Om os
Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK - FRDK - blev stiftet 12. juli 1999.
Foreningens formål i henhold til dens nyeste vedtægter er at fremme reduceret jordbearbejdning i
Danmark.
Udover at medvirke til at fremme arealet med pløjefri dyrkning arbejder foreningen også for bedre
rådgivning, udvikling og forskning inden for området med henblik på at forbedre medlemmernes
indtjening på deres markbrug samtidig med, at der tages vare om et godt miljø i bred forstand. Det
vil sige, at der også er stor vægt på såvel biodiversitet i agerlandet som klimaløsninger, der effektivt
mindsker mængden af klimagasser i atmosfæren.
FRDK arbejder på ovenstående i såvel Danmark som internationalt og har udover medlemmer i
Danmark også medlemmer i en række europæiske lande. Desuden er FRDK medlem af ECAF - den
europæiske forening for Conservation Agriculture.
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Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK) bliver stiftet mandag
12. juli 1999 i Vejle på initiativ af en mindre gruppe fremsynede landmænd og
planteavlskonsulenter fra LRØ. På den stiftende generalforsamling var der 80
fremmødte. Baggrunden for stiftelsen var interessen for reduceret jordbearbejdning og
det faktum, at EU gav støtte til dannelse af nationale foreninger for reduceret
jordbearbejdning. Efter disses dannelse kunne de deltage i den fælles europæiske
forening kaldet European Conservation Agriculture Federation (ECAF). Denne
paraplyorganisation får i starten EU-midler til støtte for reduceret jordbearbejdning.
Fra starten er der 83 medlemmer, som hver betalte 200 kroner det første år. Som første
formand vælges landmand Ib Sloth Hansen, Kalundborg og som næstformand
konsulent Søren Kolind Hvid fra Landskontoret for Planteavl. Udover dem er der seks
menige medlemmer i bestyrelsen. Allerede i august er der 140 medlemmer.
Foreningens sekretær er planteavlskonsulent Bente Andersen.
I slutningen af året bevilges en million kroner over tre år (2000-2003) fra ECAF til
FRDKs aktiviteter i et projekt kaldet LIFE. Bevillingen er blandt andet betinget af, at
FRDK stiller med en krone for hver krone, der modtages fra EU. Andre, restriktive og
administrative krav gælder også. Heldigvis er der også sponsorer, som vil hjælpe
foreningen med den finansielle del. Året ender med et underskud på 8.000 kroner.
FRDK begynder at udsende sine FRDKnyhedsbreve. På generalforsamlingen 9. maj
besluttes det at øge kontingentet til det dobbelte, nemlig 400 kroner pr. år. Og der øges
med to landmænd i bestyrelsen, så den er oppe på 10 medlemmer. Jørgen Lindberg
bliver ny formand, mens næstformanden fortsætter. Medlemmerne foreslår, at
foreningen begynder at udgive et blad.
Formanden fortsætter, mens Hans Dahm, der har siddet i bestyrelsen fra dannelsen,
vælges til ny næstformand. Der holdes møde med Landskontoret for Planteavl om at
ansætte en konsulent med speciale i reduceret jordbearbejdning. medlemsudvikling og
De første specialkonsulenter i pløjefri dyrkning uddannes.
FRDK har cirka 485 medlemmer. Kontingentet øges til 600 kroner pr. år. FRDK
modtager et tilgodehavende på 252.000 kroner fra ECAF. Det sker kort inden, at LRØ
vil lukke ned for sin hjælp til FRDK, der er i stor gæld til det østjyske
rådgivningsselskab. I bestyrelsen diskuteres tilknytningen til LRØ også. Ved
udgangen af året er der 497 medlemmer.
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Hans Dahm bliver ny formand. FRDK mister lidt medlemmer, og der er i foråret i alt
475 medlemmer - det vil sige 22 færre end ved udgangen af 2003. Deltager i
AgriMark.
Medlemsudviklingen er negativ, og holdningen i foreningen er lidt opgivende med
kun cirka 220 medlemmer tilbage. Det fører til, at mulighederne for at udgive et blad
undersøges.
I april udkommer første udgave af FRDKnyt, som siden er udsendt seks gange årligt.
Det nye medlemsblad, hvis lige ikke er set i Danmark før, udgives gratis sammen med
specialmagasinet Agrologisk. Det betyder, at cirka 3.300 landmænd med interesse for
planteproduktion er modtagere. Bladet betales stort set af de faste annoncører, som
kaldes sponsorer. De har fast en lille annonce med deres logo og hjemmeside-adresse
på bagsiden af bladet - plus de årligt har en artikel på en side med i bladet. Ved
generalforsamlingen er der 358 medlemmer i alt. Heraf er de 17 fra Sverige, syv fra
Norge og to fra Polen. Blandt årets aktiviteter var deltagelse i Agri-Mark 17.-18. maj.
