapacitet. 

Claydon tandskærssåmaskine til direkte såning i stubben. 

Fotograf: Annette Vibeke Vestergaard, SEGES

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/7/8/9/maskiner_og_bygninger_saamaskiner_til_reduceret_jordbearbejdning
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/7/8/9/maskiner_og_bygninger_saamaskiner_til_reduceret_jordbearbejdning
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5.5 UDSTYR TIL SÅNING AF EFTERAFGRØDER
Ved etablering af efterafgrøder før høst er spredning med 
ATV-spredere en prisbillig løsning, men den har begræn-
set arbejdsbredde. Hvis der skal opnås en god fordeling af 
efterafgrødeblandinger, kan større spredebredde end 10-12 
m ikke anbefales. Det gælder specielt ved småfrøede arter. 
Ved høj montering, f.eks. på en frontlæsser, er der erfaring for 
at spredning på op til ca, 18 m kan lykkedes, men med stor 
vindfølsomhed. Ved montage af to ATV-spredere på en bom 
bliver spredning på 24 m en realistisk mulighed.  

Generelt anbefales spredning med en god gødningsspreder 
(centrifugalspreder) med frøspredningsudstyr. Bedste løsning 
er anvendelse af specialudstyr ved bredder på 18-24 m og 
derover. Et eksempel på en god løsning er frøsåningsudstyr, 
hvor en tank med uddoseringsenhed blæser frøene ud til små 
elcentrifugalspredere – en spredeenhed pr. 10-12 m bom 
(højst). Prisniveauet er 50.000-75.000 kr.
 
Ulempen ved denne type er en relativ lille tankkapacitet. Ved 
almindelige udsædsmængder på 10-14 kg/ha er tankkapaci-

teten acceptabel, men ved efterafgrødeblandinger med stor 
udsædsmængde på op til 30 kg/ha bliver tankkapaciteten util-
strækkelig. En anden løsning, der kan overvejes at investere 
i, er en egnet gødningsspreder med bom. Herved får du både 
en sikker spredning med lille mellemrum mellem spredepla-
derne, samtidig med en stor tank- og uddoseringskapacitet. 
Hvis flere landmænd gik sammen om investeringen, eller én 
udførte det som en maskinstationsopgave, ville investeringen 
kunne forrentes.

Etablering efter  høst  er mere sikker, men kan ofte først ud-
føres for sent. Derved bliver efffekten af efterafgrøderne for 
lille. Vælger du at etablere efterafgrøder efter høst, anbefales 
radsåning. Ved såning med en tandsåmaskine opnås hurtigst 
fremspring. Etablering i stub kan alternativt foregå med halm-
strigle med frøudstyr, men det er en mere usikker metode, 
hvor fremspiringsprocenten må forventes reduceret.  

Læs desuden LandbrugsInfo artiklen ”Teknik til etablering af 
efterafgrøder”.

Techneat Outcast V2 er et eksempel på et spredesy-
stem, hvor flere spredeenheder sikrer god fordeling. 

Fotograf:  Henning SJørslev Lyngvig, SEGES

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/0/4/3/bygninger_maskiner_teknik_etablering_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/0/4/3/bygninger_maskiner_teknik_etablering_efterafgroder
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I kombination med levende planter og rødder er halm er en 
vigtig kulstof- og næringsstofkilde for jorden og dens orga-
nismer. Halmen bidrager også til opbygningen af en god 
jordstruktur. Som udgangspunkt bør halm derfor forblive i 
marken. Ved snitning af halmen er en ensartet fordeling af 
halm og avner afgørende for en god etablering. Brug den 
nødvendige tid på at indstille mejetærskerens spredesystem, 
så spredningen sker tæt på den fulde bredde.

