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Jeg byder alle velkommen til vores 21. generalforsamling. Vi er rigtig glade for, at så 
mange deltager. En særlig velkomst skal lyde til gæster, presse og indledere til vores 
spændende fagdag lige efter generalforsamlingen.  
I 2019 gik betydningen af ordet ”klima” for alvor op for os danskere. Ikke alene har 
ordet i nogle år fyldt rigtig meget i medierne, men i valgkampen op til folketingsval-
get fik holdningerne hos de opstillede partier til klima også en stor betydning. Et en-
kelt partis tidligere formand var så formastelig at slynge ordet ”klimatosser” ud i ho-
vedet på os alle sammen - jeg tænker på Pia Kjærsgaard. Om det var hendes skyld 
eller fordi andre partier havde ”tyvstjålet” hendes partis politik ved jeg ikke. Men jeg 
kan konstatere, at partiet fik et nederlag sjældent set på vores breddegrader. 
I FRDK har vi - os i bestyrelsen og i medlemmer - i mange år snakket klima og påpe-
get, at vi som landmænd er en del af løsningen, når det gælder klima. Al det kulstof, 
som stammer fra dyrkning af jorden og fældning af skov, kan vi få vundet tilbage 
igen ved at minimere jordbearbejdningen, holde jorden dækket af afgrøder og/eller 
afgrøderester hele tiden og med et sundt sædskifte.   
Vi har oplevet, at det har taget lang tid at få opmærksomhed og accept af dette cen-
trale budskab. Men vi har i 2019 fået langt mere opmærksomhed end nogensinde 
før både i og udenfor vores egne rækker i landbruget 
Vi oplevede i 2019 også at få bevist, at pløjefri dyrkning for alvor er ved at blive 
gængs blandt os landmænd. Fremgangen i det pløjefri areal var nemlig på hele 26 
procent, så det ved sommer sommertællingen i 2018 var på hele 356.280 hektar. 
Der var dermed et større pløjefrit areal end økologisk, hvor det lige skal bemærkes, 
at et mindre antal økologer dyrker pløjefrit. 
I den forbindelse er det vigtigt for bestyrelsen at understrege, at vi hver især altid 
skal drive vores landbrug på den måde, vi finder bedst nu-og-her. Vi hylder nemlig 
princippet om, at frivillighed er bedst. Dermed mener jeg og bestyrelsen også, at vi 
fortsat skal være en rummelig forening med plads til alle med interesse for pløjefri 
dyrkning.  



Det mener jeg også, vi er og har gjort noget for i det forløbne 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 beslutningsta-
gere og meningsdannere, 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 bio-
diversitet i agerlandet - udover at forhindre erosion, fastholde især kvælstof i rodzo-
nen og skabe en bedre bundlinje for os selv som planteavlere.  
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 2019 har der været et væld af artikler især i fagpres-
sen om pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture. Det har også været bragt på 
bane rigtig mange gange på faglige møder - senest på Plantekongressen i januar. 
Hvor vi vel at mærke også - som de seneste par år - kunne notere os, at blandt de 10 
mest søgte sessioner var de fleste om pløjefri dyrkning og/eller Conservation Agri-
culture.  
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 
mindre indsats. Altså har vi alt andet lige en bedre bundlinje - projekt Grønne Mar-
ker Stærke Rødder har vist, at de sparede kapacitetsomkostninger nogenlunde sva-
rer til merfortjenesten. 
Set i det perspektiv er det også interessant at være med i FRDK, fordi vi kan lære af 
hinandens successer og fejl - hvor fejlene selvfølgelig i videst muligt omfang skal 
undgås. 
Alt i alt gør det, at interessen for at være med stiger pænt. Desværre mister vi også 
medlemmer, som af forskellige årsager holder som landmænd. Men uanset det har 
vi en nettotilgang og er nu oppe på 616, hvilket er ny rekord. Men vi har selvfølgelig 
plads til mange flere. Og vi ved, at rigtig mange er gået i gang med at dyrke pløjefrit. 
Så kender I interesserede, fortæl dem gerne om fordelene ved at være med.  
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 un-
derprioriteret i forhold til størrelsen af det pløjefri areal. Det kan vi med rette for-
vente en snarlig ændring af.  
 
