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Forsidefoto:
Peter Stisen har været pløjefri i mange år og vil nu også 
høste bedre økonomi ved at sælge klimakreditter for sin 
kulstoflagring i jorden.

FRDK´s bestyrelse

Formand
Henrik Terp
Sanderumgård
Sanderumgårdsvej 152
5220 Odense SØ
Tlf.: 65 97 24 24
Mobil: 20 12 36 10
E-mail: ht@frdk.dk

Næstformand
Søren Ilsøe
Knudstrupgård
Hylstrupvej 2
4773 Fjenneslev
Tlf.: 57 64 84 91
Mobil: 20 96 03 95
E-mail: si@frdk.dk

Bestyrelsesmedlem
Frederik Vilhelm Larsen
Bjelkes alle 18, 1. tv
2200 København N
Mobil: 51 70 96 06
E-mail: fvl@frdk.dk 

Bestyrelsesmedlem
Henning Sjørslev Lyngvig
SEGES, Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Mobil: 91 17 76 20
E-mail: hsl@seges.dk 

Bestyrelsesmedlem
Leo Bajlum
Vestjysk, Herningvej 3-5
6950 Ringkøbing
Tlf.: 96 81 42 33
Mobil: 51 37 76 10
E-mail: leb@frdk.dk

Bestyrelsesmedlem
Kaare D. Larsen
Brunbjerggård  
Dragstrupvej 56
3250 Gilleleje
Mobil: 26 30 97 59
E-mail: kl@frdk.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Sandal
Velas, Trigevej 20 
8382 Hinnerup
Mobil: 23 25 14 75
E-mail: ers@frdk.dk

Observatør
Institutleder Svend Christensen
KU, Institut for Plante og  
Miljøvidenskab,  
Thorvaldsensvej 40, opgang 10,6. sal,  
1871 Frederiksberg C  
Tlf: 5148 9421  
E-mail: svc@plen.ku.dk

Bestyrelsesmedlem
Torben Bay Jørgensen
Kildevældsgården  
Centervej 101
2690 Karlslunde
Tlf.: 46 15 02 62
Mobil: 40 68 02 62
E-mail: tbj@frdk.dk

Observatør
Professor Henrik Hauggaard-Nielsen
RUC, Institut for Mennesker  
og Teknologi,  
Universitetsvej 1 Bygning: 09.2  
4000 Roskilde  
Tlf: 46 74 36 41
Mobil: 21 33 07 85 
E-mail: hnie@ruc.dk

Bestyrelsesmedlem
Martin Molbo
Dengsøvej 22
8860 Ulstrup
Mobil: 40 97 10 56
mm@frdk.dk

Observatør
Annette Vibeke Vestergaard
Landskonsulent
SEGES, PlanteInnovation
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N
Tlf: 87 40 53 60
E-mail: avv@seges.dk

Sekretær
Hanne Schønning
FRDK
Agro Food Park 15,  
8200 Aarhus N
Mobil: 30 66 40 72
E-mail: hsc@frdk.dk

Journalist og tovholder
Anne Kjærsgaard Krogh
FRDK
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Mobil: 27 46 80 44
E-mail: akk@frdk.dk

SV
AN

EMÆRKET

Tryksag 
5041 0072

De mange 
klimaløsninger  
– hvad gør vi? 
 
Vi har i mange år arbejdet på, at vi pløjefri landmænd skal have noget ekstra for 
at gøre noget ekstra. Som for eksempel at lagre CO2 som kulstof i jorden. Første 
hurdle var at få anerkendt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Den anerkendelse 
har vi nu fået i fulde mål om end fra uventede sider.  
Som du kan læse i denne udgave af FRDKnyt, vil både en multinational megakoncern 
som Nestlé og de fire store andelsselskaber bruge blandt andet den kulstoflagring mv., 
vi landmænd kan levere, i deres klimaprofilering. De vil gøre os til en del af løsningen 
og ikke problemet, som det ellers ofte fremstilles i mediebilledet.  
Men når det er sagt, og vi skal i gang med at høste i kroner og øre af det, vi 
gør, opstår der nye, men ikke uovervindelige udfordringer. Dem er vi nødt til at 
adressere på en velovervejet måde. 
Det handler i høj grad om, at vi til lavest mulige omkostninger får mest muligt 
for vores indsats. At der bliver en økonomisk gevinst til os, som overstiger de 
omkostninger, der er ved at høste gevinsten. 
Allerede nu skal vi kende begrebet additionalitet. Det betyder at gøre noget ekstra 
udover det, vi allerede har gjort eller bliver tvunget til at gøre ud fra love og regler. 
I den forbindelse er det slet ikke ligegyldigt, hvor baseline for os hver især bliver 
lagt. Kan vi kun medregne det, vi gør fra i dag, eller kan vi gå flere år tilbage – 
f.eks. til det tidspunkt, hvor vi begyndte at dyrke pløjefrit? 
Og kan vi eksempelvis undlade de pligtige efterafgrøder, gå ned i N-niveau, dyrke 
frivillige efterafgrøder med bælgplanter og så høste klimakreditter med mere for det?  
Med rette kan man også spørge, hvorfor de landmænd, der er tvunget til at have 
en meget stor andel efterafgrøder til at holde på kvælstoffet, ikke kan høste 
klimafordelen ved dem, fordi der så ikke er tale om additionalitet? 
Dermed er det en meget stor og vigtig opgave at få styr på regelsættet for de 
mange muligheder, der vitterlig er. 
Ved delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer i november foreslog jeg, at vi går 
sammen i landbruget for i samarbejde at sætte den rigtige kurs på den opgave. 
Men der var ikke meget lydhørhed, fornemmede jeg. 
Heldigvis ser det allerede nu ud til, at eksempelvis andelsselskabet Danish Crown 
giver sine andelshavere individuelle muligheder for at høste gevinsten ved at gøre 
noget ekstra. For eksempel ved at købe vores klimakreditter. 
Noget helt andet er, at vi skal kæmpe os væk fra, at andre får gevinsten af 
klimaindsatsen. Hvorfor er det biogasselskaber og halmværker og ikke os, der har 
klimagevinsten af den biomasse, vi leverer? Det er en helt oplagt urimelighed, som 
fødevareministeren siger, at klimaministeren ikke vil gøre noget ved. Skal de to 
virkelig bestemme det? I bund og grund nej, for vi har ikke pligt til at sælge vores 
biomasse – men kan af flere årsager være nødt til det. 
Når vi nu er ved det politiske, så undrer det i høj grad, at der er så meget fokus 
på alle mulige teknologiske løsninger, om hvilke vi kun ved med sikkerhed, at de 
koster milliarder at udvikle uden garanti for, at de også er effektive i praksis. Her 
tænker jeg på at ”fange” CO2 ved skorstene, komprimere den, køre den til et skib, 
sejle den ud på havet og pumpe den ned i undergrunden. Lyder det ikke som at gå 
over åen efter vand, når vi ved, at planter kan gøre det samme meget mere effektivt 
med mange flere positive sideeffekter ude i vores marker? 
Eller hvorfor biokul eller nitrifikationshæmmere, som begge har usikkerheder 
knyttet til sig? 
Med disse ord håber jeg, at vi alle får et godt 2022!