6 HALMSTRATEGI

Praktiske forhold som sidevind gør, at det er tæt ved umuligt 
at foretage én indstilling, der giver god fordeling i flere kør-
selsretninger. Derfor anbefales det at købe et spredesystem, 
der kan styres fra kabinen, når du udskifter mejetærskeren. 
Det sikrer den bedst mulige halmfordeling under blæsende 
høstforhold. Mejetærskere med meget brede skæreborde på 
35 fod eller mere kan have vanskeligt ved at lave en tilstræk-
kelig god halmfordeling. For at sikre en god fordeling af afgrø-
derester er der stadig flere landmænd, der sætter en høj stub, 
så mindst muligt materiale skal spredes fra mejetærskeren. 
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Sædskifter for CA-systemer tilrettelægges efter de samme 
principper som for andre dyrkningssystemer, men med større 
vigtighed, da den sanerende effekt af jordbearbejdning ude-
bliver. Det tilstræbes, 

• at risikoen for angreb af sygdomme og skadedyr minimeres 
under hensyntagen til det økonomiske resultat

• at næringsstofferne i husdyrgødning og fra forfrugten 
udnyttes bedst muligt, og at frigjort kvælstof opsamles i 
efterårsmånederne

• at opretholde en stabil indtjening fra markbruget ved ikke 
ensidigt at satse på afgrøder, der svinger meget i enten 
udbytte eller pris fra år til år

• at der indgår både en- og tokimbladede afgrøder i sædskif-
tet

• at der både indgår vår- og vinterafgrøder i sædskiftet med 
en balanceret andel af begge typer

• at udnytte arbejdskraft og maskinkapacitet (afsnit 6) bedst 
muligt.

7 SÆDSKIFTESTRATEGI

Det øger forebyggelsen af sygdomme som hvedebladplet 
(DTR) og aksfusarium og følgelig indholdet af fusariumtoksi-
ner i korn, når du ikke dyrker den samme afgrøde to år i træk 
på samme areal.  

7.1 SÆDSKIFTESYGDOMME
Der ses i disse år en stigende forekomst af kålbrok i danske 
sædskifter. Du bør være opmærksom på dette, hvis du dyrker 
korsblomstrede efterafgrøder. Dette skyldes, at spildraps 
i høj grad opformerer kålbrok, og det er vanskeligt at styre 
spildraps i efterafgrøder med korsblomstrede arter.

Af samme årsag bør du, hvis du dyrker hestebønner og ærter 
som hovedafgrøder i sædskiftet, undlade at dyrke vikke for at 
forebygge angreb af sygdommen Phytophthora pisi. (se foto, 
side 24).

Risiko for opblomstring af sygdomme er mindre i efterafgrø-
deblandinger med stor diversitet. 

BEREGN DEN ØKONOMISKE KONSEKVENS AF SÆDSKIFTESTRATEGIEN OG AFGRØDEVALG

Hvis andelen af vintersæd ved nu-driften er høj, for at sikre bedriftens foderforsyning, skal du være opmærksom på, at 
vårsædsandelen bliver stigende, som følge af et ændret sædskifte.

Hav fokus på sammensætningen af efterafgrødearter, så risikoen for sædskiftesygdomme minimeres. Det er derfor en 
god ide at regne på den økonomiske konsekvens af større indkøb af foder og efterafgrøder, måske også i forhold til salg 
af andre afgrøder.
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7.2 UKRUDT OG SÆDSKIFTE
I sædskifter med en høj andel af vintersæd er der stor risiko 
for opformering af særligt de vinterenårige græsser og tokim-
bladede arter som kornblomst, kornvalmue og burresnerre, 
som har en livscyklus, der ligner vintersæds. Omvendt opfor-
meres arter som pileurt og hvidmelet gåsefod i større omfang 
ved høj andel af vårsåede afgrøder.

Der bør af hensyn til ukrudtsmanagement vælges en for-
holdsvis høj andel af vårsåede afgrøder i sædskiftet, mindst 

30 procent og meget gerne 40 procent Jo større andel af 
vintersæd du har i sædskiftet, desto større er kravene til andre 
forebyggende tiltag og kemi, hvilket giver større risiko for 
udvikling af resistens.

Flerårige ukrudtsarter (kvik, tidsler med flere) opformeres let 
i dyrkningssystemer, hvor der er minimal jordbearbejdning, 
og hvor der ikke er flerårige græsmarker. Det er derfor vigtigt, 
at du også er opmærksom på, at der i dit sædskifte skal være 
”vinduer” til at bekæmpe disse arter. 

 Svampesygdommen Phytophthora pisi i hestebønner. Svampen angriber rodsystemet. Til venstre intet angreb, i midten 50 procent angreb 
og til højre 100 procent angrebne planter. 

