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Jeg byder alle velkommen til vores 20. generalforsamling. Det er en fornøjelse, at 
rigtig mange deltager i dagens program. Og en særlig velkomst skal lyde til gæster, 
presse og indledere til vores spændende fagdag lige efter generalforsamlingen.  
Alle i bestyrelsen ser frem til en rigtig god dag med masser af gode beslutninger og 
høst af ny viden på vores fagdag. 
Selvom det altid tager alt for meget tid at få positiv nytænkning bredt accepteret, er 
vi slet ikke i tvivl om, at vores måde at drive landbrug på tilhører fremtiden. Negati-
ve røster kan nemlig slet ikke ændre på det faktum, at vi kan det med klima og bio-
diversitet. Som er netop det, nutiden og fremtiden har brug for. 
Samtidig vil jeg gerne understrege, at vi i bestyrelsen stadig har øje for, at vi hver 
især skal have frihed til at drive vores landbrug på den måde, vi finder bedst nu-og-
her. Vi hylder princippet om, at frivillighed er bedst. Dermed mener jeg og bestyrel-
sen også, at vi fortsat skal være en rummelig forening med plads til alle med interes-
se for pløjefri dyrkning. Og at vi derfor skal varetage jeres interesser i vores arbejde 
med pløjefri dyrkning. 
Det mener jeg, vi har gjort i det forgangne år ved både at have øje for de faglige, 
økonomiske og forskningsmæssige muligheder og udfordringer, vi har. For eksempel 
har vi deltaget i en række møder med flere forskellige beslutningstagere og me-
ningsdannere, hvor vi har fremført, at vi nok er et af de allerbedste bud på at lagre 
CO2 som livgivende kulstof i vores jord og til at skabe betydelig større biodiversitet i 
agerlandet.  
Jeg vil her nævne, at det er almindeligt anerkendt, at typiske efterafgrøder øger jor-
dens indhold af kulstof med 0,4 ton pr. hektar årligt. Kan vi præstere rigtig gode og 
kraftige efterafgrøder, hvilket sagtens er muligt, kan vi lagre endnu mere. 
Kombinerer vi det med at efterlade halmen som føde til regnormene, kan det lade 
sig gøre at øge mængden ganske betragteligt. Nemlig med op til 1,2 ton kulstof pr. 
hektar, hvilket svarer til 4,4 ton CO2 pr. hektar.  
Med 2,2 millioner hektar i omdrift i Danmark vil det svare til, at der årligt kan fjernes 
omkring ni millioner ton CO2 fra atmosfæren, når der er efterafgrøder på hele area-



let. Det er der ikke, men potentialet er stort. For det danske reduktionsmål for de ik-
ke kvotebelagte sektorer, som er bygninger, landbrug og transport, er 2,5 millioner 
ton CO2. Altså en kun fjerdedel af det, vi med effektive efterafgrøder, planterester 
og mange regnorme maksimalt har mulighed for at lagre i vores jord. 
På den måde er vi en af de vigtigste brikker i fremtidens klima-positive landbrug.  
Vi bruger også andre ord om det samme. Nemlig at sund jord giver sunde afgrøder 
med et dyrkningssystem, der både rummer fordele for landmænd og samfund. Hvor 
der dyrkes effektivt med høje udbytter i høj kvalitet, og hvor vi samtidig kan løse 
samfundsudfordringer som at lagre kulstof i jorden, øge biodiversiteten i agerlandet, 
hindre erosion, fastholde næringsstoffer i rodzonen, bruge mindre kunstgødning og 
mindske forbruget af pesticider. Altså et meget miljøvenligt landbrug. Dermed netop 
det landbrug, samfundet efterlyser.  
Vi har i flere år også fremhævet, at vores måde at dyrke jorden på forener det bed-
ste fra det konventionelle og det økologiske dyrkningssystem. Eller sagt med andre 
ord, at vi får mere for mindre, fordi naturlige biologiske processer klarer mere for os.  
 