Af Henrik Terp, 
formand for FRDK



HORIZON DSX  
DIREKTE SÅMASKINE
Horizon DSX er perfekt til No-till, reduceret jordbearbejdning og Conservation Agriculture.  
De unikke skråtstillede skiveskær løfter jorden nænsomt, placerer kernerne nøjagtigt og  
lukker effektivt sårillen med minimal jordforstyrrelse. 

Fås med Horizon Row Cleaners så hairpinning undgås.
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Generalforsamling og 
fagdag 2022
FRDK holder generalforsamling og efterfølgende fagdag torsdag 24. februar 2022. 
Der er lagt op til en spændende dag med interessante faglige indlæg.

I skrivende stund ser det ud til, at den 
årlige generalforsamling og fagdag kan 
afvikles torsdag 24. februar 2022 på 
Dalum Landbrugsskole ved Odense.
Derfor er der også lavet et interes-
sant program for dagen. Bestyrelsen 
fortsætter konceptet fra 2020, hvor 
dagen starter med generalforsamlingen, 
og fagdagen forlænges til at slutte med 
fælles spisning.
Vi mødes til morgenkaffe kl. 9.00 på 
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 
65, 5260 Odense S. 
Alle kan deltage i generalforsamling og 
fagdag, men det er kun medlemmerne, 
der har betalt medlemskontingent for 
2021, som har stemmeret på generalfor-
samlingen.
På denne og næste side finder du dags-
ordenen for generalforsamlingen samt 
en oversigt over valget til bestyrelsen. 
I år er der seks medlemmer af besty-
relsen på valg, og to af dem modtager 
ikke genvalg. Alle medlemmer uanset 
bopæl og land er velkomne til at foreslå 
medlemmer til bestyrelsen - se mere 
under valg til bestyrelsen. Forslag til 
nye medlemmer af bestyrelsen kan ske 
forud for generalforsamlingen eller på 

Alle medlemmer af FRDK, der har betalt kontingent i 2021, har stemmeret på general-
forsamlingen. Og alle medlemmer uanset bopæl og land kan stille op til bestyrelsen.

Program for generalforsamling og fagdag

09.00 Ankomst og kaffe
09.30-12.00 Generalforsamling
12.00-12.45 Sandwich til frokost
12.45-17.45 Fagdag inkl. kaffe og kage
18.00-? Afsluttende middag

Dagsorden generalforsamlingen kl. 10.30

 1.  Valg af stemmetællere og dirigent
 2.  Beretning om foreningens virksomhed v formand Henrik Terp
 3.  Godkendelse af årsregnskabet og meddelelse af decharge 

 (ansvarsfrihed) for bestyrelsen
 4.  Behandling af indkomne forslag – skal være foreningen i hænde 

 senest torsdag 10. februar 2022.
 5.  Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning  

af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
 7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9.  Valg af revision
10. Eventuelt

selve generalforsamlingen. Det vigtige 
er, at de foreslåede personligt har 
 accepteret at stille op. Se faktaboksen 
om opstilling af medlemmer til besty-
relsen.

På generalforsamlingen får alle opstil-
lede mulighed for at præsentere sig og 
fortælle hvorfor, de gerne vil vælges. 

Bedre tid på fagdagen
En lidt længere fagdag giver bedre tid 
til indlederne og til at debattere indlæg-
gene.
I år er fagdagen inddelt i fire temaer:
• Driftsøkonomi ved sunde sædskifter
• Inspiration fra udlandet
• Regenerativt landbrug
• Ukrudt
Det første tema starter med indlægget 
”Mit pløjefri-/CA-dyrkningssystem med 
fokus på stor foderproduktion” med 
Mikael Andersen, Asbjerggaard ved 
Slagelse som indleder.
Næste indlæg har titlen ”Hvad betyder 
en stor andel vårsæd for totaløkonomien 
i pløjefri systemer?”, hvor Kirsten Lar-
sen, planteavlskonsulent Velas, indleder. 
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Herefter er der tid til debat af økono-
mien ved pløjefri dyrkning, hvor Søren 
Ilsøe er ordstyrer.
Efter debatten er der indlæg om ”Mulig-
heder med den nye regel om op til 25 
procent bælgsæd i lovpligtige efteraf-
grøder” ved Hans Henrik Pedersen, 
projektchef FRDK.
Derefter taler Janne Aalborg Nielsen, 
landskonsulent SEGES, om ”Regene-
rativt landbrug – hvad er det, og er der 
brug for endnu et dyrkningskoncept?”.
Efter en kortere kaffepause starter næste 
tema ”Inspiration fra udlandet”, hvor 
Jake Freestone, landmand i England, 
online indleder om ”Praktisk fokus på 
jordens sundhed. Herunder afgræsning 
med får.”
Sidste tema er fokus på ukrudt. Det 
begynder med ”Status på glyfosat 
i Tyskland, Sverige og det øvrige 
Europa” med indleder Marcus Willert, 
planteavlskonsulent HIR Skåne.
Dagens sidste indlæg er ”Veje ud af et 
græsukrudts-problem”, som indledes 
af landmand Laue Skau og plantechef 
Finn Olsen, Sønderjysk Landbofor-
ening. 
Ovenstående er det endelige program, 
som også kommer ud med det ugentlige 
FRDKnyhedsbrev - og på hjemmesiden 
www.frdk.dk 

Alle kan deltage men husk 
tilmelding
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud 
for torsdag 24. februar 2022 og tag 
gerne din medarbejder med. Pris for 
deltagelse i frokost, fagdag og middag 
er 950 kroner pr. deltager. Tilmelding 
senest onsdag 16. februar til FRDK på 
info@frdk.dk eller på tlf. 30 66 40 72.