Fotograf: Mariann Wikström, Agroplantarum, Sverige
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8 PLANTEVÆRNSSTRATEGI

Et varieret sædskifte er nøglen til at forebygge, at ukrudt og 
sædskiftesygdomme bliver et problem (se afsnit 7).

8.1 UKRUDT
Når jorden ikke bearbejdes eller kun bearbejdes øverligt, er 
det kun ukrudtsfrø, der ligger i nogle få centimeters dyb-
de, som får mulighed for at spire hvert år. Dybereliggende 
ukrudtsfrø får ikke den lyspåvirkning, der er nødvendigt for at 
fremprovokere fremspiring. 

Principielt betyder det, at alle kastede frø befinder sig i 
spiredygtig dybde, som kan betyde, at ukrudtsbestanden i 
tilfælde af manglende opmærksomhed får mulighed for at 
eksplodere i løbet af få år. Men omvendt kan det også betyde, 
at ukrudtsbestanden ved god management kan bringes ned 
på et lavt niveau, hvorved behovet for ukrudtsmidler falder. 

Det er derfor særligt i overgangsperioden til CA vigtigt at 
holde et vågent øje med ukrudtsbestanden og justere strategi 
og middelvalg, så snart du ser forandringer. Og har du et 
højt ukrudtstryk eller kendskab til herbicidrestistens på dine 
marker, vil det være en fordel at nedbringe det ved at øge 
effektkravet og/eller starte med sædskiftetilpasningen, inden 
du går i gang med CA. 

Ukrudtsarter, som du skal have særligt fokus på i dyrknings-
systemer uden jordbearbejdning, er især de enårige græsser: 
væselhale, hejrearterne, agerrævehale, rajgræsserne og 
vindaks. Også flerårige ukrudtsarter som f.eks. kvik, agerpad-
derok og agertidsel kan opformeres i CA-systemer. 

Enårige græsser favoriseres ved tidlig såning af vintersæd. 
Derfor bør du ikke så tidligt, hvis du har erfaring for, at disse 
græsser er et problem.

Udover sædskifte og korrekt middelvalg er det vigtigt for 
håndteringen af enårige græsser at efterlade stub så urørt som 
muligt og evt. kun benytte en halmstrigle hurtigst muligt efter 
høst for at sikre ukrudtsfrø kontakt med jord og fugt. Spiring, 
forrådnelse og det faktum, at frøene ædes af dyr, vil give et 
hurtigt henfald af frø efterladt på jordoverfladen. Dette er 
selvsagt særligt vigtigt efter afgrøder, hvor der har været et 
betydende frøkast.

Ved konsekvent at bruge en passende lav dosis glyphosat 
(350-400 g aktivstof pr. ha) i forbindelse med etablering af af-
grøderne i sædskiftet, bekæmper du nyfremspiret græsukrudt 
og tokimbladet ukrudt, og du får en dæmpende virkning på 
kvik, hvis skuddene er fremme med 3-4 blade. 

Fotograf: Jens Erik Jensen, SEGES

Væselhale er en af de værste blandt græsukrudt ved CA-dyrkning, 
især i et sædskifte med en høj andel af vintersæd. De er ganske 
undselige, indtil de indtager pladsen, tager magten og smider mas-
ser af frø. 40 procent vårsæd i sædskiftet løser problemet. 
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Mod flerårige ukrudtsarter skal der vælges en anden strategi. 
Konkurrencestærke afgrøder og efterafgrøder kan reducere 
opformeringen af disse, men kemisk må der satses på selekti-
ve midler som f.eks. fop/dim-midler (feks. Agil og Focus Ultra) 
mod kvik i raps, hestebønner og ærter, MCPA mod agerpad-
derok og tidsler, eller du må finde ”vinduer” i sædskiftet, hvor 
højere doser af glyphosat kan bruges på tidspunkter, hvor de 
flerårige arter er i aktiv vækst (glyphosat virker dog ikke mod 
agerpadderok). 

 8.2 SVAMPESYGDOMME
Med hensyn til svampesygdomme skal der tages hensyn til, 
om CA-sædskiftet, og de efterafgrøder der indgår, giver risiko 
for opformering af sædskiftesygdomme (se afsnit 9).

