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A: BESKRIVELSE AF DET GENNEMFØRTE PROJEKT 
 

1. Formål med projektet – hvad ønskede I at opnå med projektet  
Projektet skulle opbygge og formidle viden om, hvordan ukrudtsbekæmpelse med lavt kemi-
forbrug kan optimeres i dyrkningssystemer, hvor der ikke pløjes. Pløjefri dyrkning omfatter 
både dyrkning med harvninger og dyrkning helt uden jordbearbejdning. 
 
Et markforsøg blev etableret til at belyse effekten af forskellige forebyggende metoder til at 
bekæmpe ukrudt. (efterafgrøder, såtidspunkt og direkte såning i forhold til harvning). I 
forsøgsmarken har der været fokus på bekæmpelse af væselhale, der en af de ukrudts-
græsser, der kan være meget tabsvoldende og samtidig kan være meget svær at komme af 
med, når det først har indfundet sig på en mark. 
 
Udover indhentede erfaringer fra dette forsøg har projektet indsamlet viden om 
bekæmpelse af specielt græsukrudt i pløjefri dyrkningssystemer. 

2. Kort beskrivelse af det gennemførte projekt og aktiviteter  
Kort efter bevilling af aktiviteten blev Aagaard besøgt og på en vårbygmark blev et velegnet 
forsøgsareal udpeget.  
Der blev udarbejdet en forsøgsplan for udsåning af efterafgrødearter og blandinger på fire 
tidspunkter (forår, forsommer, før høst og efter høst). Sammensætning og udsædsmængde 
af efterafgrødeblandinger er løbende blevet justeret ud fra erfaringer ved de første 
såtidspunkter. 
Såning skete med Aagaards såmaskiner ved 1., 2. og 4. såtidspunkt, Til 3. såtidspunkt (før 
høst) lavede en lokal smed en såmaskine, der kan drysse frø ud i en stående afgrøde. 
Efter høst af vårbyg er der på forsøgsarealet sået hvede på tre forskellige såtidspunkter 
(sept, okt, nov). Fjerde så-tidspunkt vil være til foråret.  
Opgørelse af behandlingernes effekt på græsukrudt vil ske i samarbejde med IWMPRAISE 
projektet. Opgørelser kan første foretages efter høst 2020, hvor der vil blive optalt 
græsukrudt. 
AU-Flakkebjerg vil efter høst 2020 også udtage jordprøver, der vil blive undersøgt for 
spiredygtige frø. Disse målinger vil blive sammenlignet med jordprøver, der blev udtaget 
efter høst af vårbyg i 2019. 
Udover det primære forsøgsareal blev der på Aagaard udsået flere efterafgrøder: 

a. I kanten af forsøgsmarken blev efterafgrødearterne fra 1. såtidspunkt udsået i 

renbestand 

b. I en vinterhvedemark med græsukrudt blev sået de samme efterafgrøder som i vårbyg 

ved. 1. såtidspunkt. Parceller blev sløjfet, da efterafgrøderne ikke blev ordentligt 

etableret i den kraftige vinterhvede. 

c. Efter høst af en vinterhvedemark blev der 9. august udsået i alt 14 efterafgrøde-

blandinger. På grund af lejesæd på arealet blev der desværre ikke opnået en jævnt 

ensartet etablering. Yderligere forsøg på dette areal i 2020 er derfor sløjfet. 
Optælling af ukrudt herunder græsukrudt er sket med assistance fra AU-Eng, der i regi af 
projekt RoboWeedMaps har udviklet billedgenkendelsesmodeller, der ud fra højopløselige 
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billeder kan kortlægge udbredelse af ukrudt. AU-eng tog billeder ved overkørsel med en 
ATV motorcykel både i foråret 2019 og efter høst. 
 
Inddragelse af konsulenterfaringer med græsukrudt skete primært ved en markvandring 
med 23 planteavlskonsulenter d. 2. juli. Planterådgiver Marcus Willert, HIR Skåne fremlagde 
her erfaringer med bekæmpelse af græsukrudt med udgangspunkt i svenske og andre 
udenlandske forsøg (Marcus’ notater kan ses i et notat fra denne side: (link frdk.dk). 
SAGRO har de seneste par år lavet forsøg og opsamlet erfaringer med græsukrudt ved 
direkte såning. Erfaringer er opsamlet i et notat (link frdk.dk)  
 

3. Blev målgruppe inddraget/informeret og hvordan (fx jordbrugere, 
konsulenter, greenkeepere …)  

Der er inviteret til fremvisning af forsøgene på Aagaard i alt fire gange (liste herunder). Der 
har ved alle fremvisninger været god diskussion af muligheder for at optimere ukrudts-
håndtering ved direkte såning og pløjefri dyrkning. 
 