Specielt den første dag var der en god interesse fra de besøgende, mens anden dagen
druknede i regn. En del svenskere besøgte FRDK’s stand. Der blev optaget et nyt
svensk og to danske medlemmer. Udstillingen kostede foreningen ca. 10.000 – 11.000
kroner.
Medlemsudviklingen bliver negativ, og årsagen skal tilskrives, at FRDKnyt udsendes
gratis til en meget stor kreds af landmænd, der således ikke behøver at være
medlemmer for at få bladet. Ved generalforsamlingen i februar fortæller formanden i
sin beretning, at der er i alt 331 medlemmer, og det er 27 færre end på samme tid i
2006.
Studietur til Polen blandt andet med besøg hos Poldanor. Det debatteres, om pløjefri
dyrkning fører til øget brug af sprøjtemidler, hvad FRDK tilbageviser. Nytten af
jordbundsorganismer som regnorme med flere er også i fokus. ECAF vedtager, at
udviklingen skal gå i retning af Conservation Agriculture. Conservation Agriculture
var dengang et ukendt dyrkningssystem i Danmark. FRDK truede med at melde sig
ud, fordi foreningen fandt, at det var at gå for vidt. Der er lidt flere medlemmer end
året før, nemlig omkring 350.
For at få flere medlemmer opsiges aftalen med Agrologisk om distribution mm af
FRDKnyt, som fra maj udelukkende udsendes til de cirka 300 medlemmer. I sin leder
i FRDKnyt november 2009 skriver Søren Ilsøe om Conservation Agriculture. Han
havde konstateret ved forsøg hos sig selv, at det direkte såede gav større udbytte end
det harvede.
I FRDKnyt kan man læse, at brugen af efterafgrøder er helt fundamental for at
opbygge/bevare jordens frugtbarhed. Bladet får også flere faste annoncører - ved årets
udgang er der 16 i alt. StripTill og no-till er også kommet til Danmark.
Medlemsudviklingen er positiv med 50 nye medlemmer, og FRDK har dermed 291
medlemmer. Studieture til Argentina og Tyskland. For at få spændende frø til såvel
pligtige som frivillige efterafgrøder, tager FRDK initiativ til at danne sin egen
shopFRDK, der åbnede 9. juli og lukkede igen 29. juli - og fik solgt 40 ton frø til en
total værdi af tæt på 500.000 kroner. Kun medlemmer kan handle i shopFRDK
I FRDKnyt kan man læse, at forbruget af insektmiddel falder med et sundt sædskifte
og mindre jordbearbejdning. Medlemsudviklingen er endnu et år positiv med 33 nye
medlemmer og når op på 324 medlemmer. Studieture til USA/Canada - og til Skåne.
shopFRDK øger sit salg betragteligt i sit andet år blandt andet på grund introduktionen
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af Terra Gold blandingerne. ECAF holder møde i København, og Søren Ilsøe vælges
ind i bestyrelsen.
På initiativ af FRDK inviterer Plantekongres 2012 en amerikansk forsker, Don
Reicosky, til Danmark. I den forbindelse udkommer FRDKnyt i stort oplag og med 32
sider. Det er hverken sket før eller siden. Blandt andet har bladet en fyldig omtale af
de 16 specialkonsulenter i pløjefri dyrkning. Studietur til England. FAO opgjorde i
2005, at 95 millioner hektar drives med direkte såning. FRDK opfordrer EU til at gøre
Conservation Agriculture til en del af den fælles landbrugspolitik. FRDK og en række
andre får bevilget en større sum penge til et fire-årigt GUDP-projekt kaldet OptiTill,
som kædes sammen det tidligere startede GUDP-projekt OptiPlant. shopFRDK
omsatte i alt 88 ton, hvoraf TerraGold blandingerne udgjorde knap 40 ton.
Medlemsudviklingen er igen positiv, og FRDK når op på 375 medlemmer i foråret, og
i september er der 408. Medlemstilgangen på 33 skyldes især shopFRDK, som giver
29 nye medlemmer i forbindelse med handel af frø til efterafgrøder.
Søren Ilsøe udnævnes på tværs af dyrkningssystemer til ”Årets grønne landmand”
som den første nogensinde i Danmark. Fødevareminister Mette Gjerskov tager på
landet og besøger ”Årets grønne landmand”. Det samme gør miljøminister Ida Auken
senere på året. Studietur til Frankrig. shopFRDK sælger i alt 95 ton frø.
Medlemsudviklingen er igen positiv, og i februar er der i alt 419 medlemmer. Senere
på året giver shopFRDK yderligere 13 nye medlemmer.