For bladsvampe vil der i et alsidigt CA-sædskifte ikke forven-
tes væsentligt ændrede sygdomstryk i forhold til sædskifter 
i pløjede systemer. Erfaringer fra praksis antyder, at der ved 
CA-dyrkning er mindre angreb af meldug og septoria end i 
andre systemer. Rationalet skulle for meldugs vedkommen-
de være, at kvælstofoptagelsen sker mere jævnt i løbet af 
vækstsæsonen, og at man derved i CA-systemer undgår høje 
kvælstofkoncentrationer tidligt i vækstsæsonen, der frem-

mer meldug. Desværre er der ikke forsøgsresultater, som kan 
underbygge disse observationer.

Det anbefales derfor som udgangspunkt at følge sygdomsud-
viklingen i marken og i registreringsnettet og behandle efter 
de bekæmpelsestærskler, som kan findes på LandbrugsInfo16, 

17.

8.3 SKADEDYR/NYTTEDYR
Det nævnes ofte, at CA-dyrkning fremmer bestande af 
nyttedyr, da de jordboende insekter dør ved kraftig jordbe-
arbejdning. Arter som orme, edderkopper og biller har en 
længere generationstid end eksempelvis bladlus, hvorved den 
biologiske bekæmpelse forringes af jordbearbejdning. Der 
findes flere  videnskabelige undersøgelser, som viser, at der er 
flere nyttedyr, når man ikke pløjer. 

En kvantificering af effekten af nyttedyr som biologisk 
bekæmpelse findes desværre ikke. Det anbefales at anvende 
generelle skadetærskler. Endvidere skal der fokus på, at korn-
bladlus kan vandre uforstyrret via ’den grønne bro’ til næste 
afgrøde og eksempelvis inficere med havrerødsot. For at 
skåne nyttedyrene, kan lus bekæmpes målrettet med Pirimor 
(pirimicarb). 

BEKÆMPELSE AF ENÅRIGE GRÆSSER

• Sen såning af vintersæd
• Efterlad stub så urørt som muligt. Evt. brug halm-

strigle efter afgrøder med stort frøkast
• Nedvisning med glyphosat. 

BEKÆMPELSE AF FLERÅRIGT UKRUDT

• Kraftigt afgrødedække hæmmer opformering 
af flerårigt ukrudt

• Prioriter ”vinduer” i sædskifte
• Anvend midler som fop/dim eller MCPA.
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De fleste forsøg med gødskning er gennemført i konventio-
nelle dyrkningssystemer med pløjning flere gange i sædskif-
teperioden. CA påvirker næringsstofomsætningen i jorden på 
flere måder. Når jorden er plantedækket om efteråret, og der 
tilføres flere afgrøderester, sker der en ophobning af plante-
rester og kulstof i jordoverfladen. Alt andet lige betyder det, 
at tabet af mobile næringsstoffer som kvælstof, svovl, bor og i 
mindre omfang kalium reduceres i forhold til konventionelle 
dyrkningssystemer. Det betyder også, at fosfor vil forblive 
mere tilgængeligt på grund af den større mikrobielle aktivitet 
og i mindre omfang end i konventionelle systemer bindes i 
tungtopløselige forbindelser. Ophobning af organisk stof i 
jordoverfladen vil give en større immobilisering af nærings-
stoffer i CA-systemer, fordi mikroorganismerne binder specielt 
kvælstof og svovl fra jorden i den mikrobielle biomasse, når 
kulstofrige planterester skal nedbrydes.  

I de første år efter omlægning fra konventionel til CA-dyrk-
ningssystemer med snitning af halm, kan næringsstofbehovet 
forøges for specielt kvælstof og svovl, som er de mest udbyt-
tebegrænsende næringsstoffer under danske forhold. Efter 
nogle år vil frigørelsen af næringsstoffer ved mineralisering af 

9 GØDSKNING

det organiske stof være i balance med immobiliseringen, og 
behovet for næringsstoffer vil derfor være det samme eller 
mindre end i konventionelle systemer. 

Afgrødens næringsstofforsyning er i CA-systemer på sigt mere 
bestemt af næringsstofforsyningen fra jorden end i konven-
tionelle systemer. Derfor bør du holde styr på tilførslen af 
organisk stof i de enkelte marker og modelberegne kvælstof-
behovet ud fra jordens kvælstofpuljer f.eks. med MarkOnline. 