Af Niels Damsgaard Hansen

Formand Henrik Terp aflægger beretning 
ved generalforsamlingen i 2020. 

Navn 2021

Gruppe A - Forskning

Professor  
Henrik Hauggaard-Nielsen - RUC

Observatørerne udpeges af 
bestyrelsen og inviteres til 
at  deltage i møderne uden 
 stemmeret

Professor Svend Christensen – KU

Landskonsulent  
Annette Vibeke Vestergaard/ 
Landskonsulent  
Janne Aalborg Nielsen - SEGES

Gruppe B - Planteavls rådgivning

Chefrådgiver Erik Sandal På valg i 2022 – genopstiller

Suppleant Claus Mose På valg i 2022

Gruppe C - Maskinbranchen

Maskinkonsulent  
Henning Sjørslev Lyngvig

På valg i 2022 – genopstiller

Suppleant Karl Jørgen Nielsen På valg i 2022

Gruppe D - Landmænd

Gårdejer Henrik Terp På valg i 2022 – genopstiller

Gårdejer Søren Ilsøe På valg i 2022 – genopstiller ikke

Gårdejer Torben Bay Jørgensen På valg i 2022 – genopstiller ikke

Gårdejer Kaare D. Larsen På valg i 2023

Gårdejer Martin Molbo På valg i 2023

Suppleant Hans Frederik Larsen På valg i 2022

Gruppe E - Uden  hensyn til erhverv

PlanteRådgiver Leo Bajlum På valg i 2022 – genopstiller

Planteavlskonsulent  
Frederik Vilhelm Larsen

På valg i 2023

Suppleant Henrik Juul Jensen På valg i 2022

Revision

Gårdejer Hans Dahm På valg i 2022 – genopstiller

Meld dig forud for generalforsamlingen som kandidat til bestyrelsen

Du kan meddele dit kandidatur eller opstille medlemmer af FRDK til be-
styrelsen ved at skrive en mail til Hanne Schønning på hsc@frdk.dk , der 
bekræfter, at vedkommende er gyldigt medlem af FRDK. Hvis den foreslå-
ede kandidat er stillet af et andet FRDK-medlem, afklares det, om ved-
kommende reelt ønsker at stille op til bestyrelsen. Husk at angive hvilken 
gruppe, kandidaten stiller op i. Forud anmeldte og godkendte kandidater 
vil således automatisk blive stillet op i de grupper, de er tilmeldt og vil 
 figurere som valgbare i de grupper, de er opstillet i på generalforsamlin-
gen. Bestyrelsen ønsker ved dette tiltag at kunne effektivisere valghand-
lingerne under en ellers tidsstram generalforsamling.
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Pløjefri marker bliver 
ved at give gevinst
Svineproducent Peter Stisen, Ny Krejbjerggaard på Salling, har fået mange økonomiske 
gevinster, siden han omlagde til pløjefrit landbrug i 2003. Nu giver dyrkningsformen 
også mulighed for ekstra indtægter i form af salg af klimakreditter.

Peter Stisen var træt af at 
pløje. Rigtig træt. Derfor 
besluttede han tilbage i 
2003 at pensionere ploven 
og drive sine 425 hektar 
efter de pløjefri principper. 
- Jeg ville gerne have, at 
markarbejdet blev gjort hur-
tigere og mere effektivt med 
en højere kapacitet og uden 
brug af så meget brændstof, 
fortæller han.
Det har han fået, så han har 
ikke fortrudt beslutningen 
om at droppe ploven. 

200.000 kroner fra 
klimakreditter
Men det er ikke kun brænd-
stof- og tidsbesparelse, 
Peter Stisen har fået. Langt 
fra. Fra og med i år har den 
pløjefri jord også kastet 900 
klimakreditter af sig, fordi 
den pløjefri dyrkningsform 

reducerer CO2-udledningen 
med 1.650 ton. 
Kreditterne er sat til salg på 
handelsplatformen agreena.
com, hvor de forventeligt 
kan blive solgt til 30 euro 
pr. styk, hvilket svarer 
til lidt mere end 200.000 
kroner. 
Peter Stisen leverer sine 
grise til Danish Crown, 
hvor han er andelshaver. Og 
han håber, at de vil se på 
muligheden for at købe kli-
makreditterne af ham frem 
for eksempelvis i udlandet. 
- Det ville da være nærlig-
gende, siger han. 

Øgede udbytter
De 200.000 kroner fra kli-
makreditterne skal lægges 
oveni de besparelser, Peter 
Stisen har fået med lavere 
brændstof- og tidsforbrug.

Men de økonomiske 
fordele ved den pløjefri 
dyrkning stopper ikke her. 
Gennem de seneste 18 år 
har udbytterne på Ny Krej-
bjerggaard været stigende. 
- Det er svært at sætte 
nøjagtige tal på, da det at 
køre reduceret jordbear-
bejdning også stiller andre 
krav til sædskifte og ret-
tidighed. Men vi tillægger 
de stigende udbytter den 
anderledes dyrkningsform, 
da jorden er blevet sundere 
fortæller Peter Stisen.
Udbyttestigningen skal fin-
des i en væsentlig forbedret 
jordkvalitet med mere liv 
og masser af regnorme.
- Jeg havde tidligere stiv 
lerjord, som nu har fået 
meget mere muld i top-
pen, og som ikke længere 
klasker sammen. Jorden 
falder helt anderledes i dag, 
fortæller han.
Det samme gælder nogle 
hedejorder.
- Tidligere avlede jeg næ-
sten ingenting på de jorder, 
men nu er de næsten oppe 
på niveau med de andre, 
fortæller han. 
Peter Stisens planteavls-
konsulent, Flemming Floor 
Jensen, har været med 
på sidelinjen, siden Peter 
Stisen lagde om til pløjefri 
dyrkning. 
- Der er sket en stor 
jordforbedring, og jorden 
har en helt anden, lækker 
struktur i dag, fortæller 
han. 

Bedre udnyttelse af 
tiden
Efter Peter Stisen har drop-
pet ploven, er jorden også 
blevet mere farbar en større 
del af året. 
Det skyldes, at jorden er 
drænet langt bedre end før, 
og det giver flere mulige 
arbejdsdage i marken.  
- Det betyder, at vi kan 
komme tidligere i marken 
om foråret, og vi har også 
længere tid om efteråret, 
siger han. 

