
Generalforsamling og fagdag 
kom vidt omkring
For pløjefri landmænd plejer årets FRDK-generalforsamling og fagdag at være et 
 højdepunkt med masser af gode indlæg, masser af go’e snakke og ju-hu stemning  
at køre hjem på. Desværre manglede det sociale aspekt i år, men der var alligevel  
gode indlæg og inspiration til den kommende sæson.

Hvis meget blev forskelligt i forhold til 
generalforsamling og fagdag her i 2021, 
er der dog en ting, der ikke har ændret 
sig.
Nemlig at alle kan se eller gense dagen 
via FRDKs hjemmeside. For selvom 
dagen foregik hjemme fra skærmene, 
kunne det alligevel lade sig gøre at op-
tage såvel generalforsamling som de tre 
indlæg, der var reduceret til 25. februar.
I sine noget afkortede beretning påpege-
de formand Henrik Terp blandt andet, at 
pløjefri dyrkning med minimal jordbear-
bejdning, jorddække året rundt og sundt 
sædskifte er et af de vigtigste virkemid-
ler i målsætningen om et klimaneutralt 
landbrug, der også har stor biodiversitet 
i markerne.

Løsning – ikke problem
- Vi pløjefri landmænd er en del af løs-
ningen, ikke problemet, fastslog han.
Desværre er det nemmere at sige, end at 
få accepteret og medtaget i de højaktu-

elle forhandlinger om klima og miljø, 
som pågår på Christiansborg.
- FRDK slår på, at vi kan noget vigtigt, 
som vi også skal belønnes for at gøre, 
lød det i hans beretning.
I løbet af marts og april, hvor forhand-
lingerne ventes at blive udmøntet i nye 
rammevilkår, vil det vise sig, hvor godt 
det lykkes at påvirke politikerne.
- Jeg tror, vi har gode muligheder for at 
komme i spil, efterhånden som det viser 
sig, at det ikke er nok bare at snakke 
lavbundsjord, lyder det fra formanden.

Valg af ny til bestyrelsen
Som det fremgik af FRDKnyhedsbrev 8 
var tre af bestyrelsens ni medlemmer på 
valg. Kaare Larsen og Fredrik V. Larsen 
blev genvalgt, mens Søren Havgaard 
Christensen ikke ønskede genvalg. Det 
betød velkommen til et nyt bestyrelses-
medlem, Martin Molbo fra Ulstrup ved 
Randers. Fra formand Henrik Terp lød 
der stor tak til det afgåede bestyrelses-

medlem Søren H. Christensen, Jerslev 
J, og en stor velkomst til Martin Molbo. 
Der var ikke kampvalg til pladserne i 
bestyrelsen.
Tidligere formand Hans Dahm, Odder, 
blev genvalgt som folkevalgt revisor. 
Siden generalforsamlingen har bestyrel-
sen konstitueret sig – Henrik Terp blev 
genvalgt som formand og Søren Ilsøe 
som næstformand. Udvalgene fortsæt-
ter også med samme medlemmer, idet 
nyvalgte Martin Molbo erstatter Søren 
Havgaard Christensen i shopFRDK-
udvalget.

Regnskab med lille overskud
Regnskabet blev fremlagt og godkendt 
med et overskud på 39.068 kroner 
efter et underskud i selve foreningen 
på 233.806 kroner og et overskud i 
shopFRDK på 530.002 kroner. Dertil 
kommer et underskud på 254.977 kroner 
i projektarbejdet, FRDK medvirkede i.
- Vi skal regne med, at projektarbejdet 
oftest vil koste os en egenbetaling på 25 
procent af projektsummen, forklarede 
Henrik Terp.
Årets resultat blev lagt til egenkapitalen, 
som dermed blev 607.819 kroner ved 
regnskabsårets afslutning 30. november 
2020. 
Formanden påpegede, at bestyrelsens 
ønske er, at FRDK har en egenkapital på 
cirka en million kroner, hvilket er no-
genlunde lig foreningens årlige lønsum. 

Efterafgrøder og CA i Norge
I alle de skandinaviske lande er der en 
stigende interesse for pløjefri dyrkning 
og Conservation Agriculture. Det gælder 
også i Norge, hvorfra konsulent Else 
Villadsen fra Norsk Landbruksrådgiv-
ning Øst indledte fagdagen med indlæg-
get ”Efterafgrøder og Conservation 
Agriculture – i Norge”.

I bestyrelsens beretning lagde Henrik Terp vægt på, at dyrkning med minimal jord-
bearbejdning, jorddække året rundt og sundt sædskifte lagrer CO2 i jorden, øger 
biodiversiteten meget, mindsker tabet af næringsstoffer og forhindrer erosion. Altså 
alt det, samfundet ønsker fra landbruget.
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- Vi er blevet inspireret af studieture og 
det, vi kan finde i andre lande omkring 
CA og sund jord, sagde hun.
I Norge kaldes interessen ”Grønt 
skifte”, og der er pt. to store projekter. 
Målet er at optimere CA-dyrkningen 
i Norge. Se mere i videoen på hjem-
mesiden.

Succes med pløjefri majs
Næste indlæg holdt Kirstine Damga-
ard fra Sagro med titlen ”Succes med 
pløjefri etablering af majs”.
- Der er meget stor interesse blandt 
landmænd for emnet, og vi skal nok 
sørge for at have mere fokus på dem, 
hvis vi ikke skal miste dem igen, kon-
staterede hun.
Hun kom omkring valg af strategi for 
dyrkningen, forfrugt, efterafgrøder, 
jævne marker og resultater/observa-
tioner fra Sagros majsdemo i 2020. 
Desuden kom hun ind på alternative 
metoder såsom stribesåning (striptill). 
Se mere i videoen på hjemmesiden.

Håndtering af ukrudt i CA
Franske Frederic Thomas holdt fagda-
gens sidste indlæg med titlen ”Conser-
vation Agriculture - Nye metoder til 
håndtering af ukrudt”.
- Vi skal passe på med hvilke ukrudts-
midler, vi bruger både i hovedafgrøden 
og i efterafgrøden, påpegede han.
Nogle midler er i jorden så længe, at 
nogle arter af efterafgrøder skades af 
dem. Andre midler anvendt i efteraf-
grøden kan skade kornet med tab af 
udbytte.
Han påpegede, at den mest effektive 
metode til at få eventuelle frø af ukrudt 
til at spire er en meget øverlig harv-
ning/strigling på maks. en centimeters 
dybde. Se mere i videoen på hjemme-
siden.

Af Niels Damsgaard Hansen

Se eller gense generalforsamling 
og fagdag
Som de tidligere år har FRDK valgt 
at optage og formidle sine gene-
ralforsamlinger via hjemmesiden 
www.frdk.dk
Det gør vi også i år, så du kan 
altid gå ind at se for eksempel 
formandens beretning, regnskabet 
eller indlæggene fra fagdagen.

I Norge er der stor interesse for pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture fortalte 
konsulent Else Villadsen fra Norsk Landbruksrådgivning Øst.

Flere og flere mælkeproducenter har fået øje på fordelene ved pløjefri dyrkning af majs, 
og hos Sagro har konsulent Kirstine Damgaard styr på muligheder og udfordringer.

Franske Frederic Thomas er en af de førende ”eksperter” i CA-dyrkning i Europa, og han 
holdt et meget spændende indlæg, som tog afsæt nye metoder til håndtering af ukrudt.
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