
Steffen Børgesen bor i Galten lidt vest 
for Århus sammen med hustruen Line 
og deres børn. Han var i 2018 på inspi-
rationstur til Groundswell udstillingen i 
England. 
- Umiddelbart efter hjemkomst meldte 
jeg mig til en studietur til England 
med blandt andet besøg på Weaving 
fabrikken og farmer Toni Gent, som har 
udviklet det unikke, skråtstillede skive-
såskær, fortæller han. 
Turen var arrangeret af firmaet Low-
Till, der importerer Weaving-løsninger-
ne.
- Vi var 12 deltagere inklusive medar-
bejderne fra Low-till. Det var på denne 
tur, jeg besluttede mig for at gå ”all in” i 
CA-dyrkningen. Dermed også all-in på 
Weaving-maskinerne, som jeg købte tre 
af, fortæller han. 

Så overfladisk som muligt
Den tre meter short disk blev udeluk-
kende købt til at ”reparere”, hvis der 
skulle opstå spor eller andre ujævnhe-
der.
- Halmstriglen har jeg stadig til gode at 
blive rigtigt venner med. En halmstrigle 
skal helst køre lige efter mejetærskeren 
og i tørt vejr. 
- Det kniber dog altid at have mandskab 
til opgaven. Specielt i et år som i år, 

hvor vi har store mængder nedbør. Her 
er det op ad bakke at finde passende tid 
til at få kørt med striglen, påpeger Stef-
fen Børgesen.  
Hans mål var at finde maskinløsninger, 
der ikke laver nogen form for bearbejd-
ning af jordoverfladen. Filosofien er 
nemlig, at alt overskydende plantema-
teriale skal blive liggende på jordover-
fladen. Så nedbryder solens UV-stråler 
materialet ovenfra og livet i jorden 
nedenfra.
- Jeg er mere og mere overbevist om, at 
det er måden at dyrke jorden på i CA. 

En økonomisk gevinst at lægge 
om
- Efter mine første år med CA kan 
jeg se, at timeforbruget pr. hektar er 
væsentligt mindre end før. Udbyttet er 
stigende, og kemiforbruget er faldet. 
Det passer godt til mig. 
- Så når og hvis, der skal konkluderes 
noget ud fra det, ja så har det bestemt 
været en økonomisk gevinst, for mig 
at lægge om til CA, fremhæver Steffen 
Børgesen.
- Når jeg og hundene med jævne mel-
lemrum går en tur henover markerne, er 
det utroligt at se, hvilket liv der er. 
- Vi har masser af biller, regnorme og 
andet kriple kraple. Og med et kæmpe 

hjerte for jagt og dyreliv gør denne 
dyrkningsform en enorm forskel. 

En fantastisk masse liv 
- Jeg har aldrig haft så meget fuglevildt, 
og det er en fantastisk fornemmelse 
at stå og se, når svalerne kommer lavt 
henover markerne i jagt på insekter. 
Man får det helt godt indeni, konstaterer 
Steffen Børgesen. 
- Alle disse positive indtryk bekræfter 
mig jo i, at biodiversiteten har rykket 
sig markant på mine arealer. Jeg vil da 
også gerne lige nævne, at selv der hvor 
gyllevognen har kørt, kan jeg få dage 
efter se aktivitet 
Med absolut minimal jordbearbejdning 
og med GD´S skråtstillede såskær er der 
intet eller i hvert tilfælde næsten ingen 
fremspiring af ukrudt, og den øgede 
biodiversitet og øgede dyreliv har gjort 
sit udfald på det lave forbrug af kemi.

Anbefaler andre at lægge om
- Det kan lyde lidt klicheagtigt, men jeg 
kan i høj grad anbefale mine kollegaer 
at skifte over til CA, lyder det fra Stef-
fen Børgesen. 
Det kan virke lidt uoverskuelig fra star-
ten at komme i gang med alle omstil-
lingerne.
- Men jeg synes virkelig, at gutterne fra 
Low-Till har været gode til at hjælpe 
undervejs, når der har været udfordrin-
ger. 
- Så jeg kan klart anbefale at give dem 
et kald for at komme i gang med CA, 
anbefaler han.

Af Jens Møller Sørensen,  
jms@low-till.com

Startede for to år siden med CA
Steffen Børgesen anbefaler andre landmænd at gå i gang med conservation agricul-
ture på grund af de mange fordele, som han er blevet introduceret til at blandt andre 
firmaet Low-Till, der importerer og servicerer Weaving løsningerne. 

Bedriftens Weaving maskiner
•  3 m Weaving Short disc 

 (tallerkenharve)
•  8 m Weaving Stubble rake 

(halmstrigle) 
•  6 m Weaving 6001T 

 (såmaskine)

Steffen Børgesen ved sin Weaving 6001T såma-
skine med de skråtstillede skive-såskær. Med 
en arbejdsbredde på seks meter har den meget 
stor kapacitet, når det gælder.
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