Nærmer sig 
Conservation 
Agriculture
Peter Stisen har lavet 
femårige kontrakter, hvor 
han har bundet sig til den 
pløjefri dyrkning. Det 
betyder, at han ikke længere 
har muligheden for at pløje, 
hvis han får et problem med 
de frygtede græsukrudter 
væselhale og italiensk 
rajgræs. 
- Nu er det helt slut med at 
pløje i en nødsituation, men 
det er nu også mange år si-
den, vi gjorde det sidst. Der 
har ikke været behov for 
at skjule årets fejltagelser, 
siger han med et smil. 
Samtidig forpligter han sig 
på at arbejde i maksimalt ti 
centimeters dybde. Tidlige-
re kunne han godt finde på 
at grubbe i 35 centimeters 
dybde til rapsen og også 
lave nogle dybe harvninger 
i mere end 10 centimeter. 
Ud fra de 475 kroner, kli-

Peter Stisens pløjefri jord har givet mange økonomiske gevinster 
hen over de seneste 18 år. Nu står den også til at indbringe 
200.000 kroner årligt for salg af klimakreditter via Agreena.
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Ny Krejbjerggaard

Beliggende i Krejbjerg i Salling, Nordvestjylland
Ejet af Peter Stisen, der er  
2. generation
700 søer med salg af 12.000 smågrise og en 
 produktion af 9-10.000 slagtesvin
Producerer selv alt foder til  grisene
425 hektar i omdrift, inkl.  forpagtninger
Otte ansatte
Pløjefri bedrift siden 2003

Markplan 2022:

142 ha  vinterhvede
102 ha  vårbyg
 58 ha  vinterraps
 53 ha   frøgræs - bakke svingel og rajgræs
 41 ha  hestebønner
 28 ha   vårbyg med græsudlæg
 38 ha   vedvarende græs, brak, mm. 

Maskinliste:

Maskinfælleskab til 790 ha
Tromle Dalbo 7,5 m tromle 1997
Harve Horsch Terrano m. frøsåudstyr 2018
Tallerkenharve Väderstad Carrier 8,2 m 2010
Plov Kverneland 5f LD100 1997
Såmaskine Fokus TD 4 m, frøsåkasse, 2015
Gylleomrøre Samson RV 200 2006
Gyllevogn Samson PG 25, 30 m hjultræk 2013
Nedfælder Samson 7,5 m nedfælder 2007
Sprøjte Hardi 7000L 28 m GPS 2015
Slåmaskine Spearhead 6,2 m 2006
Slåmaskine Kuhn BPR 305 Pro front+bag 2021
Slåmaskine Maschio Bisonte 3 m + 2,1 2016
Mejetærsker Lexion 580 30 fod 2007
Mejetærsker Lexion 600TT 35 fod 2008
Kornvogn Joskin KTP 22/50 2020
Kornvogn Transcap 6500/22 2015
Kornvogn 16 t MI vogn 2002
Kornvogn Joskin 14 t 2017
Fodervogn Joskin fodervogn Delta cap 5025 2021
Kost traktorkost 2,3 m Tuchel 560 2016
Hegnsklipper Elkjær HKL-EX +HS 2300 2020
Traktor Case IH Puma 210 2007
Traktor Case IH CVX 340 m RTK 2018
Traktor Case IH 115 m frontlæsser + front PTO 2016
Traktor CASE IH CVX 225 2010
Traktor Case IH CVX 160 2013
Traktor Case IH 370 RTK 2016
Rendegraver Case 695 STTSS 2018

makreditterne indbringer pr. 
hektar, må udbytterne derfor 
maksimalt falde med tre hkg 
pr. hektar på grund af de nye 
krav til driften, før det ikke 
kan svare sig. 
- Men jeg tror godt, vi kan 
håndtere det med et godt 
sædskifte, efterafgrøder og 
rettidighed, og mit mål er 
også at komme helt hen til 
Conservation Agriculture, 
fortæller han.
Hvis det går helt galt, kan 
han dog stadig trække i 
nødbremsen og droppe 
klimakreditterne ved enten 
at søge dispensation til at 
pløje af agronomiske årsager 
i et enkelt år, eller simpelt-
hen forlade certificerings-
programmet ved at betale 
pengene tilbage. 
- Mere risikabelt er det ikke, 
siger han. 
Planteavlskonsulent Flem-
ming Floor advarer mod at 
visse jordtyper kan pakke 
og derfor ikke er egnede i 
klimakredit-programmet.
- Jeg har set nogle typer jord, 
både grovsandede jorder og 
lerjord med højt siltindhold, 
der pakker. I det tilfælde er 
det godt at have mulighed 

for dybere jordløsning, siger 
han.

Kræver ny såmaskine 
til direkte såning
I dag har Peter Stisen et 
maskinfællesskab med sin 
bror, som også dyrker sin 
jord pløjefrit. Skal de over 
i Conservation Agriculture, 
skal der investeres i en ny så-
maskine, der kan så direkte. 
Og det er en beslutning, der 
kræver lidt mere overvejelse. 
- Men jeg har kigget på, om 
det kunne være en mulighed 
at leje, fortæller han. 

Landbruget skal 
bidrage
Men selvom det kræver 
nogle ændringer i driftsfor-
men, så tager Peter Stisen 
udfordringen op. Både for at 
inkassere den økonomiske 
gevinst ved salg af klima-
kreditterne, men også for 
at gøre tiltag, der kan være 
med til at reducere CO2-
udledningen.
- Landbruget skal da være 
med i klimakampen, og vi 
skal hver især bidrage med 
det, vi kan. Derfor følger jeg 
selvfølgelig også med i EU's 

kommunikation på området, 
og lige nu lægger de jo netop 
op til, at min EU-støtte skal 
suppleres med klimakreditter 
fra det private certificerings-
marked for at sætte tempo 
på, at vi alle dyrker vores 
jorde med klimaet for øje. 
- Jeg er derfor slet ikke i 
tvivl om, at jeg er på rette vej 
her, siger han. 
Han mener, at det er en for-
del, at han nu har certifikater 
på, at hans planteavl er kli-
mavenlig, og at han endelig 
selv inkasserer gevinsten for 
klimatiltaget.
- Jeg har i årevis leveret til 
biogasanlæg, men har aldrig 
fået nogen anerkendelse for 
det klimatiltag. Den gevinst 
er biogasanlægget løbet med. 
- Men denne gang er det min 
tur, siger han. 