 



FRDK fokusgruppe giver spændende indspark 
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, beslut-
tede bestyrelsen at nedsætte en fokusgruppe.  
Den holdt sit første møde 10. februar i år - og blandt de vigtige budskaber fra de ni 
deltagere er:  

• Medlemmerne skal være synlige for hinanden - hvem er medlem af FRDK i 
nærheden af mig selv? Og hvordan kan vi lave netværk med deling af viden? 

• Flere vejkantsmøder/efterafgrøde-demoer/ERFA-grupper, hvor deltagerne 
kan lære af hinandens praksis - gerne hvor det er tydeligt at se forskellene til 
andre dyrkningssystemer  

• PløjefriRådgivere skal klædes endnu bedre på til at kunne udbrede pløjefri 
dyrkning og rådgive medlemmerne 

• Mere fokus på økonomi ved før og nu eksempler 

• Større sparring til valg af efterafgrøder i shopFRDK - og større overskuelighed 
på shoppens hjemmeside med vejledning i relation til at valg af arter/blandin-
ger i forhold til den næste afgrøde 

• Prisen for at være medlem matcher i høj grad kvaliteten af den viden, vi får ud 
af det 

 
Det nye flertal og den nye regering 
Valget til folketinget i 2019 gav et nyt, såkaldt grønt flertal. Umiddelbart skulle man 
tro, at det var lig med meget større interesse for netop det, vi tilbyder. Nemlig kul-
stoflagring i landbrugsjorden, øget biodiversitet, mindre udvaskning af kvælstof og 
ophør af erosion med mere.  
Vi har da også fået positive svar på de henvendelser, vi har sendt til blandt andre de 
socialdemokratiske ministre og medlemmer af folketinget, som har med vores er-
hverv at gøre. Også fra Venstre og i starten SF fik vi positiv respons. Men konkrete 
tiltag som for eksempel godkendelse af flere arter - herunder ikke mindst 



bælgplanter - i de lovpligtige og målrettede efterafgrøder, har vi til gode at få gjort 
til virkelighed. 
Men vi er sådan set ikke i tvivl om, at vi nok skal få bælgplanterne med - der er nem-
lig trods alt en bevægelse i den retning. Det er dog helt uforståeligt, at Danmark går 
enegang her både med tanke på klima og biodiversitet. 
 
Reform af EU's fælles landbrugspolitik 
Vi ved nu, at reformen af den fælles EU-landbrugspolitik for perioden 2021-27 bliver 
udskudt, så den nok først træder i kraft i 2022.  
Desuden ved vi, at reformen får stor indflydelse på det, flertallet i folketinget vil ved-
tage omkring administration af EU-landbrugspolitikken i vores land.  
Vi håber og tror på, at der er nogle klare retningslinjer fra EU, som netop understøt-
ter det, vi arbejder for. Altså minimal jordforstyrrelse, jorddække året rundt og 
sunde sædskifter med mange forskellige afgrøder. 
Og at de nationale parlamenter og administrationer skal bruge gulerod frem for pisk 
til at opnå et grønnere landbrug. Her tænker jeg selvfølgelig på et landbrug, som 
især lagrer kulstof i jorden, øger biodiversiteten i agerlandet, forhindrer tab af næ-
ringsstoffer fra rodzonen og stopper erosion. Vel at mærke uden at give køb på ef-
fektivitet i form af mindst mulig brug af resurser til opnåelse af størst mulige udbyt-
ter. 
 
Vi bliver taget alvorligt og hørt 
FRDK har nu været på banen med sine budskaber i 21 år. Med årene har vi lært en 
masse og ser konstant nye muligheder i den pløjefri dyrkning såvel for os selv som 
landmænd som for samfundet. 
Når vi sammenligner os internationalt, har vi ikke været så meget fremme i skoene 
som eksempelvis Nord- og Sydamerika med at komme over på direkte såning.  Vi har 
heller ikke haft samme nødvendighed som dem, især fordi vi får mere nedbør. Men 
nu er vi på vej via for manges vedkommende harvning i nogle år og derfra over på 
direkte såning. 
En anden udfordring hos os har været, at vi i mange år har været betegnet som ”reli-
giøse”. Hvilket har fået mange af vores kollegaer og medarbejderne i vores organisa-
tioner til at trække lidt på smilebåndet af vores faglige og entusiastiske promovering 
af den pløjefri dyrkning. 
De smil er pakket væk hos langt de fleste, og vi møder i dag stor interesse for at høre 
om det, man kan med hensyn til klima, biodiversitet, fastholdelse af næringsstoffer 
og modvirkning af erosion med pløjefri dyrkning og især Conservation Agriculture. 
Politikerne, Klimarådet, Danmarks Naturfredningsforening, Det økologiske Råd, 
Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og mange flere lytter nu til os. 



