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Baggrund

• Familiebrug siden 1742

• Fredrik, 8. generation, overtog driften i 1980

• Martin, 9. generation, overtog driften i 2017

• I 2018 drives ca. 650 ha

• 3 årsværk + hjælp af en nabo i høst





Fredriks motto

“- Jeg ønsker at efterlade en bedre 
gård, end den jeg overtog!”

Martins motto

“- Jeg ønsker at aflevere en så bæredygtigt
jord, at der kan dyrkes landbrug på gården
i mange generationer!”



Hvor skal vi hen?

•Maskiner bliver tungere og tungere

•Udstyret bliver større og større

• Stadigt hårdere klima

•Humusindhold i jorden er faldende



Mere græsukrudt

Agerrævehale Væselhale



”Vi kan ikke løse problemerne 
med den samme tankegang, vi 
brugte, da vi skabte dem”

”Sindssyge er at gøre det 
samme igen og igen 
- og forvente et andet resultat”

”En person, der aldrig har 
lavet en fejl, har aldrig 
prøvet noget nyt”



Fokus på et velfungerende sædskifte

Ekstra indsats/effekt:

Isåning af rødsvingel
Halmen fjernes
Genvækst til grovfoder (glyfosat)
Græsukrudt minimering
Companion Crops (samdyrkning)
Efterafgrøder
Græsukrudt minimering
Efterafgrøder

Humus:

↑
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↑
↑

↑

Såning:

Forår
-
-

Forår
Efterår
Efterår
Forår

Efterår

• 8-årigt sædskifte:

• Hestebønner
• Rødsvingel år 1
• Rødsvingel år 2
• Vårbyg
• Vinterraps
• Vinterhvede
• Havre
• Vinterhvede



På jagt efter den rigtige såmaskine

• Minimum jordforstyrrelse

• Service?

• Reservedele?

• Gensalgsværdi?





Halmstrigle til salg ved nabo



Grønne marker hele året 

• Alle marker skal være grønne om efteråret 

• Efterafgrøde i marker, der skal sås om foråret

• Så mange forskellige plantearter som muligt

• Gerne efterafgrøder, der ikke kan tåle vinteren



Timing, timing, timing!

• Halmstrigle lige efter mejetærskeren
• Indenfor 8 timer

• Spreder og fordeler halmen fra mejetærskeren

• Forstyrrer snegle

• Spildfrø og græsser fordeles og bringes til spiring

• Efterafgrøder, såning direkte efter mejetærskeren
• Indenfor 24 timer

• Glyfosat, 4-5 dage før såning af næste afgrøde





Helt ny tankegang

• Tro på sig selv (Confident)

• ”Jeg får ikke længere ros af mine naboer”



Vinterhvede?





Vinterraps?











Terragold - TG1 Humus, 20/10 2017



Hvad sker i Skåne?

• Stigende interesse for minimal jordbearbejdning

• 2016; ”-Det prøvede vi i 80'erne. Det virker ikke!”

• 2018; ”-Det bliver spændende at følge!”

• Stigende interesse for efterafgrøder

Vi behøver ikke at genopfinde hjulet!



FRDK, en vigtig brik i puslespillet

• Seminarer og markvandringer

• Tony Reynolds, England

• Sarah Singla, Frankrig

• Samtaler med ligesindede

• Vejledninger i blade, hjemmeside, Facebook mm.



Efterafgrøder er en god start!

• Efterafgrødedemonstration i Skåne

• Præsentation af FRDK



“- Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre. 
Vi låner den af vores børn.”