4. Projektets leverance(r) (angiv fx rapporter, afholdte 
demonstrationsarrangementer, mv.)   

Fremvisninger på Aagaard:  

 2. juli: Studietur for planteavlskonsulenter med interesse i pløjefri dyrkning (23 

deltagere) 

 18. september: Fremvisning af forsøgsmark – efter sådemo arrangeret af Agrovi  

(i samme mark). Ved fremvisning deltog ca. 40 landmænd og konsulenter 

 22. oktober: Møde på Aagaard for ekspertgruppe efterafgrøder nedsat af 

Landbrugsstyrelsen (Deltagere fra SEGES, DN, ØL, BL samt LBST og AU). Før 

mødet var deltagerne i demomarken efterafgrødeblandinger og i forsøgsmarken 

med ukrudtsforsøget  

 30. oktober: Fremvisning af forsøgsmark og demomark med 14 efterafgrødeblan-

dinger (ca. 50 deltagere)  
 
Notater 

 Beskrivelse af forsøg – vil blive opdateret efter dyrkningssæson 2020 (link).  

 Notat om internationale erfaringer med pløjefri dyrkning og græsukrudt (af Marcus 

Willert) (link) 

 Notat fra SAGRO vedr. direkte såning og ukrudt (afprøvninger og 

landmandserfaringer) (link).  
 

5. Hvordan blev projektet/resultater formidlet? (hvis relevant kan henvises 
til ovenstående punkt) 

Se pkt. 4. vedrørende notater og fremvisninger.  
 
Herudover artikel i FRDK-nyt Juli 2017 s. 8 

 Kan efterafgrøder bekæmpe græsukrudt? 

 
Effektivt Landbrug var med på markvandringen d. 30. oktober og publicerede efterfølgende 
en artikel, der er vedlagt:  

- Artikel er vedlagt: 1. Nov: ”Giv efterafgrøderne værdi” 
 
SEGES lavede også videoklippet  ”Du er en tøsedreng hvis du ikke tør” i forbindelse med 
markvandringen d. 30. oktober. Det blev lagt på seges.tv d. 12. november (link) 
 
 

https://www.frdk.dk/single-post/2019/Agerravehalehir
https://www.frdk.dk/single-post/2019/direkte-saaning-ukrudt-sagro
https://www.frdk.dk/single-post/2019/Kan-efterafgroder-bekaempe-graes
https://www.frdk.dk/single-post/2019/Agerravehalehir
https://www.frdk.dk/single-post/2019/direkte-saaning-ukrudt-sagro
https://22762cd5-1f7c-41b2-9fd1-645069af8f0e.filesusr.com/ugd/54971d_ab8e575008de4fbf97be50a27969242d.pdf
https://www.seges.tv/video/57586542/du-er-en-tosedreng-hvis-du-ikke-tor
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6. Hvordan vurderes projektet at have bidraget til øget viden om/brug af 
præcisionsteknologi og -sprøjtning og evt. bidrage til reduktion i 
pesticidforbruget 

Vi har i projektet samarbejde med andre organisationer (SEGES, Agrovi og Økologisk 
Landsforening) og relaterede projekter (CarbonFarm (GUDP), Grønne Marker Stærke 
Rødder (Velux Fonde m.fl) og Sund Jord (Promilleafgiftsfonden). Disse samarbejder om 
indbydelser til arrangementer har betydet en pæn tilslutning til de afholdte arrangementer. 
Der har ved alle arrangementer været gode diskussioner både med landmænd og med 
konsulenter.  
 
Flere af de valgte efterafgrødearter og blandinger i forsøget udviklede sig ikke så kraftigt, 
som forventet. Dermed fremstod forsøget ikke så imponerende, som vi havde håbet på. Der 
er dog arter (fx blodkløver, perserkløver og sandhavre), som vi vurderer kan have effekt i en 
strategi mod græsukrudt. Effekten af udsåede blandinger og af såtidspunkt vil i forsøget 
først blive belyst efter høst 2020, hvor vi bedømmer græsukrudt og udtager nye jordprøver 
til test af spiredygtige frø.  
 

 
 

B: REGNSKAB 
 

Samlet beløb der er indgået kontrakt for 197.270,00 Kr. 

Beløb der faktureres for projektet (detaljer anføres i tabel 1) 196.666,45 Kr. 

Difference 603.55 Kr. 
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Tabel 1: Omkostninger 
 

 

Indkøb af udstyr, transportomkostninger, materialer, lønninger (pr. 
organisation) mv. 

Omkostning kr.  