Så vi er på vej, og der tegner sig en fremtid, hvor vi og det, vi gør, kommer meget 
mere i spil som virkemidler på de felter, hvor markbruget nødvendigvis skal forny sig 
i retning af langt større bæredygtighed.  
 
Det robuste system - en stor fordel 
Vi, der har dyrket pløjefrit i en årrække er overhovedet ikke i tvivl om, at vores jord 
er anderledes end hos vores kollegaer, der fortsat pløjer årligt. 
Markerne bærer bedre oppe og kan derfor køre i dem over længere perioder. Det er 
en fordel for eksempel ved udkørsel af gylle, ved snitning af majs, ved marksprøjt-
ning, optagning af kartofler og høst med mejetærsker med flere arbejdsopgaver. 
Lige så vigtigt er det, at vores marker kan optage større mængder nedbør, når det 
for alvor regner uden afstrømning til de nærmeste vandløb. De holder også bedre på 
det vand, der kommer. Det vil sige, at der er mere vand til rådighed for afgrøderne i 
tørre perioder. 
Det betyder blandt andet, at vandløbene ikke bliver helt så belastede og behovet for 
vanding reduceres. 
 
En international forening 
FRDK har i en del år haft medlemmer i flere forskellige europæiske lande. Især har vi 
en del medlemmer i Sverige og Norge - men også flere i Letland, Polen og Rumæ-
nien. 
I 2019 har vi holdt møde med repræsentanter for de svenske medlemmer for at 
høre om, hvordan de kan blive en mere aktiv og dermed synlig part i foreningen. 
Ud af det er blandt andet kommet en artikel i FRDKnyt med portræt af et svensk 
medlem skrevet på svensk. 
Vi har flere gange opfordret vores svenske medlemmer til at skrive mere til såvel 
FRDKnyt som FRDKnyhedsbrevet. Det samme tilbud gælder selvfølgelig også vores 
medlemmer i de øvrige lande. 
Når vi står sammen og er flere, bliver vi nemlig stærkere og opsamler mere viden, vi 
kan dele og få gavn af. 
 
Et lille overskud i 2018-2019  
Regnskabsåret 2018-19 har givet et overskud på 140.137 kroner. Det er bestyrelsen 
godt tilfreds med set i lyset af, at vi stiler efter et nul-resultat i foreningen. ´ 
Vi ønsker dog at have en egenkapital, der svarer til vores omkostninger til løn, som 
er cirka en million kroner - og dette overskud kan vi blandt andet hente via shop-
FRDK.  



I det nye regnskabsår 2019-20 er vi skiftet til det populære regnskabssystem E-cono-
mic. Dette nye program vil give os nogle fordele. Blandt andet kan vi dele vores 
regnskab op i tre områder, nemlig Foreningen, Projekter og shopFRDK.  
Derudover får vi en noget lettere håndtering af medlemmer, og vi kan lave lidt mere 
smidige og løbende budgetter og budgetkontroller.  
Ved fremlæggelsen af regnskabet vil vores revisor gennemgå posterne og forklare 
mere detaljeret om årets resultat.  
 
Efterafgrøderne er væsentlige  
Høsten 2019 blev udmærket, men store mængder nedbør fra midten af august 
gjorde det dels vanskeligt at få høsten i hus for de sene afgrøder og i de sene egne. 
Desuden blev det for mange meget svært at få en tidlig og god etablering af efteraf-
grøderne. Mange steder havde de heller ikke især kvælstof nok efter en god høst til 
at præstere en god vækst.  
Derfor blev efterafgrøderne i 2019 for mange heller ikke efter hensigten, nemlig vel-
fungerende gødningsfabrikker. Men de stoppede erosionen, lagrede noget livgi-
vende kulstof og fungerede som foder til jordbundsorganismerne med videre. 
Vi er slet ikke i tvivl om, at i fremtidens markbrug spiller vores efterafgrøder en 
endog meget stor rolle. Det også selvom vi udmærket ved, at de lykkes meget bedre 
i et år som 2018 end som i 2019. På vores breddegrader kan vi bare ikke forvente, at 
efterafgrøderne lykkes lige godt fra år til år. 
Her skal det også tilføjes, at vi mangler meget viden om håndtering af efterafgrø-
derne - hvornår de under de givne forhold skal etableres, artsblandinger, håndtering 
før etablering af ny afgrøde med videre. 
Den nye regering vedtog sammen med sit grønne flertal, at arealet med efterafgrø-
der skal øges betragteligt allerede i år. Den beslutning er slet ikke gennemtænkt, og 
det er stærkt utilfredsstillende, at efterafgrøderne kun betragtes ud fra en vinkel, 
nemlig til at fastholde kvælstof. De kan meget andet som at lagre kulstof i jorden, 
skabe biodiversitet, forbedre jordstrukturen og forhindre erosion. Altså skabe en 
sund jord, der giver sunde afgrøder. 
 