Medlemstallet vokser stadigvæk 
Siden vores generalforsamling i 2018 har der været masser af artikler i fagpressen 
om pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture. Det har også været bragt på bane 
rigtig mange gange på faglige møder - senest på Plantekongressen i januar. 
Samtidig er der stadig gang i jagten på øget indtjening fra vores markbrug. En af vo-
res forcer er nemlig også, at vi kan opnå de samme eller øgede udbytter med en lidt 
mindre indsats. Altså at vi alt andet lige får en bedre bundlinje. 
Set i det perspektiv er det også interessant at være med i FRDK, fordi vi kan lære af 
hinandens successer og fejl - hvor de sidste selvfølgelig i videst muligt omfang skal 
undgås. 
Alt i alt gør det, at interessen for at være med i vores forening er støt stigende. Des-
værre mister vi også medlemmer, som af forskellige årsager holder som landmænd. 
Men uanset det har vi en nettotilgang og er nu oppe på 579 medlemmer, hvilket er 
rekord mange. Men vi har selvfølgelig plads til mange flere. Og vi ved, at rigtig man-
ge er gået i gang med at dyrke pløjefrit i mindre eller større omfang. Så kender I in-
teresserede, fortæl dem gerne om fordelene ved at være med hos os.  
For jo flere, vi er, jo større indflydelse får vi. Blandt andet på, hvad de mange millio-
ner kroner, der bruges på forskning og forsøg betalt af eksempelvis vores egne pro-
millepenge, går til. Som det er nu, er forskning og forsøg i netop pløjefri dyrkning 
underprioriteret i forhold til størrelsen af det pløjefri areal. Det kan vi med rette for-
vente en snarlig ændring af, hvilket jeg vender tilbage til.  
 
FRDK fokusgruppe kommer snart 



Vi har flere gange hørt, at FRDK måske har lidt for meget fokus på dyrkningssyste-
met Conservation Agriculture. For vi er jo flest medlemmer, som ikke endnu kan el-
ler ønsker at dyrke helt stringent efter alle tre grundsøjler, nemlig minimal jordfor-
styrrelse, altid dække af jorden med afgrøde og et sundt sædskifte.  
Men vi har helt bevidst valgt en linje, hvor vi frivilligt byder ind med løsninger, der 
peger fremad i stedet for at gøre det under tvang. Vi mener således, at det er helt 
nødvendigt at se på, hvordan vi både kan producere med størst mulig indtjening 
samtidig med, at vi løser andre opgaver, som også bør give os indtjening, fordi vi lø-
ser samfundsopgaver som for eksempel at fjerne CO2 fra atmosfæren og lagre den 
stabilt i jorden. Altså være med til at løse klimaudfordringen. 
Men for at få mere indblik i, hvad I som medlemmer mener om FRDK’s linje, har be-
styrelsen besluttet at nedsætte en fokusgruppe. Den skal gå tæt på de ønsker og 
krav nogle få, men repræsentative medlemmer har til det arbejde, FRDK udfører. 
Målet er at gøre FRDK til en forening, der bedst mulig jeres primære interesser.  
 