Af Anne Kjærsgaard Krogh

Stive lerjorder og hede-
arealer har fået liv og er 
blevet dyrkningssikre med 
en god jordstruktur og 
flotte udbytter, efter Peter 
Stisen i 2003 gik over til 
pløjefri dyrkning.

   FRDKnyt  |  januar ’22   7



shopFRDK åbner for  
13. sæson
shopFRDK åbner 20. januar og har åbent frem til og med 18. juli 2022. Vi vil igen i år have 
tre runder med leveringer. Det er tidspunktet for din bestilling, der bestemmer, hvornår 
dine frø bliver leveret. Du skal senest 20. februar bestille frø, der skal udsås i foråret.

Mange FRDK-medlemmer handler i 
shopFRDK hvert år. Har du ikke hand-
let før, så tag et kig på shopfrdk.dk, når 
den åbner. Vi har et bredt udvalg også af 
specielle arter, som det kan være svært 
at finde andre steder. Spørg, hvis ikke 
du finder, hvad du søger. Vores leve-
randør, Freudenberger, har mange flere 
arter, end vi præsenterer i shoppen.
Årsagen til, at shopFRDK kan levere 
frø til yderst konkurrencedygtige priser, 
er, at vi ikke har et lager i Danmark. 
Vi løber ikke nogen økonomisk risiko, 
da vi kun bestiller de frø, som vi har 
modtaget betaling for.

Først til mølle
Populære arter som oliehør og honnin-
gurt blev udsolgt sidste år. I år er der 

mangel på hvidkløver, alexandrineklø-
ver og vintervikke. 
Overalt i Europa bliver der tilsået 
stigende arealer med efterafgrøder. Så 
igen i år vil der være varer, hvor der 
desværre ikke er nok til alle. 
Vent derfor ikke til den sidste dag 
med din bestilling. Dette er særligt 
relevant, hvis du er økolog. Efter-
spørgslen efter økologiske frø er 
meget større end udbuddet.

Vildtafgrøder 
Årsagen til den tidlige åbning af 
shoppen var oprindeligt ønsket om at 
levere frø til vildtremisser. 
Vi har vildtblandinger målrettet fugle, 
råvildt og andre større dyr. 
En flerårig blanding kan gøre stor 

gavn rundt i hjørnerne. Du kan samti-
digt få rettet dine marker op. 
Se annoncen fra Freudenberger med 
vildtblandingerne på side 13 her i 
bladet. Bemærk, at WA-40 er en en-
årig blanding.

MFO blomster- og 
bestøverbrak 
Vi tilrettede sidst år blandingen 
”FRDK-Blomsterbrak”, så den kan 
bruges i mindst to år til at overholde 
de danske regler for MFO-blomster-
brak og MFO-bestøverbrak, der skal 
etableres senest 30. april. 
Blandingen består af ni blomstrende 
arter: olieræddike, honningurt, bog-
hvede, hør, blodkløver, fodermarvkål, 
katost rødkløver og kællingetand. 

I FRDK Blomsterbrak danner kløverarter en god bund. Olieræddike, honningurt og boghvede blomstrer tidligt.  
Senere i sæsonen ses den lilla-blomstrende katost, som de store bier elsker.Foto september 2021: Kim Rasmussen, Rødkilde.

8   FRDKnyt  | januar ’22



Med en anbefalet udsædsmængde  
på 18 kg/ha koster blandingen  
590 kr./ha. 
Vi har kun begrænsende mængder, 
så også her gælder først til mølle-
princippet. 
Flere af vores medlemmer supple-
rede sidste år blandingen med f.eks. 
morgenfrue, hjulkrone eller sågar 
solsikker, der dog kræver, at såmaski-
nen kan klare så store frø.

Tyske blandinger 
Som alternativ til vores egen blan-
ding kan vælges den populære pris-
billige, men enårige TG-4 blanding 
med kælenavnet ”Kræs for bier”.  
Den indeholder ikke kløver og vil 
derfor ikke forstyrre sædskiftet for 
de, der ønsker at dyrke kløver til frø. 
Spændende er også nyhederne fra 
sidste år ”Honningblandingerne”, der 
er udviklet i samarbejde med tyske 
bi- og honningavlere. Honningblan-
dingerne fås både som en enårig 
blanding og i en dyrere flerårig ver-
sion. Den flerårige indeholder i alt 30 
forskellige blomstrende arter. De to 
blandinger indeholder ikke korsblom-
strende arter, så de vil ikke opformere 
skadedyr, der kan genere raps eller 
forskellige kålarter.

Plukke blomster 
Vi udviklede for 11 år siden ”Opti-
Till/OptiPlant blomsterblandingen”, 
der er en fryd for øjet, og som hele 
sommeren giver mulighed for at 
plukke en buket blomster. 
Et kg koster 450 kr. og rækker til 250 
kvadratmeter, og den er alle pengene 
værd. 
Bedste tidspunkt for såning er midt 
i maj, da der ikke må komme frost. 
Blandingen vil blomstre midt i juli og 
helt frem til slutningen af oktober. 
Tjek blomsterarterne ud i shopFRDK 

CarbonFarm blandingen laver 
kvælstof
Du bør allerede fra første bestilling 
fylde din palle op med efterafgrøder, 
der først skal sås til sommer – før 
eller efter høst – så bliver fragten 
billigst! 
Flere års udvikling af blandingen 
FRDK CarbonFarm gør den tæt på 
ideel som frivillig efterafgrøde. Hvis 

Bestillings og leveringsfrister 
shopFRDK i 2022

1. runde
Bestilling og betaling senest 
søndag den 20. februar 2021. 
Frø leveres til din valgte adresse 
senest 31. marts.

2. runde
Bestilling senest fredag 10. juni. 
Levering i perioden 3. - 6. juli.

3. runde
Bestilling senest torsdag 18. juli. 
Levering til dig senest  
d. 8. - 12. august.

I den sidste runde kan KUN købes 
restvarer og varer, der er på lager 
i Tyskland. Varer produceret til 
det danske marked som FRDK 
CarbonFarm og MFO-blandinger 
forventer vi ikke at kunne levere.  

Se alle vores varer på  
www.shopFRDK.dk  
(åbner 20. januar)

de høje gødningspriser varer ved til 
næste år, så er det en ekstra god idé 
selv at lave kvælstof i efterafgrøderne. 
FRDK CarbonFarm består af 10 arter, 
heraf fem, der fikserer kvælstof. De 
valgte arter har alle vist sig driftssikre 
under danske forhold. Blandingen 
har en super dækkeevne og en god 
vinterfasthed.
FRDK CarbonFarm skal prioriteres, 
hvor der kan sås tidligt, så kvælstof-
produktionen kan blive til noget. 
På trods af de ufleksible regler for 
efterafgrøder, er der mange FRDK-
medlemmer, som sår frivillige efteraf-
grøder.