Mineralisering af kvælstof ved CA er mindre om foråret end i 
konventionelle systemer. Derfor bør tilføres en større mæng-
de kvælstof til vintersæd ved vækststart end i konventionelle 
systemer. 

For at begrænse immobilisering af kvælstof, hvor der ligger 
meget halm og planterester på jordoverfladen, kan gødnin-
gen punktnedfældes i vintersæden, så den placeres i 5-8 cm’s 
dybde. I det såkaldte CULTAN-gødskningssystem placeres en 
ammoniumsulfat-opløsning i denne dybde. Det har man gode 
erfaringer med i Tyskland, men arbejdsbredden er lille, og 
systemet er dyrt. I en forsøgsserie over 3 år er metoden testet 

GØDSKNING I VINTERSÆD

• Ved mange halmrester, kan der være behov for 
tilførsel af N til vintersæd i efteråret.

• En langsom vækststart i foråret, øger beho-vet for 
tidlig udbringning af en større mæng-de N-gødning.

GØDSKNING I VÅRSÆD

• Placering af gødning er ekstra værdifuld, hvor 
der er meget organisk materiale i over-jorden 
som immobiliserer kvælstof.
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i Landsforsøgene i kombination med reduceret jordbearbejd-
ning18. Her blev der opnået positive resultater af ammonium-
sulfat gødning, men ingen effekt af CULTAN-teknikken. Forsøg 
med afprøvning af forskellige N-gødningstyper fortsætter.

I forårssåede afgrøder må det forventes, at fordelen ved place-
ring af gødning er større end i konventionelle systemer på 
grund af mindre immobilisering. 

9.1 UDBRINGNINGSMETODER AF HUSDYRGØDNING I CA
Anvendelse af husdyrgødning skal følge de samme principper 
som i konventionel dyrkning. Der er fordele og ulemper ved 
de forskellige udbringningsmetoder. 

Nedfældning af gylle laver jordbearbejdning, men forhindrer, 
at N immobiliseres i halmrester på overfladen. En bedre bæ-
reevne i CA-systemer vil gøre nedfældning nemmere, så der 
ikke i samme omfang som ved konventionel dyrkning kommer 
spor eller sker skadelig jordpakning efter tunge maskiner. Det 
kan muliggøre nedfældning af gylle til vårsæd inden såning. 
Omvendt kan pakning af overjorden ikke udbedres, når der 
ikke jordbearbejdes. Det taler for den store arbejdsbredde, 
som opnås ved slangeudlægning. Det sikreste vil derfor for-
modentligt være at slangeudlægge forsuret gylle. Du kan også 
vente med at slangeudlægge gylle til vårsæden er fremspiret, 
men i et tørt forår er der risiko for dårlig udnyttelse af gyllen.

Anvendelse af fast gødning og dybstrøelse er i forhold til en 
optimal N-udnyttelse udfordret af, at det ikke kan nedbringes, 
hvilket vil give et ammoniakfordampningstab. Det bedste vil 
derfor være at afsætte den faste gødning til et biogasanlæg 
eller naboen og bytte det for flydende husdyrgødning. 

9.2 KALKNINGSSTRATEGI
I CA-systemer kan accepteres et lavere reaktionstal end i kon-
ventionelle systemer på lerjord, fordi der ikke skal tages hen-
syn til jordstrukturen. Dette medfører generelt et lavere be-
hov for tilførsel af kalk. På grund af manglende opblanding af 
jorden kan reaktionstallet falde hurtigere i de øverste 5 cm af 
jorden på grund af omsætning af ammoniumgødninger. Der-
for kan det argumenteres for, at der skal kalkes hyppigere og 
med mindre mængder end i konventionelle systemer. F.eks. i 
niveauet 1 ton jordbrugskalk hvert 3. år. Hvis reaktionstallet 
er meget lavt og skal hæves for at få optimal plantevækst, er 
det vigtigt, at kalkningen foretages tidligt på efteråret, for at 
nedbøren kan opløse kalken og transportere det ned i jorden. 
Der findes dog ingen forsøgsmæssig dokumentation for den 
optimale kalkstrategi i CA under danske forhold. 
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Efterafgrøder sikrer, at der er levende planterødder i marken 
det meste af året. De bidrager til kulstofopbygning, opsamler 
næringsstoffer, forbedrer jordstrukturen, mindsker risikoen 
for erosion, konkurrerer mod ukrudt og danner basis for liv 
over og under jorden. Der er derfor al mulig grund til at priori-
tere stærke, sunde efterafgrøder, hvilket kræver en betydelig 
andel af vårsæd i sædskiftet. Det  er en betingelse for at få 
succes med CA. 