Det forestående valg til folketinget 
Det er velkendt, at EU har en endog meget stor indflydelse på den politik, der kan 
føres i Danmark. Men alligevel ser vi, at det er muligt at gå enegang i Danmark på en 
række punkter. 
For eksempel med hensyn til muligheden for at medtage livgivende bælgplanter i al-
le typer efterafgrøder og MFO-afgrøder. Som det eneste EU-land må vi i Danmark 
kun bruge bælgplanter i de frivillige efterafgrøder. Denne forskelsbehandling er ikke 
alene unfair konkurrenceforvridning. Den er også meget uforståelig ud fra såvel et 
økonomisk hensyn som hensynet til klima og miljø.  
Det er nemlig bare ikke korrekt, at øget brug af bælgplanter i vores efterafgrøder 
medfører øget udvaskning af kvælstof. Vi skal bare samdyrke bælgplanterne med 
andre arter, der kan fastholde det kvælstof, bælgplanterne henter ud af luften. 
Kan vi ad naturlig vej få adgang til langt mere kvælstof, kan vi spare på handelsgød-
ningen. Det bør enhver kunne forstå fornuften i - også politikerne, som er den stør-
ste hindring for vores brug af bælgplanter i efterafgrøderne.  
I det forløbne år har vi haft positive kontakter med politikere fra forskellige partier. 
Vi oplever, at de forstår vores budskab om, at vi kan det der med klima og biodiver-
sitet - og at de ved, at vi tilhører fremtidens måde at drive landbrug på. 
Folketingsudvalgene for miljø og klima har besluttet, at der skal afholdes en høring 
om klima og biodiversitet. Desværre ser det ud til, at det forestående valg har brem-
set, at denne høring bliver til virkelighed her i foråret.  
Vores håb er så, at der efter valget er et politisk flertal, der vil fremme pløjefri dyrk-
ning for eksempel ved at indføre CO2-kvoter, der belønner os for at lagre kulstof i 



jorden. Vi ønsker nemlig ikke, at dele af EU-betalingen omlægges, så vi bare omfor-
deler de penge, vi allerede får.   
 
Reform af EU's fælles landbrugspolitik 
Selvom det forlyder, at reformen af den fælles EU-landbrugspolitik for perioden 
2021-27 kan blive udskudt, ved vi, at den kommer.  
Den kan også få stor indflydelse på det, et flertal i folketinget kan vedtage. For det 
kan også være den vej rundt, at vi som landmænd fremover får incitament til at dyr-
ke med langt større fokus på klima og biodiversitet. 
Fakta er, at vi som altid er midt i en brydningstid, hvor det eneste sikre er, at vores 
måde at drive landbrug på vil ændre sig meget i de kommende år. 
Men uanset, hvad vi mennesker finder på af nye metoder og løsninger, vil det altid 
være solens enorme energi og jordens frugtbarhed, der er de bærende faktorer i en 
sund landbrugsproduktion.  
 
Negativt økonomisk resultat i 2017-18 
Regnskabsåret 2017-18 har givet et minus resultat på knap 75.000 kroner. 
Det er ikke helt tilfredsstillende, men vi var forberedt på det resultat.  
Målet er, at vi fremover har et 0-resultat i foreningen og styrker vores egenkapital 
med overskuddet fra shopFRDK. Vi skal gerne over tid nå en egenkapital, der svarer 
til vores omkostninger til løn, som er cirka en million kroner. 
Ved fremlæggelsen af regnskabet vil vores revisor gennemgå posterne og forklare 
mere detaljeret, hvorfor vi fik et underskud.  
Men jeg vil gerne nævne, at vi efter omlægningen af kontingentet efter godkendelse 
på generalforsamlingen for et år siden både har fået langt flere medlemmer og be-
tydeligt større indtægter. 
Det kan dels tilskrives, at det for de mindre landbrug er blevet billigere at være med 
uden, at det er blevet for dyrt for de større brug - og dels, at vi åbenbart tilbyder vo-
res medlemmer noget, de har brug for. Nemlig viden om at dyrke pløjefrit på mange 
forskellige måder, som vi hver især selv vælger ud fra vores forudsætninger og mu-
ligheder. 
Vi havde også en bedre indtjening fra shopFRDK, som øgede sin omsætning til godt 
3,5 millioner kroner på basis af såvel kvalitetsfrø som meget attraktive priser.  
 