Lovpligtige efterafgrøder 
Olieræddike og honningurt er de helt 
store varer i shoppen. Prisen på hon-
ningurt er faldet i 2022. 
Hvis du selv blander dine lovpligtige 
efterafgrøder, kan du i år øge mæng-
den af honningurt og stadig spare i 
forhold til 2021. 
Har du så teknik til det - frøene er små 
- så fik nogle medlemmer rigtigt gode 
erfaringer med nøgne frø af honnin-
gurt. Dermed får du dobbelt så mange 
frø pr. kg vare.
Klinte er en af de nye arter, der kan 
bruges på lovpligtige arealer. Den har 

FRDK CarbonFarm blandingen er også velegnet til såning før høst, hvis man har vel-
egnet udstyr til det. Her ses blandingen med frodige vikker samt både alexandrine-
kløver og blodkløver. Sået 19. juli på afprøvningsareal på Gyllingnæs. Foto oktober 
2021: Hans Henrik Pedersen.

vist kraftig vækst og kan som olieræd-
dike og honningurt sås både før og efter 
høst. 

Af Jacob Winther Nymand, shopFRDK
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Tjen på din CO2-lagring i jorden
I århundreder har det bare handlet om at avle mest muligt billigst muligt, men planteavlen 
er på vej ind i en ny epoke, hvor sideeffekter som kulstoflagring, biodiversitet og meget 
mere kan øge bundlinjen.

Der er måske endnu mere 
lys for enden af tunnelen ved 
at dyrke pløjefrit end blot 
sænkede omkostninger uden 
at give køb på udbyttet?
I denne udgave af FRDKnyt 
har vi et tema om klima – 
især med fokus på, hvad man 
som pløjefri landmand kan 
få ud af at lagre CO2 som 
livgivende kulstof i jorden.
Vi kommer også omkring, 
hvad de store, multinationale 
virksomheder og et par af 
de store andelsselskaber vil 
gøre i de kommende år for 
blandt andet at blive klima-
neutrale.
EU har også gang i forskel-
lige tiltag, der sandsynligvis 
vil føre til økonomiske for-
dele for dem, der gør noget 
ekstra.
Endelig har vi taget fat i 
Landbrug & Fødevarer, 
som hidtil har været tem-

Figuren viser en forsimplet udgave af det komplicerede kreds-
løb, som kulstof indgår i både på landjorden og i havet. Det er 
enorme mængder, men heldigvis er der også plads til meget 
store mængder i landbrugsjorden verden over.

melig uklare omkring deres 
holdning til pløjefri dyrkning 
– selvom en halv million 
hektar drives pløjefrit af 
over 5.000 landmænd alene i 
Danmark.

Et helt nyt 
forretningsområde
FRDK har i årevis argumen-
teret for, at landmænd, som 
gør mere end blot at dyrke 
jorden efter gældende love, 
skal have noget ekstra for det 
ekstra, de gør.
Vi ved, at sådan bliver det 
også med den nye, fæl-
les EU-landbrugspolitik. 
Den betyder nemlig, at den 
hidtidige ens enkeltbetaling 
på omkring 2.000 kroner pr. 
hektar vil blive beskåret med 
25 procent.
De 25 procent skal i stedet 
anvendes til forskellige Eco-
Schemes, som bestemmes af 

de danske politikere. FRDK 
har - som blandt andre også 
Danmarks Naturfrednings-
forening, Dansk Ornitologisk 
Forening og Jægerforbundet 
- i høringssvar til Landbrugs-
styrelsen opfordret til, at 
Conservation Agriculture 
bliver et EcoScheme, der 
udløser et tilskud pr. hektar.
Udover det har EU besluttet, 
at landmænd skal have kli-
makreditter, de kan omsætte, 
mod at dyrke på en måde, 
som lagrer CO2 som kulstof 
i jorden.
Altså er der lagt op til i hvert 
fald et helt nyt forretnings-
område, der ikke relaterer til 
prisen på afgrøderne, men til 
værdien af CO2-lagringen i 
jorden.

Forskellige holdninger 
til klimakreditter
Netop klimakreditter har 
givet anledning til meget 
debat, siden Commoditrader 
via sit datterselskab Agreena 
åbnede muligheden for at 
certificere og siden sælge sin 
CO2-lagring.
Hos Landbrug & Fødevarer 
har modtagelsen af klima-
kreditter indtil videre været 
afvisende, ja nærmest fjendt-
lig. Hvorfor har været svært 
at gennemskue?
Det har selvfølgelig også be-
tydet, at landmænd har været 
meget usikre på, hvordan 
de vil håndtere eventuelle 
klimakreditter, de kan få for 
at lagre kulstof i jorden.
I denne udgave af FRDKnyt 
fremgår det, at to af vores 
bestyrelsesmedlemmer har 
gjort det samme. Nemlig fået 
beregnet deres klimakredit-

ter. Men den ene vil beholde 
dem i håbet om øget pris, 
mens den anden gerne vil 
sælge straks.

En CO2-afgift spøger i 
kulissen 
Mens alt dette sker med 
klimakreditter, arbejder 
politikerne på Christiansborg 
og sikkert mange embeds-
mænd med, om der skal 
laves klimaafgifter, som også 
omfatter landbruget?
Hvis der kommer en klima-
afgift på eksempelvis 1.200 
kroner pr. ton CO2, kommer 
det til at gøre rigtig ondt på 
mange husdyrproducenter. 
Men som allerede nævnt vil 
de også ved at dyrke jorden, 
så der sker kulstoflagring, 
kunne få klimakreditter – el-
ler måske i stedet en negativ 
klimaafgift?
I et interview med FRDKnyt 
i september 2020 siger Lars 
Gaarn Hansen, medlem 
af De Økonomiske Råds 
formandskab, at en negativ 
CO2-afgift kan komme på 
tale. Det kan eventuelt derfor 
komme på tale at vurdere, 
om man som pløjefri land-
mand økonomisk kan få mest 
ud af at sælge sin klimakre-
dit eller ved at modtage en 
negativ afgift.
Men meget er selvfølgelig 
usikkert – og vi ved heller 
ikke, om der fremover bliver 
mulighed for at øge bund-
linjen ved at sætte kroner og 
ører på mere biodiversitet, 
sænket N-udledningen, 
mindsket erosionen og så 
videre ved pløjefri dyrkning.