shopFRDK fortsætter den gode handel 
Shoppen leverede i 2019 et overskud på 350.000 kr. Omsætningen i tons på knap 
200 svarer nogenlunde til omsætningen i 2018, på nær 10 tons, som hovedsagelig 
skyldes et mindre salg på 16 tons til lande udenfor skandinavien. shopFRDK er kun 
for medlemmer og i året der gik, benyttede 167 medlemmer sig af at handle mod 
192 året før.  
I dette års første åbning af shoppen fra den 2. februar til den 15. februar er der solgt 
knap 16 tons frø, hvilken nogenlunde svarer til sidste års salg på samme tidspunkt. 



Som noget nyt har økologerne fået øjnene op for de gode tilbud på økologiske frø, 
for her er salget nemlig steget med ikke mindre en knap 300 procent til de nuvæ-
rende 3,5 tons frø sammenlignet med samme periode sidste år. 
Terra Gold Bestøverbrak er en populær blanding, som har solgt 600 kg i år mod sid-
ste års 230 kg. Denne blanding er populær, fordi den for det første er en blanding af 
mange smukke blomster, men blomsterne er også livsvigtige for mange nytteinsek-
ter og bier. 
Vi vil gerne opfordre jer medlemmer til handel i shoppen, dels fordi priserne virkelig 
er konkurrencedygtige men også fordi den øgede omsætning vil være med til at 
sikre den fortsatte positive udvikling af shoppen og ikke mindst af FRDK som for-
ening.  
 
Det faglige arbejde og projekterne 
I CarbonFarm projektet var der ved de fire forsøgsarealer generelt højest udbytte i 
de forsøgsled, der ikke var pløjet. Det var lidt overraskende ved de to økologiske 
landmænd, da der i deres parceller var mest ukrudt i de ikke-pløjede forsøgsparcel-
ler.  
Udfordringer med ukrudt i forsøgene gør derfor, at vi endnu er et stykke fra at 
kunne anvise, hvordan økologiske landmænd i højere grad kan indføre reduceret 
jordbearbejdning.  
Gennem CarbonFarm projektet har de seneste to år haft mulighed for at udså par-
celler med efterafgrøder hos flere medlemmer. Det er et emne på fagdagen senere i 
dag.  
Konkret har afprøvningerne medført, at shopFRDK-udvalgt i samarbejde med 
Freudenberger har valgt at tilbyde en CarbonFarm 2020 efterafgrødeblanding, som 
vi kan opfordre jer til at prøve.  
Vil man derimod udså den kendte TerraGold 1 Humus, må man i år selv blande den, 
da de i Tyskland har valgt at ændre recepten. Vi mener ikke, den nye blanding er vel-
egnet til danske forhold.  
FRDK medvirker også i det internationale ukrudtsprojekt IWMPRAISE, hvor vi op-
samler udenlandske erfaringer med, hvordan ukrudtsbekæmpelse bedst sker i pløje-
fri systemer. Miljøstyrelsen har boostet projektet ved at støtte et forsøg på Aagaard 
Gods, hvor vi undersøger efterafgrøders mulighed for at konkurrere mod græs-
ukrudt.  
Vi har arbejdet sammen med SEGES både med efterafgrøder og med udvikling af en 
spændende pjece, hvor 13 FRDK-medlemmer fortæller om deres erfaringer med CA. 
En CA-brugervejledning har SEGES også på vej.  