Efterafgrøder og shopFRDK 
Høsten 2018 blev ikke imponerende i mængde på grund af tørken. Men nogle af os 
kunne kompensere et mindre udbytte med bedre priser afhængig af salgstidspunkt. 
Derimod var en meget tidlig, nem og hurtig høst en fordel for os alle.  Vi nød også 
godt af mindre tørring, mindre slid på mejetærskerne og færre strukturskader i mar-



kerne. Desuden kunne vi etablere efterafgrøderne tidligt og sikkert. Det kunne ses 
derude i landskaberne - sikke nogle flotte efterafgrøder, mange af os kunne præste-
re. 
Så vi kan med rettet konstatere, at efterafgrøderne i 2018 fungerede efter hensig-
ten, nemlig som gødningsfabrikker, mod erosion, som jordforbedring, til lagring af 
livgivende kulstof og som foder til jordbundsorganismerne med videre. 
Vi er slet ikke i tvivl om, at en endog meget væsentlig del af fremtidens landbrug er 
vores efterafgrøder. Det selvom vi udmærket ved, at de lykkes meget bedre i et år 
som 2018 i modsætning til 2017, hvor høsten var sen og jorden meget våd. 
Salget fra shopFRDK landede på præcist samme niveau som i 2017, nemlig på 204 
ton. Men omsætningen blev endnu højere, især efter øget salg af de anerkendte 
Terra Gold blandinger end tidligere. Desuden blev der solgt en hel del vikke og bog-
hvede udover de mange andre arter, der udbydes. 
shopFRDK er kun for medlemmerne af FRDK, og 184 ud af vores 572 medlemmer 
valgte i år at handle i shoppen. 90 procent af dem var gengangere og 10 procent 
nye. 
Shopudvalget arrangerede i 2018 fremvisning af et udpluk af arter og blandinger fra 
shopFRDK hos otte medlemmer, der velvilligt sørgede for såningen. Den ene land-
mand var et medlem i Sverige, og vi er glade for, at der er så mange aktive med-
lemmer i såvel Sverige som Norge. 
Ved fremvisningerne, hvor i alt cirka 250 deltog, var der mange gode snakke. Hans 
Henrik Pedersen vil i eftermiddag fortælle om erfaringer fra de otte demomarker. Vi 
forventer også i 2019 at fremvise blandinger fra shopFRDK, men nok hos lidt færre 
værter og geografisk bedre fordelt.  
Fra de ansvarlige for shopFRDK, som skal have en tak for deres indsats, skal jeg HU-
SKE jer på, at shoppen lukker for tidligt salg i morgen den 27. februar til midnat. 
Sidst i april vil der være endnu en runde med salg af frø til såning i høst.  
 
Det faglige arbejde 
Udover de syv fremvisninger af efterafgrøder har FRDK arrangeret eller medvirket i 
en række arrangementer. Sammen med Økologisk Landsforening arrangerede vi i 
juni et foredrag for landmænd og en workshop for konsulenter med den spændende 
engelske landmand Stephen Briggs. Det var også i juni, at Søren Havgaard Christen-
sen som en af vores Carbon-Farm værter sammen med Michael Bundgård bød på en 
markvandring i Vendsyssel.  
I september arrangerede vi Majsdag hos Jan Møllegaard ved Varde.  
Øverlig harvning af frøgræsstub var temaet i november for en demo sammen med 
Agrovi og en række af vores annoncører på Lerchenborg Gods ved Kalundborg.  