Af Anne Kjærsgaard Krogh  
og Niels Damsgaard Hansen
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Landmænd skal have økonomisk 
fordel af at gøre noget ekstra som for 
eksempel lagring af kulstof i jorden. Og 
de skal ikke straffes, fordi de har gjort 
det i en årrække, mener Thor Gunnar 
Kofoed. Foto. Torben Worsøe

Landmænd skal have  
deres for klimaindsatsen                                                          
Kulstoflagring i jord, halm og gylle til alle mulige formål med videre giver klimagevinster, 
der har økonomisk værdi, som bør tilfalde landmændene  
på en fair måde, mener Thor Gunnar Kofoed.

Målet for klimatilpasningen er sat af 
politikerne. Nu skal de opfyldes, og i 
den forbindelse er det uhyre vigtigt, 
hvem der får økonomisk gevinst af at 
gøre noget?
Er det for eksempel landmanden som 
leverandør af biomasse (halm, gylle 
mv.), der skal have gevinsten – eller i 
hvert tilfælde en pæn del af den? Og 
hvad med alle de landmænd, som på 
forskellig vis har opbygget kulstofpul-
jen i jorden i årevis? Hvordan får de 
økonomisk belønning for det?
Det har vi spurgt Thor Gunnar Kofoed, 
viceformand i Landbrug & Fødevarer 
om.
- Vi er ved at finde ud af, hvordan man 
opgør klimakreditter. De er kun noget 
værd med et bagved liggende certifikat, 
der beskriver den produktion, man har, 
svarer han.

Landmænd skal ikke straffes
Han påpeger, at det er vanskeligt, fordi 
man også er nødt til at tage hensyn til 
det begreb, der hedder additionalitet (se 
forklaring side 15).

- For eksempel kan det betyde, at når 
man har dyrket pløjefrit i mange år 
eller haft stor andel græs i sædskiftet, 
bliver man straffet, fordi man kun får 
klimakreditter fra nu og fremover, 
påpeger han.
Her handler det i høj grad om, hvor 
en såkaldt baseline lægges – altså fra 
hvornår, man regner en kulstoflag-
ring, når vi snakker jord. Det samme 
med halm, hvis man i mange år har 
leveret halm til et varmeværk eller 
noget andet i stedet for at snitte den 
på jorden. 
- Her mangler vi helt sikkert en 
afklaring, fordi vi som udgangspunkt 
bliver straffet for at have gjort det 
rigtige i årevis, fastslår han, som selv 
har en stor andel græsfrø.

Seges ved at lave program
Thor Gunnar Kofoed forklarer, at 
Seges nu er ved at lave et program 
som tillæg til markstyringen, så den 
enkelte landmand kan se, hvor mange 
klimakreditter man har oparbejdet.
Han nævner, at med i den beregning 
skal også indgå grøn handelsgødning 
lavet på el fra vind- og vandkraft 
udover halm, efterafgrøder, brændstof 
og så videre.
- Det udløser nogle klimakreditter, 
som landmanden så kan sælge eller 
lade indgå i sine produkter ud fra, 
hvor de giver mest muligt.
- Måske vil en aftager af maltbyg be-
tale mere for den klimavenlige råvare, 
eller man kan sælge klimakreditten til 
en stor bilproducent, påpeger han.  
Med andre ord er Landbrug & Fø-
devarer i gang med at konkretisere, 
hvordan landmænd kan høste økono-
misk af de klimafordele, de skaber.

Af Niels Damsgaard Hansen

Vil oprette dansk børs for klimakreditter

Der er blandt landmænd stor interesse for 
at få noget for klimaindsatsen med videre.
- Det mærker vi meget lige for tiden, hvor 
vi bliver præsenteret for mange kontrak-
ter af forskellig slags og lødighed, siger 
Hans Vigen, direktør for Agrocura.
Det er et Fondsmæglerselskab god-
kendt af Finanstilsynets til at rådgive 
om investeringer, råvarer, futures, optio-
ner og lignende finansielle aktiviteter.
- Vores bekymring er, at mange landmænd 
simpelthen vil få for lidt for deres indsats. 
Det kan være ved at få for lav en pris pr. 
ton CO2, betale for meget for certificerin-
gen og andre omkostninger, påpeger han.
Agrocura arbejder derfor med at oprette 
en børs, hvor klimakreditter på basis af 
anerkendt certificering med videre kan 
omsættes i et åbent marked.
- På den måde mener vi, at omkostningerne 
kan holdes nede og prisen oppe, siger han.

Pas på med kontrakterne

Køberne af klimakreditter kan være 
virksomheder, som ikke umiddelbart 
kan blive klimaneutrale og derfor vælger 
at betale sig ud af udfordringen.
- Dem er der mange af, og de vil gerne 
betale for sikre klimaløsninger. Hvor me-
get ved vi kun, hvis klimakreditterne bliver 
udbudt på en børs, forklarer Hans Vigen.
Han advarer dog mod at underskrive 
kontrakter om klimakreditter, som kan 
være meget forskellige.
- Skal man for eksempel have samme 
pris i 10 år, hvis man binder sig for så 
lang en periode.
- Eller skal prisen reguleres årligt for at 
følge markedsudviklingen i prisen pr. 
ton CO2, spørger han.
Der er også mange andre juridiske 
forhold, man bør have på plads, før en 
kontrakt underskrives.
- Vi skal undgå at gentage den dårlige hi-
storie, som renteswaps var, fastslår han. 
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OMEGA såmaskinen er unik i sin 
opbygning med en X-opbygning  
af tallerkensektionen, så den 
ikke trækker ud af sporet  
- det giver en præcis såning. 
Niels Kristian Andersen 
Salgs- og Produktspecialist BEDNAR



Blomstrende, årlig blanding til fremme af insekt- og biføde 
i agerlandet. Det markant smukke blomstrende aspekt er 
en berigelse af landskabet. Denne blanding fungerer også 
som dækning for småvildt eller kan sås som supplement til 
vildtblandinger. På grund af dens nektarrige sammensætning 
er den særdeles velegnet til at styrke fødegrundlaget.