10.1 SÅTIDSPUNKT OG ETABLERING
Den sikreste efterafgrøde etableres som udlæg i en hovedaf-
grøde. Her er udfordringen, at efterafgrøden konkurrerer med 
afgrøden om vand og næringsstoffer. Derfor vælger mange 
at vente med at at etablere efterafgrøder til umiddelbart 
før- eller efter høst. For at opnå en dyb rodvækst, stor næ-
ringsstofopsamling og høj biomasseproduktion skal efteraf-
grøderne etableres så tidligt som muligt – gerne i juli måned 
eller tidligere. Men etablering før høst kræver omhu, for at 
det skal lykkes. Når efterafgrøderne sås i hovedafgrøden, bør 
hovedafgrøden høstes tidligst muligt med høj stub og halmen 
bør snittes, for at give efterafgrøden de bedste betingelser. 
Du kan bruge gødningsspreder eller elspreder umiddelbart 
før høst. Husk, at frøenes fremspiring kræver fugt i jorden. Det 
er vigtigt, at etableringen lykkes, så der opnås store efterafgrø-
der og næringsstofopsamlingen bliver optimal. Læs anbefa-
lingerne til etableringsudstyr i maskinafsnittet, afsnit 5, under 
”Udstyr til såning af efterafgrøder”.

10.2 FRIVILLIGE ELLER PLIGTIGE EFTERAFGRØDER?
For at få mest mulig biomasse og større diversitet kan det 
være en fordel, at bruge flere eller andre end de arter, som 
er godkendt til opfyldelse af kravet om lovpligtige efteraf-
grøder. For at mindske opformering af sygdomme, skal du så 

10 VALG AF EFTERAFGRØDER

vidt muligt undgå at bruge en stor andel af de samme arter 
i efterafgrødeblandinger, som bruges i resten af sædskiftet. 
Alternative arter giver større diversitet til jordens organismer, 
insekter og vildt. Nogle CA-landmænd har frivillige efterafgrø-
der på så stort et areal som muligt og begrænser arealet med 
pligtige efterafgrøder ved at vælge nedsat kvælstofkvote. Det 
kan være en løsning for dem, som allerede har god erfaring 
med efterafgrøder. 

10.3 BRUG AF BÆLGPLANTER
Du kan have fordel af at bruge bælgplanter i blandinger. Det 
kvælstof, som de optager fra luften, fordeler sig nemlig også 
til blandingens andre arter. Den ekstra mængde kvælstof kan 
give en højere biomasse produktion. Det er især tilfældet, 
hvor jordens Nmin-indhold er lavt, efter at hovedafgrøden har 
optaget meget kvælstof. Brug altid bælgplanterne i blandin-
ger med andre arter.  
   
10.4 BRUG AF BLANDINGER
Blandinger bidrager til diversitet i sædskiftet. En blanding 
med mange arter øger chancen for, at nogle af arterne 
spirer godt og sænker dermed risikoen for en generel dårlig 
fremspiring. Ved at anvende artsrige blandinger tilgodeses 
formodentlig også et bredere spektrum af mikrobielt liv i 
jorden. Bland forskellige typer af efterafgrøder: enkimbla-
dede, bredbladede, bælgplanter og korsblomstrede. Du bør 
vælge arter med forskellige rodtyper og roddybder, forskellige 
plantehøjder, blomstringstidspunkter mm. Vær dog opmærk-
som på forskellige sådybder. Når du laver blandinger med 
mange arter, har de dog sjældent samme anbefalede sådybde. 
Hvis en gennemsnitlig sådybde ikke er passende for frøene, vil 
spiringsevnen falde.
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Bælgplanter kan sikre en god efterafgrøde i marker med lavt N-indhold efter en god høst eller en nedbørsrig sæson. Stor artsdiversitet 
sikrer biomasse i alle højder over jorden og alle roddybder. 