I januar i år fik vi det maksimale fra franske Sarah Singhla, da hun indledte ved en 
FRDK-workshop i Billund og på Plantekongressen dagen efter.  
Carbon-Farm projektet startede for halvandet år siden. Sammen med andre projek-
ter og aktiviteter har projektet medvirket til, at Conservation Agriculture omtales 
som et reelt alternativ til kendte dyrkningsmetoder med pløjning eller harvning.  
De to projektværter, Jacob Justesen og Søren Havgaard Christensen, har på de to 
seneste Plantekongresser holdt fremragende indlæg for mange tilhørere.  
De første forskningsresultater fra forsøgsarealerne har givet os positive data om an-
tal regnorme, springhaler og andre overfladelevende smådyr. Som forventet er der 
langt større biodiversitet, når der sås direkte - altså uden egentlig jordbearbejdning.  
Der er taget jordprøver i november, og vi ser frem til at få viden om hvorvidt, der er 
forskel i omsætning af kulstof og kvælstof, når jorden ikke bearbejdes.  
I projektet medvirker også to økologiske landmænd, Per Bundgaard og Anders Lund. 
Det er også godt at blive klogere på, hvordan pløjefri dyrkning om muligt kan tilpas-
ses økologisk drift.  
FRDK blev for to år siden inviteret til at deltage i Plantefagligt Forum, der er med til 
at prioritere, hvad SEGES skal arbejde med inden for planteavl. Jeg mener, at Anne 
Arentoft Kristensens ihærdige indsats har medvirket til, at SEGES fremover vil priori-
tere pløjefri dyrkningsmetoder højere i sine projekter.  
FRDK blev sidste forår inviteret af Landbrugsstyrelsen til at deltage i en ny-etableret 
referencegruppe for efterafgrøder. Der har været afholdt to møder, og blandt alle 
inviterede er der enighed om, at flere arter, herunder også kvælstoffikserende, bør 
indgå i blandinger til lovpligtige efterafgrøder.  
Aarhus Universitet, der rådgiver Landbrugsstyrelsen, har skrevet et notat, der ind-
stiller, at iblanding af op til 25 procent af en række kløverarter ikke vil medføre no-
gen risiko for øget kvælstofudvaskning. Der er dog tilsyneladende ikke sket noget i 
sagen det seneste år. Endnu en gang vil jeg understrege, at der meget snart skal ske 
noget på det punkt. For det er absolut en del af fremtidens landbrug at øge graden 
af selvforsyning med kvælstof via brugen af bælgplanter.  
 
FRDK - PløjefriTjek er i gang  
FRDK - PløjefriTjek er et nyt beslutningsværktøj for alle interesserede uanset, om 
man er ved at gå fra et pløjet til et harvet system - eller fra et harvet system til direk-
te såning. Og uanset den viden og de erfaringer, vi på forhånd har. 
FRDK- PløjefriTjek giver ganske enkelt et bedre grundlag for beslutningen om at skif-
te fra en måde til en anden måde at dyrke jorden på.  
Der kan være flere gode grunde til at ændre sit dyrknings-system. Mange vil gerne 
undlade kostbar pløjning og spare tid. Mens andre både vil reducere omkostninger-



ne og gå efter en sundere, mere dyrkningssikker jord med mere kulstof og øget bio-
diversitet. 
Uanset årsagen er der lige så mange forudsætninger, som der er landmænd. Speci-
alkonsulenterne kan ud fra den enkeltes forudsætninger beregne og sætte ord på, 
hvad en eventuel ændring betyder for dem, der gennemfører FRDK - PløjefriTjek. 
Vi har syv specialkonsulenter plus en maskinkonsulent knyttet til det nye beslut-
ningsværktøj, som er et godt tilbud til alle landmænd i hele Danmark. 
Det er valgfrit hvem af specialkonsulenterne, man gerne vil have ud, og prisen er ens 
for alle. 
På fagdagen i eftermiddag kan I høre mere om FRDK - PløjefriTjek. 
 
Certificering af CA 
Hvad vil det betyde, hvis vi kan producere råvarer til fødevarer, der kan mærkes som 
særligt klimavenlige, og som giver betydelig øget biodiversitet i agerlandet? 
Vil vi kunne opnå en merpris, et bedre omdømme og en større tilfredshed ved at 
være landmænd? 
Det ved vi selvfølgelig ikke, fordi vi aldrig har prøvet det. Men tanken om at tilføre 
vores produkter merværdi ved at mærke dem som produceret efter principperne i 
Conservation Agriculture virker interessante. 
Fem studerende fra Roskilde Universitetscenter - i daglig tale bare kaldet RUC - har 
brugt meget tid på at arbejde med emnet. På et møde i slutningen af 2018 oriente-
rede de bestyrelsen om deres undersøgelse, og i januar-udgaven af FRDKnyt fra i år 
skrev de om mulighederne ved en certificering af Conservation Agriculture. 
Som alt andet nyt er det ”ikke bare lige”. Men omvendt føler bestyrelsen sig sikker 
på, at vi tilhører fremtidens måde at drive landbrug på. Derfor kan en mærkning el-
ler ligefrem en certificering sagtens blive aktuel hurtigere, end vi forestiller os lige 
nu. 
I eftermiddag vil emnet blive uddybet på vores fagdag. 
 