Vi har i år sammen med SEGES og 30 medlemmer afholdt to workshops, der gerne 
skal medføre endnu mere samarbejde og flere aktiviteter, der har fokus på pløjefri 
dyrkning. Det har vi fra FRDK efterlyst i mange år.  
I det faglige arbejde har vi igen givet høringssvar til Landbrugsstyrelsen vedrørende 
kvælstoffikserende arter i efterafgrødeblandinger. Når der ikke jordbearbejdes, er 
der ikke øget risiko for udvaskning. Men der er desværre endnu ikke udført forsøg, 
der efterviser det.  
SAGRO har taget et flot initiativ med efterafgrødematchen, der påviste, hvor ringe 
lovpligtige efterafgrøder udvikler sig i en jord, der er tømt for næring. Vi ser frem til 
at følge marken i 2020, hvor der sås vårbyg også i de frodige parceller med frivillige 
efterafgrøder.  
Fagudvalget har desuden diskuteret, hvordan vi kan få data, der skaffer klarhed 
over, om pløjefri landmænd har større forbrug af pesticider end andre landmænd. Vi 
vil spørge jer, om I vil lade jeres sprøjtejournaldata indgå i en statistik? Det håber, at 
mange af jer vil være med til.  
 
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 di-
rekte såning. Og uanset den viden og de erfaringer, vi på forhånd har. 
FRDK- PløjefriTjek giver ganske enkelt et bedre grundlag for beslutningen om at 
skifte fra en måde til en anden måde at dyrke jorden på.  
I 2019 - det første år med det nye tilbud - blev der gennemført 25 FRDK-PløjefriTjek 
rundt i hele landet. 
Fra starten var der lagt op til en to-trins raket, med et første besøg afrundet efterføl-
gende med en rapport. Næste trin var et nyt besøg hos de, der ønskede at gå videre 
med en uddybning. Men for langt de flestes vedkommende var der ikke interesse for 
et andet besøg fra specialkonsulenten. Det første besøg dækkede åbenbart det, der 
var behov for at få viden om i processen mod pløjefri dyrkning. 
Vi har derfor lavet lidt om på konceptet, så der kun tilbydes et trin.  
Her i 2020 er målet at gennemføre 30 FRDK - PløjefriTjek over hele landet. 
 
Rekord stort pløjefrit areal i stigning 
Vores indflydelse hænger i høj grad sammen med et godt netværk af personer og or-
ganisationer, 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 arealet med pløjefri dyrkning i 2019 endnu en gang var rekord 
stort. Den tendens vil givetvis også være gældende i indeværende år. 
Vores håb er, at Danmarks Statistik tager det med i sin sommertælling 2020. Des-
værre tager det cirka et år fra gennemførsel af tællingen, til vi får data til rådighed. 
Det vil sige, at vi først i 2021 ved, hvor stort det pløjefri areal er i år.   
 
Behov for mere forskning 
Desværre kniber det meget med den forskningsmæssige dokumentation for forde-
lene ved pløjefri dyrkning og især Conservation Agriculture under danske forhold. 
Når det kniber med at få sendt forskningsmidlerne den vej, hvor dokumentationen 
kan opnås, er det ekstra svært at få politikere og alle andre til at acceptere pløjefri 
dyrkning som fremtidens landbrug. 
Vi bliver nødt til at påpege, at det er helt skævt, at det er så svært at få tilstrække-
lige 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 mindst 16 procent af arealet i omdrift - og når vi formoder, 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. 
Som noget nyt har vi også været indbudt til forskellige møder, hvor brugen af de 
fælles midler har været direkte eller indirekte på dagsordenen. Men det kan sagtens 
blive endnu bedre. 
    
Kommunikation og lobbyarbejde  
I 2019 har vi også lagt os i selen for at få vores budskaber bredest muligt ud såvel i 
som uden for landbruget - og ikke mindst blandt politikere og trendsættere. 
At det har haft en gennemslagskraft, har vi erfaret, når vi har mødt meningsdan-
nere, beslutningstagere og fulgt med i medierne. 
Blandt det, vi har gjort, vil jeg særligt bemærke høringen i folketinget 24. april, hvor 
politikere fra de fleste partier deltog - og hvor der blandt tilhørerne blandt andre var 
en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening og en fra Det økologiske råd. 