Aagaard Gods. Drifts af forsøgsareal Se faktura med specifikation 

Maskinopgaver  :                                                          30 timer a 480 kr 
Andre opgaver – uden maskiner                                   40 timer a 350 kr 
Udbytte tab / forringet afgrødekvalitet i forsøget (vårbyg) 

 
19.200 
14.000 
10.000  

Aarhus Universitet Flakkebjerg (se faktura) 

Per Kudsk,VIP,  
Planlægning og løbende sparring og besigtigelse 12. juli 40 timer a 558 
Eugene Driessen, Karen Henriksen, TAP 
Udtagning af jordprøver. Spiretest af jordprøver             30 timer a 400                                                  

 
 

22.320 
 

12.000 

Diverse udgifter FRDK (se fakturaer)  

Efterafgrøde frø (2 fakturaer)                                Ordre 2140:  1297,35  
                                                                              Ordre 2143:  2334,30  

 
3.631,65 

Skilte og markeringspinde (Forsøgsudstyr.dk) 1.000 

Såmaskine til såning efterafgrøder før høst (F16 Smejden) 7.500 

Kage mm. til fremvisninger                2. juli: (290 inkl moms):   232 kr 
                                                         30. okt:                              376 kr 

 
608 

 
Assistance/ ekspertise (planteavlskonsulenter) 
LMO (Erik Sandal, Review og besøg i mark) 
SAGRO (Notat Niels Holmsgaard og Kasper K Jensen (faktura på vej) 
Desuden momsfrit -se nederst i tabel (Marcus Willert, HIR Skåne), 

 
 

3.200 
4.000 

 
Automatisk opmåling af ukrudt (Kamera-RoboWeedMaps) 

I-GIS – modelberegning og interpolering af billeddata 

 
 

4.500 

 
FRDK - Løn 

Hans Henrik Pedersen                                                 134 timer x 450 
Hanne Schønning                                                          14 timer x 450 
Henrik Jespersen (Jordbrugsteknolog)                          36 timer x 300 
 
Rejseudgifter FRDK (BroBizz) 

St-bælt ud 9. aug                                                                    147,29 
St-bælt ud 25. nov                                                                  147,29 

 
 

60.300 
6.300 

10.800 
 
 
 

294,58 

 
I alt excl moms 

 
179.359,65 
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Momsfrie udgifter 

Ekspertise Marcus Willert HIR Skåne (se bilag)         (5.000 SEKx0,71) 
 
Rejseomkostninger (FRDK) 

Molslinjen ud 8.april 
Molslinjen ud 13. maj 
Molslinjen ud 28. maj 
Molslinjen ud 11. juli 
Molslinjen ud 19. juli (m trailer) 
Molslinjen hjem 9. august 
Molslinjen ud 3. sept. 
Molslinjen hjem 18. sept 
Molslinjen (ud og hjem) 22. oktober 
Molslinjen (ud og hjem) 30. oktober 
Molslinjen hjem 25. nov. 
Kørsel  
HHP bilag 29 maj             1.283 km 
HHP bilag 22. aug               743 km 
Henrik J vedr. 30.okt           280 km  
HHP bilag 11. nov               160 km  
CTF Europe (HHP) 30.nov  358 km 
I alt kørsel                                                              2.814 km x 2,20 kr/km 
 
Rabat (egenfinansiering) 

 
3.550 

 
 

649 
549 
549 
549 
948 
549 
599 
549 

1.248 
1.098 

549 
 
 
 
 
 
 

6.240,80 
 

-320,00 

I alt momsfrie udgifter 17.306,80 

 
Samlede projektudgifter 
Momspligtige udgifter 
Momsfrie udgifter 
I alt projektudgifter 
 
Moms                                                                     179.359,35 x 25% 
 
I alt inkl. moms 

 
 

179.359,65 
17.306,80 

196.936,45 
 

44.839,91 
 

241.726,36 

Egen finansiering  

Rabat ekstra egenfinansiering se herover                                     320 kr  
Rejseomkostninger (tre ture+4 gange brobizz 
MolsLinjen ud 28. marts                              
St-bælt-hjem 28. marts         
MolsLinjen ud 8. april 
St-bælt-hjem 8. april                                        
St-bælt retur 13. maj                                                
St-bælt retur 28. maj                                                
MolsLinjen tr/rt 2 juli  
St-bælt retur 11. juli                                                 
St-bælt retur 19. juli  trailer                        I alt bro og færge ca. 4.000 kr        
 
Kørsel (difference op til stat. takst 3,56)    1,36 kr x 2.814 km = 3.827 kr 
 
Færdiggørelse og formidling af forsøg og frøprøver i 2020  
                                                   (AU, FRDK, Aagaard) :      ca 50.000 kr 
I alt egenfinansiering ca.                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 58.000 

 
  