Behov for mere forskning 
Vores indflydelse hænger i høj grad sammen med et godt netværk af personer og 
organisationer, som sidder tæt på magten - og som har forståelse for det nye, vi står 
for. 
Vi har i det forløbne år haft en god dialog med mange både politikere, organisations-
folk og forskere, som begynder at forstå vores budskab om, at det er muligt både at 
producere effektivt, at hente en større mængde CO2 ud af atmosfæren og lagre den 
som livgivende kulstof i jorden og få en betydelig øget biodiversitet i agerlandet. 
Plus en række andre fordele så som ingen erosion, bedre fastholdelse af nærings-



stoffer i dyrkningszonen, mindre brug af planteværn og brændstof som det allervig-
tigste. 
Altså alt det, vi selv og samfundet bør forvente af fremtidens landbrug. At det for-
holder sig sådan, understreges i høj grad af den stigende interesse for at dyrke uden 
plov. Vores gæt er, at 15-20 procent af det danske areal i omdrift etableres uden 
forudgående pløjning.  
Men - og det er desværre et stort MEN - det kniber meget med den forskningsmæs-
sige dokumentation for fordelene under danske forhold. Når det kniber med at få 
sendt forskningsmidlerne den vej, hvor dokumentationen kan opnås, bliver det eks-
tra svært at få politikere og alle andre til at acceptere pløjefri dyrkning som fremti-
dens landbrug. 
Vi bliver nødt til at påpege, at det er helt skævt, at det er så svært at få tilstrækkeli-
ge midler til forskning i Conservation Agriculture og andre former for pløjefri dyrk-
ning. Ikke mindst set i lyset af, at arealet ved seneste opgørelse fra Danmarks Stati-
stik udgjorde 12,2 procent af arealet i omdrift - og når vi ved, at det øges år for år.  
Vi må kræve, at en tilsvarende stor andel af promillepengene, som kommer fra vo-
res egne lommer, går til forskning i det, vi finder vigtigt. Så enten skal vi sidde med 
ved bordet, hvor fordelingen af pengene sker, eller også må de, der sidder med nu 
sadle om i betydelig grad meget hurtigt. 
    
Kommunikation og lobbyarbejde  
I 2018 har vi arbejdet på flere fronter for at øge forståelsen for de muligheder, der 
er i pløjefri dyrkning. Det er også lykkedes. 
Det kan vi høre, når vi er ude i landbrugskredse, blandt meningsdannere, beslut-
ningstagere og tydeligt se i fagpressen. Ind i mellem lykkes det også at få indlæg i de 
generelle medier. Så det går stille, men sikkert vores vej. 
Ind i mellem kan det dog være svært at have tålmodighed til at vente på et egentligt 
gennembrud, som eksempelvis økologien har haft.  
I bestyrelsen føler vi os dog sikre på, at gennembruddet nok skal komme til fordel 
for os, der allerede er godt i gang med at udvikle vores måde at dyrke jorden på. For 
vi har fat det rigtige. Nemlig et bæredygtigt system både med hensyn til bedrifts-
økonomi, miljø og i forhold til vores omgivelser. 
 
De unge bærer fremtiden  
Den store interesse for pløjefri dyrkning hos de unge landmænd og elever på land-
brugsskolerne er der stadigvæk. Desuden er der en voksende interesse fra de unge 
på de videregående uddannelser såsom jordbrugsteknologer på erhvervsskolerne og 
agronomer på Københavns Universitet. Ingen tvivl om, at den stigende interesse i 
høj grad handler om, at fokus er vendt til at anerkende jordens sundhed som et bæ-