FRDK inviterer til dannelse af erfa-grupper for medlemmer, der vil lære mere om
strip-till og no-till. FRDK går også mod strømmen omkring den såkaldte ”alperegel”,
hvor lovgiverne vil forbyde pløjning på hældende arealer. Mange påstår, at erosion
ikke forekommer i Danmark, men FRDK tør godt erklære, at erosion også er et dansk
problem. Samtidig påpeger FRDK, at minimal jordbearbejdning er effektiv til at
begrænse erosion på hældende arealer. Forskningen viser, at regnorme skades mere af
især pløjning end af brugen af de i Danmark lovlige sprøjtemidler. Lagring af kulstof i
jord som en del af klimaløsningen debatteres. Der begynder at være fokus på
mykorrhiza-svampe, som hjælper planterne med at få vand og næringsstoffer.
Studieture til Sverige, Schweiz/Frankrig og USA. Fem repræsentanter for
fagforeningen 3F besøgte bestyrelsesmedlem Torben Bay Jørgensen i Karlslunde. Og
senere fik han også besøg af folketingsmedlem Per Clausen fra Enhedslisten og lokale
DN-medlemmer. Bestyrelsen for FRDK holder i oktober et to-dages strategiseminar i
Odense. shopFRDK omsatte i alt 115 ton frø. I februar er der 423 medlemmer i alt.
I januar 2015 opslår FRDK en stilling op som ”daglig leder” af de mange aktiviteter
og herunder ikke mindst søgning af projektmidler til belysning af pløjefri dyrkning og
Conservation Agriculture under danske forhold. Da det viste sig vanskeligt at finde en
daglig leder, ansættes i stedet en projektchef i en halvtids-stilling. Året 2014 gav
foreningen et større underskud, og derfor foreslog bestyrelsen en stigning i det årlige
kontingent fra 1.200 til 1.700 kroner. Det blev vedtaget med stor majoritet. FAO
valgte 2015 til Jordbundens år og 5. december til Jordbundens dag. Det markerede
FRDK som eneste danske organisation med et stort arrangement på Københavns
Universitet med en stribe spændende indlæg blandt andet fra en tysk og en østrigsk
forsker. shopFRDK sælger 141 ton frø - igen en rekord i omsætning. FRDK påpeger
flere gange i såvel fag- som dagspresse, at økologerne (især Økologisk Landsforening)
anpriser sig selv udover det dokumentérbare. Kritikken går især på, at økologerne
hævder, at de klimamæssigt er andre former for landbrug overlegent, hvilket ikke
passer med såvel dansk som international forskning. Studieture til England og
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Slovakiet. Der var ved generalforsamlingen i februar 448 medlemmer - altså en
tilgang på 25 i forhold til samme tidspunkt året før.
Plantekongres 2016 starter året med rekord mange sessioner om pløjefri dyrkning - og
ud af de 10 mest populære sessioner er de fem om pløjefri dyrkning. FRDK beder om
foretræde for folketingets miljø- og fødevareudvalg. Det imødekommes og formand,
næstformand, sekretær plus presseansvarlig bruger en halv time samme med et par
håndfulde politikere, der lytter til budskaberne om CA-systemet. I Brussel er
interessen for Conservation Agriculture stor. I Danmark er det sværere, men
interviews med folketingsmedlemmerne Ida Auken og Carsten Bach viser, at de også
ser Conservation Agriculture som en del af fremtidens landbrug. FRDK fortsætter sin
faglige kritik af økologernes anprisninger af sig selv. Samtidig er der større og større
interesse for Conservation Agriculture fra økologisk hold - især fra Økologisk
Landsforening. Medlemsudviklingen er positiv, og ved generalforsamlingen i februar
er der 473 medlemmer. Sidst på året er der over 500 medlemmer. shopFRDK sælger
færre frø, og det er første gang, at shoppen mister salg i forhold til det foregående år.
En væsentlig årsag er, at mange ikke fik sået deres frivillige efterafgrøder i 2015 på
grund af dårligt vejr. Dermed havde de frø på lager, der kunne bruges i 2016. FRDK
er meget aktiv på Facebook med mange videoer og andre indlæg. De ses af mange op til 23.000 visninger og en rækkevidde på op til 56.700 personer.
FRDK flytter sit bogholderi til Agrovi fra LMO (det tidligere LRØ), men fortsætter
med hjælp Lisbet Olesen hos LMO.
På Plantekongres 2017 er der endnu større fokus på Conservation Agriculture end
nogensinde før og mange sessioner med tilknytning til pløjefri dyrkning. Ud af de 10
mest populære sessioner er de fem igen om pløjefri dyrkning.