10.5 VINTERFASTE OG UDVINTRENDE ARTER
Som tommelfingerregel bør du bruge en andel af overvintren-
de arter på sandjord for at undgå udvaskning. På lerjord er 
der langt lavere risiko for udvaskning. Vær dog opmærksom 
på, at efterafgrøderne også bruges til at dække af for ukrudt, 
så vinterfaste arter har også fordele på lerjord indenfor CA. 
Frø af vinterfaste arter er generelt dyrere end udvintrende 
arter, så du kan spare penge ved at blande overvintrende og 
udvintrende arter. 

En anden god grund til at blande er, at vinterfaste arter 
generelt vokser langsommere og derfor dækker dårligere for 
ukrudt om efteråret. I vintre med hård frost vil de fleste almin-
delige efterafgrøder udvintre, og de vinterfaste efterafgrøder 
vil derfor dominere blandingen næste forår. Overvej, hvilke 
arter du ønsker i blandingen om foråret, og sørg for, at de 
arter som står tilbage, evt. kan destrueres, så de ikke skaber 
problemer med genvækst i næste afgrøde. Vær også forsigtig 
med vinterrug, da rug kan have en negativ effekt på vårkorns 
fremspiring.
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KLARER MILDE VINTRE 
• Tidligt etableret blod-

kløver og perserkløver
•  Sneglebælg
•  Sæddodder
•  Foderradise
•  Olieræddike
•  (Lupin).

VINTERFASTE 
BÆLGPLANTER
• Hvidkløver
• Rødkløver
• Stenkløver
• Lucerne
• Esparsette
• Kællingetand.

UDVINTRENDE ARTER
• Solsikke
• Boghvede
• Honningurt
• Sandhavre
• Vårsæd
• Rybs
• Gul sennep
• Hør
• Alexandrinekløver
• (Olieræddike*).

VINTERFASTE ARTER
• Græsser
•  Vintersæd
•  Triticale
•  Cikorie
•  Farvevajd
•  Fodermarvkål
•  Vinterraps.

* Olierække kan klare milde vintre, men går til ved -5 grader. 

 10.6 EFTERAFGRØDER TIL SPECIFIKKE FORMÅL
I pløjefri systemer er det vigtigt, at efterafgrøderne også 
dækker af for ukrudt Vælg arter med god dækevne, som f.eks. 
græsblandinger, perserkløver eller blodkløver samt olieræd-
dike og foderradise – og så dem jævnt ud, så de dækker godt 
i bunden. 
Er jordstrukturen skadet af jordpakning, bør du vælge arter 
med god og dyb rodudvikling. Ingen arter gror godt på kom-
pakt jord; men nogle gror bedre end andre. Vælg arter som 
cikorie, lupin, foderradise, olieræddike og gul sennep for at 
forbedre jordstrukturen. 

Lerjorde kan gøres mere robuste for færdsel ved at tilsætte 
organisk materiale fra efterafgrøder. Vælg arter med en god 
biomasseproduktion som foderærter, korsblomstrede, lupin 
eller vikke. Både tidlig såning og brug af bælgplanter i blan-
dingen kan bidrage til en større biomasseproduktion. 

10.7 SLØJFNING AF EFTERAFGRØDER
Destruktion af efterafgrøder foregår typisk lige før såning eller 
lige før fremspiring af hovedafgrøden. Hvis der er græsser i 
bunden af efterafgrøderne, kan det være en fordel at sprøjte 
om efteråret. Hvis der er frost i foråret, kan det hindre nedvis-
ning af græsserne, og så udsættes såningen af hovedafgrøden. 
Men ved nedsprøjtning i efteråret mister man plantedækket 
hen over vinteren, og nogle CA-landmænd vælger derfor 
risikoen for senere såning af hovedafgrøden. 

Oftest nedvisnes efterafgrøderne ved hjælp af en glypho-
satsprøjtning. Destruktion med knivtromle (roller crimper) 
afprøves også; men det er svært at få til at lykkes under dan-
ske forhold. Jo længere tid efterafgrøden kan blive stående, 
des bedre konkurrenceevne overfor ukrudt – og des bedre 
kvælstofopsamlende effekt på sandjorden. Jo højere andel af 
2-kimbladede arter der anvendes, des hurtigere omsætning 
og frigivelse af næringsstoffer til efterfølgende afgrøde.
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