rende grundlag. Dertil et stort ønske om at medvirke positivt i debatten om klima og 
bæredygtighed. 
Vi mærker også en stor interesse fra lærere på landbrugsskolerne. De har fokus på 
at intensivere undervisningen i netop pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture, 
fordi de oplever den stigende interesse fra eleverne.  
Lærerne efterlyser materiale til deres undervisning, og derfor arbejder vi på at få 
midler til udarbejdelse af lærebogsmateriale. Vores håb er snart at kunne levere no-
get på dette område. 
For at fastholde de unges stigende interesse igangsætter vi en Pløjefri-Unge-Klub. 
Målgruppen er unge under uddannelse og unge, som arbejder i marken hos land-
mænd, der praktiserer pløjefri dyrkning i en eller anden form. Er de ansat hos en ar-
bejdsgiver og ikke har en længere uddannelse som f.eks. jordbrugsteknolog, er der 
mulighed for at komme ind under AMU-systemet, som giver mulighed for tilskud. 
Der kan være seks-syv deltagere i en sådan gruppe, som for eksempel mødes fire 
gange i løbet af vækstsæsonen. Første møde tidligt forår, hvor etablering af vårsæd 
drøftes. Andet møde i løbet af forår-sommer, hvor jord/rødder og planter drøftes. 
Tredje møde i efteråret, hvor evaluering af høsten og økonomien samt etablering af 
vintersæd drøftes, og et fjerde møde om vinteren med drøftelse af de grundlæg-
gende emner relateret til pløjefri dyrkning. 
Et andet udkomme af den stigende interesse er uopfordrede henvendelser om virk-
somhedspraktik hos FRDK. Således en henvendelse i efteråret fra en nyuddannet 
agronom, hvor praktikken dog dårligt kom i gang på grund af, at hun fik fast arbejde. 
Kort efter fik vi en henvendelse fra en jordbrugsteknolog studerende, som gerne vil 
bruge sin otte ugers virksomhedspraktik hos os i FRDK.  
Henrik Jespersen er netop startet og skal primært arbejde med at få sat gang i brug 
af OnFarm forsøg. Vi vil gerne hjælpe med at strukturere de forsøg, som mange af 
jer laver, så både I, der laver forsøgene, og andre medlemmer får gavn af jeres for-
søg. Henvend jer til Hanne Schønning eller Hans Henrik Pedersen, hvis I har idéer til 
forsøg, vi kan bruge til at bygge systemet op. 
 
ECAF aktiviteter i 2018 
ECAF har været meget aktiv omkring møder med medlemmer af Europaparlamentet 
og en række beslutningstagere.  
Der har været møde med landbrugskommissær Phil Hogan om integration af Con-
servation Agriculture i reformen af den fælles EU-landbrugspolitik. 
Hogan er orienteret om og kender til Conservation Agriculture. Men desværre er he-
le debatten om glyfosat et stort og forstyrrende tema, og det tager meget af op-
mærksomheden. 



Klima og landbrug er et fokusområde for EU og den kommende landbrugspolitik, og 
her er ECAF aktiv med at informere om de store muligheder for CO2-lagring, som 
Conservation Agriculture kan bidrage med. 
Et stort forskningsstudie, der blev lanceret af ECAF, viser, at europæiske landmænd 
vil kunne fjerne næsten 200 millioner tons CO2 fra atmosfæren ved at implementere 
Conservation Agriculture teknikker. Det svarer til at lukke 50 kulfyrede kraftværker. 
Der er opstået en problematik om hvert nations antal medlemmer i ECAF, fordi der i 
blandt andet Frankrig er to landmandsorganisationer (APAD og BASE), men kun den 
ene er repræsenteret i ECAF. 
Skal der i fremtiden åbnes op for, at der kan være to eller tre medlemmer per nati-
on, eller skal der fortsat kun være et medlem? Det skal afklares på generalforsam-
lingen i 2019.  
I alle ECAF’s nationale organisationer er der medlemsfremgang, og Conservation Ag-
riculture breder sig med stor hast. Specielt i England er der en rivende udvikling i 
gang.  
Slovenien blev optaget som nyt medlem i ECAF i 2018. 
Og så skal vi lige huske at erindre om, at i 2020 bliver Europa centrum for Conserva-
tion Agriculture, idet WCCA (World Conference for Conservation Agriculture) for 
først gang bliver afholdt i Europa. Det kommer til at foregå i Schweiz i starten af juli, 
og det vil tiltrække gæster fra hele verden. 
Der bliver i den forbindelse en lang række aktiviteter med besøg på landbrug og 
med forgreninger ud i hele Europa således, at gæster fra andre verdensdele kan få 
indblik i europæisk landbrug og Conservation Agriculture hos os.  
 