Hele høringen blev optaget professionelt af folketingets personale og er frit tilgæn-
gelig på deres hjemmeside. Hvis I ikke har set den, så gør det. Efter de tre fagligt vel-
funderede oplæg havde politikerne mulighed for at spørge oplægsholderne. En poli-
tiker ønskede at vide, om ”landmænd flest er dysfunktionelle, siden de ikke allerede 
er gået over til Conservation Agriculture”? Med andre ord forstod han - og forhå-
bentlig også de øvrige politikere - at vi har et system, som kan alt det, der efterlyses 
med hensyn til klima, biodiversitet, næringsstoffer, erosion - og i særlig grad også 
give os landmænd en væsentlig bedre bundlinje. 
I løbet af året har vi også deltaget i andre arrangementer, hvor vi har haft mulighed 
for at gøre opmærksom på os selv overfor trendsættere, politikere og meningsdan-
nere. Det er også med til at fremme det overordnede budskab om, at sund jord giver 
sunde afgrøder. 
Den 5. december var vi sammen med Seges, Økologisk Landsforening og Agrovi vært 
for Jordbundens dag 2020. Det er en international markering, som skaber bred be-
vidsthed om, at landbrugsjorden er noget, vi skal passe meget på for at kunne brød-
føde den stadig større globale befolkning samt forsyne den med meget andet såsom 
energi med mere. 
 
De unge bærer fremtiden  
I 2019 fik vi opstartet PløjefriUngeKlub. 16 yngre medhjælpere, driftsledere og/eller 
ejere meldte sig, og der blev arrangeret to møder under AMU-systemet i efteråret 
2019.  
Det første møde blev afholdt i Sønderjylland, hvor gruppen fik kigget på resultater af 
Sådysten 2019, besøgt en CA-landmand og set på nogle flotte efterafgrøder fra 
shopFRDK.  
Det andet møde var af mere teoretisk art og foregik indendørs. Deltagerne hørte om 
maskintyper, projektresultater og tendenser i pløjefri dyrkning samt sædskifte, 
halmhåndtering, jordtyper, sygdomme, skadedyr og efterafgrøder.  
Alle i gruppen ønskede at fortsætte, og enten bliver det fortsat i en samlet gruppe, 
eller den deles mere geografisk op. 
I sommeren 2019 blev der holdt et møde med Seges Forlag om en lærebog i pløjefri 
dyrkning. Der blev lavet en aftale om en bog, som kommer godt rundt om emnet.  
Lige nu er vi ved at finde sponsorer, der vil være med til at understøtte udgivelsen, 
som forhåbentlig kan ske sidst på året. 
 
ECAF aktiviteter i 2019 
Klima og landbrug er et fokusområde for EU og den kommende fælles landbrugspoli-
tik. ECAF har været aktiv med at informere om de store muligheder for CO2-lagring, 
som Conservation Agriculture kan bidrage med. 



Som noget helt særligt er Swiss No-till sammen med ECAF i år vært for 8WCCA 
(World Conference for Conservation Agriculture) i Schweiz fra 29. juni til 2. juli. Der 
er lagt op til nogle spændende dage med mange faglige indlæg og flere bedriftsbe-
søg.  
På en sådan kongres er der desuden mulighed for at møde rigtig mange internatio-
nale kollegaer og få god fornemmelse af, hvordan Conservation Agriculture er et glo-
balt, hastigt ekspanderende dyrkningssystem til fordel for såvel udøverne som bæ-
redygtigheden i bred forstand. 
 
Studieture og kurser 
Fra 5. til den 8. juni 2019 havde vi et planteavlskursus til Tyskland med besøg hos 
fem landmænd, der dyrker med direkte såning. Der var ikke så mange deltagere, 
men udbyttet var godt for de, der valgte at være med. 
For det er altid inspirerende at lære af sine kollegaer og se andre løsninger end dem, 
man selv har overvejet. 
I år har vi foreløbig planlagt deltagelse i 8WCCA i Schweiz, som jeg tidligere har om-
talt. 
 
Afslutning  
Vi har i mange år haft 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 Søgaard Christensen og Niels Eghøj fra Agrovi for 
deres engagement i at styre vores revision, og vi ser frem til et fortsat godt samar-
bejde med dem. 
Der skal også lyde en stor tak til vores ansatte, som er Hanne Schønning, Hans Hen-
rik Pedersen, Jacob W. Nymand og Niels Damsgaard Hansen. Tak til jer for mange te-
lefonsamtaler 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. Lønsomheden 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 ud-
føre, er det ikke helt ringe - sagt i al beskedenhed.  
Tak for ordet! 
 


