
Snakken gik lystigt, da FRDK-med-
lemmer og andre interesserede var til 
markvandring i juni hos Jacob Justesen 
og Morten Mikkelsen i Østjylland. Ef-
ter lempning af Corona-restriktionerne 
lykkedes det at gennemføre en mark-
vandring med lige knap 50 deltagere. 

Direkte såning er langsom start
De direkte såede parceller var mindre 
fremskredne ved besøget 17. juni i 
CarbonFarm marken hos Jacob Juste-
sen. Særligt de pløjende landmænd, 
der deltog på dagen, var ikke impone-
rede.
At direkte såning fører til en langsom-
mere etablering, er set mange gange 
før. Det så vi også i OptiTill forsøgene 
for nogle år siden. 
I vintersæd er der god tid til, at de 
direkte såede parceller kan indhente 
pløjede parceller inden foråret. 
Men også i vårsæd kan en forsinket 

start i vårsæd, opvejes af væksten i løbet 
af sommeren.

Tre års resultater
Figur 1 viser udbytter i forsøgene i 
2020. Der er ikke statistisk forskel mel-
lem behandlingerne ud over et lavere 
udbytte i det eksperimenterende led ved 
Søren H. Christensen. I det forsøgsled 
var startgødning udeladt, og der var sået 
kløverarter og seradel sammen med 
byggen. Det er en dårlig strategi. Trods 
god etablering af de kvælstoffikserende 
arter kan de ikke kompensere for mang-
lende startgødning. Det eksperimen-
terende led ved Jacob Justesen fik ved 
en fejl startgødning, og udbyttet var på 
niveau med de øvrige forsøgsled.
I forsøget ved Jacob Justesen var der 
områder med dårlig etablering - mest 
udpræget i de direkte såede parceller. 
Det kan have medvirket til en tendens 
til et lidt lavere udbytte i disse.

CarbonFarm projektet 
fortsætter 
Udbyttet i vårbyg ved direkte såning var også i 2020 på niveau med udbyttet i de 
 jordbearbejdede parceller hos CA-værterne Jacob Justesen og Søren H. Christensen. 
Det har været tendensen i tre år. GUDP har valgt at støtte projektet og ny forskning  
på arealerne i yderligere fire sæsoner. Vi får hermed dokumentation for effekter af 
conservation agriculture under danske forhold

Figur 2 viser forholdstal for det samlede 
udbytte i tre år med forskellige afgrøder. 
Hos Søren H. Christensen har der i alle 
tre år været tendens til højest udbytte 
i de direkte såede parceller. Hos Jacob 
Justesen var udbyttet i vinterhvede i 
2019 lavest i de harvede parceller. 
I tørkeåret 2018 var udbytte i hestebøn-
ner lavt hos Jacob Justesen særligt i de 
direkte såede parceller. Samlet er der 
hos ham dermed en tendens til største 
udbytter i de pløjede parceller.
Vi søgte naturligvis at placere forsøgene 
på et ensartet areal. Trods dette er der 
særligt hos Jacob Justesen variation 
i jordbundsforholdene. Ved anlæg af 
forsøgene målte vi arealernes elektro-
magnetiske ledningsevne, der afhænger 
af jordens lerindhold. 
Teknologisk Institut, der har stået for 
høst af forsøgene, har udviklet geo-
statiske beregninger, der kan udnytte 
målinger af variation henover arealerne 

Figur 1. Udbytter målt i vårbyg i to CarbonFarm i 2020. Figur 2. Forholdstal for det samlede udbytte i tre sæsoner i de 
to forsøg. Udbytter kan ikke sammenlignes på tværs af de to 
ejendomme. 
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til at finde signifikante forskelle mel-
lem behandlingerne.

Fire år mere
Efter et par pløjninger i forsøgene var 
der synlige forskelle i overjordens 
struktur i forhold til de parceller, der 
har ligget upløjet i mange år. Det er 
dog tvivlsomt, om forskelle i jordens 
kulstofindhold kan måles allerede nu 
efter kun tre sæsoner. Det forventes 
dog, at kulstofindholdet i de pløjede 
parceller nu er mere jævnt fordelt 
i profilen i forhold til i de upløjede 
parceller.
Det er derfor meget glædeligt, at 
GUDP har valgt at støtte en forlængel-
se af forsøgene med yderligere fire år. 
Der er i den nye bevilling særlig fokus 
på måling af klimaeffekter. Der vil 
blive målt på både kulstof og lattergas. 
Målinger i forsøgsmarkerne vil blive 
suppleret med målinger i AUs lang-
varige Cents forsøg, hvor metoder til 
jordbearbejdning sammenlignes.

Processerne bag 
kulstofopbygning
Det er svært at måle ændringer i 
jordens indhold af kulstof, da der i 
forvejen er en stor mængde kulstof. 
I det nye CarbonFarm projekt har 
forskerne derfor fokus på ikke bare 
at måle mængden af kulstof i jorden; 
men også at måle på de processer, der 
styrer omsætningen af kulstof. Her har 
sammensætningen af mikroorganismer 

CarbonFarm projektet 
udvikler dyrknings-
metoder baseret 
på Conservation 
Agriculture principper. 
 Projektet støttes af 
GUDP under Miljø og 
Føde vare ministeriet.

Om CarbonFarm forsøgene.
To forsøg er anlagt ved landmænd, der har dyrket efter CA-principperne i 
flere år. Storparceller på henholdsvis 24 og 28 meters bredde er anlagt, 
så behandlingerne kan udføres med landmændenes egne maskiner. Der 
er fire gentagelser i forsøgene.
Jacob Justesens forsøg er anlagt på JB 5 jord ved Yding (Østbirk). Han 
sår med en Horsch Sprinter tandsåmaskine med smalle skær. I 2020 
blev vårbyg dog etablering med en Kuhn Aurock skiveskærs-såmaskine.
Søren H. Christensens forsøg ligger ved Jerslev i Vendsyssel på JB 4 jord. 
Han sår med en Weawing GD skiveskærs-såmaskine.
I forsøgene sammenlignes etablering efter henholdsvis pløjning, harvning 
og ved direkte såning. I et ekstra eksperimenterende led søges kulstof-
opbygningen optimeret blandt andet ved maksimal brug af efterafgrøder.
Der er høstet hestebønner i 2018, vinterhvede i 2019 og vårbyg i 2020 
Der er sået vinterhvede til høst i år. 
Der er også anlagt to forsøg ved økologiske landmænd. Her er målet 
primært at finde løsninger til, hvordan pløjefri dyrkning kan fungere ved 
økologisk dyrkning. Der afprøves både dyrkning med og uden harvning. 
Værter er Anders Lund, Brædstrup og Per Bundgaard, Vadum ved Nr. 
Sundby
Både Aarhus Universitet og Københavns Universitet medvirker. Der er 
målt biodiversitet i markerne, og der er taget prøver, der skal vise forskel-
le og udvikling i kulstofindholdet. Der er også taget Nmin-analyser.
Gennem en ny bevilling fra GUDP er det nu muligt at fortsætte til og med 
høst 2024. 
Se mere om projektet på www.frdk.dk/carbonfarm

og særligt svampe i jorden stor betyd-
ning. Mykorrhiza-svampe danner f.eks. 
glomalin, der er komplekse og stabile 
kulstofforbindelser. Glomalin har des-
uden stor betydning for opbygning af 
jordens struktur. 

Af Hans Henrik Pedersen,  
projektchef, FRDK

Teknologisk Institut høster forsøget ved Jacob Justesen. 
I den direkte såede parcel til venstre var der pletter med 
dårlig etablering. Til højre ses en pløjet parcel.
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