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• De tiltag man har sat i værk siden den 1. 
vandmiljøplan har ikke givet den ønskede 
effekt i vandmiljøet! –og hvad med 
klimaforandringerne? 

• Tiltagene er sket ud fra en ”ingeniør” 
betragtning. De har kostet dyrt for landbruget 
og dermed også for samfundet! 

• Nytænkning og forandring skal til! 
• Jeg vil vise hvor man mere effektivt  og 

nuanceret kan sætte ind ved at tage 
udgangspunkt i biologien i jorden og udnytte 
naturens egne redskaber til at nå et 
bæredygtigt landbrug! 
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Det biologiske team i den levende jord 





The European Atlas of Soil 
Biodiversity  

EU er forpligtet til en 
bæredygtig 
anvendelse af jorden 
og beskyttelse af 
dens biodiversitet.  



Det er sådan at større biologisk 
aktivitet = større frugtbarhed 

Flere husdyr under end over jorden 
10-20 x større biomasse 

Organismer i pløjelaget på 
1 ha 

Køer på 1 ha 



Når vi dyrker jorden skal vi 
gøde både 

Planterne og 
• ”Livet” i jorden 
 ellers nedsætte vi jordens   
     frugtbarhed 





Jordens indhold af Kulstof(0-20 cm) i et 
30-årigt forsøg på Askov forsøgsstation 



og andre 
næringsstoffer 



Dexter-ratio Ler/humus 



Hvad siger kvadratnettet mht. 
udviklingen af jordens kulstoflager ? 



H. C. Aslyng´s lærebog Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole 

Betingelse for rodudvikling er at jorden 
indeholder en del kolloider. En vejledende  regel 
er: 
 
Mindst 2 pct. humus eller 6 pct. ler eller 
kombinationer heraf 





Hvor lavt kan indholdet af organisk stof blive 
før jordens frugtbarhed reduceres? 

Figuren viser et af 
de få  
undersøgelser, hvor 
der har 
kunnet vises en  
kritisk grænse på 
ca. 2% C for en 
bestemt jordtype 



Kulstoflagring og klimaforandringer 
Kilde: Bent Thostrup Christensen Plantekongressen 2013 





1931 Jordfygning i Midt vesten  



Jordfygning 
Motorvej A1A19 Tyskland 8. april 2011 

5 dræbte 
27 tilskadekomne 
80 ødelagte biler 
 



Også i DK- Kulstof er et godt værn 
mod erosion og forurening! 



* Vores overlevelse afhænger af 
 jorden.  
* Dyrk den og pas på den, så vil mad og 
 brændstof vokse heri.  
* Den vil beskytte os og omgive os med 
 skønhed (miljø). 
* Misbrug den og jorden vil kollapse og 
 mennesker vil forgå sammen med 
 den.  
 
 
 

Citat: Sanskrit litteratur ca. 3500 til 4000 år siden. 





Vi skal have gødning til både 
hovedafgrøder og efterafgrøder 



www.shopfrdk.dk 



Og så skal vi med hjælp af rødder 
minimere kvælstofudvaskning 



N-min i efteråret med og uden 
bevoksning 



Behov for forandring 

• Vi skal gøde efter ligevægtsprincippet 
• Vi skal anvende efterafgrøder og sikre at der er 

levende rødder i marken i så meget af tiden 
som muligt, så udvaskningen kan minimeres. 
 

• Vi skal opbygge kulstof i jorden 
• Vi fjerner CO2 fra luften 
• Vi hindrer erosion  
• Vi forbedrer Jordens  frugtbarhed 
  



For danskernes, miljøets og 
landbrugets skyld skal vi bruge 

biologien! 

Tak for 
opmærksomheden 
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