Studieture og kurser 
I 2018 har FRDK været medarrangør af nogle studieture og kurser. Blandt andet til 
England med besøg på Groundswell No-till Show i juni og på samme tur også besøg 
hos blandt andre Tony Reynolds. 
I januar i år var en mindre gruppe i New Zealand med besøg hos flere landmænd, 
der sår direkte, selvom de også har frøgræs i deres markplaner. Som hos os stiller 
samfundet stadig større miljøkrav til landmændene, som heldigvis kan kvittere med 
større kendskab til direkte såning og værdien af at have jorden dækket af planter 
hele tiden. 
Mit indtryk er, at deltagerne i kurserne og studieturene altid høster ny viden både 
fra dem, de besøger og fra hinanden. Det er bare vigtigt, at vi hele tiden holder os på 
tæerne for at følge med i de nye muligheder og metoder, der kan gavne os og vores 
landbrug. 



Fra den 5. til den 8. juni er der et planteavlskursus til Tyskland med besøg hos fem-
seks landmænd, der dyrker med direkte såning eller pløjefrit. Turen bliver kort om-
talt marts-udgaven af FRDKnyt, som meget snart udkommer. 
 
Afslutning  
Vi har i mange år har et særdeles godt samarbejde med en række virksomheder in-
den for landbruget. De har nemlig annonceret hos os. Udover at være synlige i  
FRDKnyt har de også deres logoer med i FRDKnyhedsbrevet, på vores hjemmeside, 
og deres artikler er på vores hjemmeside.  
Annoncørernes støtte såvel økonomisk som fagligt betyder meget for os - så tak til 
jer alle. 
Der skal også lyde en tak til Helle Christensen og Niels Eghøj fra Agrovi for deres en-
gagement i at styre vores revision, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med 
dem. 
Der skal også lyde en stor tak til vores ansatte, som er Hanne Schønning, Hans Hen-
rik Pedersen, Jacob W. Nymand, Henrik Jespersen og Niels Damsgaard Hansen. Tak 
til jer for mange telefonsamtaler og mails. I bidrager i høj grad til, at vores forening 
kører så godt.  
En særlig tak til vores fire observatører Annette Vibeke Vestergaard, Henrik Haug-
gaard-Nielsen, Svend Christensen og Jørgen E. Olesen, som hver især også spiller ind 
med forslag og muligheder. 
Endvidere vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for jeres store engagement og input 
både til bestyrelsesmøder, men også i det arbejde, der sker i de enkelte udvalg.  
I er altid velforberedte og i godt humør. Derfor tager jeg altid hjem fra vores besty-
relsesmøder med en helt sikker fornemmelse af, at vi er på rette spor og nok skal 
lykkes med det, vi er i gang med.  
Som jeg har nævnt flere gange, mener vi, at vi tilhører fremtidens måde at drive 
landbrug på.  
Det er ubetinget et landbrug, som er lønsomt for os, der har med det at gøre. Løn-
somheden er selvsagt afgørende for, at vi overlever som landmænd og har råd til at 
udvikle vores landbrug.  
På den måde vil vi fortsat være jeres forening, der gør det både sjovere og gerne 
mere økonomisk bæredygtigt at være landmand fremover. 
Hvis vi samtidig løser samfundsopgaver, som vi får økonomisk incitament til at udfø-
re, er det ikke helt ringe - sagt i al beskedenhed.  
Tak for ordet! 
 