TERRA GOLD® 3
Kartofler

WA- vildtblandinger fra Freudenberger Feldsaaten
Hvorfor vælge WA blandingerne?
• Blandingerne sikrer en høj kvalitet i foderforsyningen til alle

typer af vildt
• Sikrer et godt afgrødedække til glæde for både fugle og

pattedyr

• Rig på urter, der sikrer mikronæringsstoffer til vildtet
• Stigende aktivitet af insekter – større fugleaktivitet
• Reducerer vildtets ødelæggelse af landbrugsafgrøderne
• WA blandinger er lette at bruge og lette at vedligeholde

WA 10 

WA 40 

WA 20

WA 70

WA 30

KRÆS FOR BIER

WA 10 – Vinter foderblanding
Toårig hjorte - og fuglefoderblanding,  

der også  fungerer som afgrødedække - 10 kg sække

WA 40 – Rådyr og andre pattedyr ”eng miks”
Flerårig vildtblanding til rådyr og mindre pattedyr,  

både foder og dækafgrøde - 10 kg sække

www.shopfrdk.dk  eller på www.freudenberger.net/en/terra-gold.asp 

WA 20 – Helårig foderblanding
Helårig foderblanding til alle typer af vildt  

10 kg sække

WA 70 – biotop miks
Flerårig vildtblanding, både som dækafgrøde og foderkammer - 10 kg 

sække

WA 30 – Tredelt foderforsyning
Flerårigt plantedække og foderkilde  

til alle typer vildt  - 10 kg sække

TG4 MFO Bestøverbrak
10 kg sække

Miks WA 10 
 41,4 %  Staude rug
 4,3 %  Vinterraps

  2,9 %  Honningurt 
 28,4 %  Boghvede

2,9 %  Rødkløver
4,3 %  Gul sennep
4,3 %  Olieræddike
2,9 %  Hvidkløver

 2,9 %  Vinterrybs
1,4 %  Westfalsk foderkål 
1,4 %  Hundegræs
1,5 %  Bladkål
1,4 %  Timote

Miks WA 40 
 13,0 %  Hvidkløver
 10,0 %  Lucerne
 7,0 %  Vilde urter i blanding
 10,0 %  Esparsette
 10,0 %  Rødkløver
 7,0 %  Rødsvingel 
 10,0 %  Bukkehorn

8,0 %  Diploid rajgræs
 5,0 %  Vintervikke
 10,0 %  Timote

7,0 %  Gul kløver 
3,0 %  Engrapgræs

Miks WA 20 
  2,0 %  Serradella 
 20,0 %  Havre

2,0 %  Vinterraps
 5,0 %  Italiensk rajgræs 
 15,0 %  Blå sødlupiner

2,0 %  Vinterrybs
5,0 %  Aleksanderinerkløver 
5,0 %  Sommervikke

 15,0 %  Vårhvede
1,0 %  Fodermarvkål 
3,0 %  Blodkløver/Inkarnatkløver
5,0 %  Rødkløver 

 10,0 %  Boghvede
5,0 %  Foderærter

Miks WA 70 
 38,0 %   Kvælstoffikserende  

planter  
 13,0 %   Olieafgrøder,  

(Sennep-  
  olieræddike)
 7,5 %   Boghvede 
 41,5 %   Vilde urter

Miks WA 30 
 15,0 %  Boghvede

5,0 %  Olierædikke  
2,5 %  Vinterraps 
2,0 %  Foderrap
1,0 %  Fodermarvkål 

 10,0 %  Vintervikke
1,0 %  Westfalsk foderkål
1,0 %  Mark grønkål
3,0 %  Vinterrybs
2,5 %  Blodkløver/Inkarnatkløver

 19,0 %  Staude rug 
 20,5 %  Kvælstoffikserende planter
 2,0 %  Foder katost 
 10,0 %  Græsser

1,0 %  Turnips 
2,0 %  Vilde urter

Art  Vægtandel in %  Frøantal i % ca.
Honningurt MS*  40  55
Olieræddike  4  2
Kornblomst  2  2
Boghvede  25  8
Morgenfrue  5  3
Dild  2  7
Gul sennep  7  6
Sortkommen  5  11
Hjulkrone  1  1
Alm. katost  3  2
Koriander  6  3
Sum  100  100

*) Mantelsaat / coated

- Giver et fantastisk dække 
og foderforsyning til 
råvildt og vilde fugle

- Den store plantevariation 
giver mange forskellige 
frø som foder til vildtet

- Tilfører foder og dække 
for små pattedyr

- Foderforsyningen er klar 
fra september/oktober 
og holder igennem hele 
vinteren

- Holder 2 år

- Indeholder primært 
kvælstoffikserende 
planter, græsser og 
urter

- Sikrer fantastisk fo-
derforsyning gennem 
hele året

- Perfekt dækafgrøde 
for mindre pattedyr

- Rigelig forsyning af 
mikronæringsstoffer

- Holder 4-5 år

- Fantastisk foderres-
source fra sommer 
til vinter

- Stort indhold af 
kvælstof- fikserende 
planter

- Proteinrig
- Sikrer foder til vildtet 

både sommer og 
vinter

- Indeholder en stor mæng-
de urter, der blomstrer 
meget. 

- Et fantastisk miljø 
for vildtet

- Nektarrig blanding mange 
bier og  sommerfugle

- Giver et rigtigt godt dæk-
ke for vildtet

- Giver et rigtigt godt foder 
til insekter, mindre patte-
dyr og fugle

- Rigelig forsyning af mikro-
næringsstoffer

- Holder 4-5 år

- Indeholder enårige 
og flerårige arter

- Hurtigt foder og 
dække til alle typer 
vildt

- Specielle flerårige 
urter

- Blomsterrig
- Stor insekt rigdom 

og aktivitet, der 
medfører en god 
foderforsyning

- Holder 3 år

Sådato: April–Juni 
Udsædsmængde: 50 kg/ha 
Afgrødehøjde: 150–180 cm dækafgrøde fra august til 
februar

Sådato: tidligt forår eller efterår 
Udsædsmængde: 40 kg/ha. Kan bredspredes eller sås 
med såmaskine.

Sådato: April–Juni 
Udsædsmængde: 50 kg/ha 
Kan bredspredes og sås med såmaskine

Sådato: tidligt forår. Udsædsmængde: 10 kg/ha 
Kan bredspredes eller sås med såmaskine.

Sådato: April–Juni 
Udsædsmængde: 50 kg/ha Kan bredspredes og sås med 
såmaskine

Sådato: Til medio August
Sådybde: Ca. 0,5 cm
Udsædsmængde: 10 kg/ha 
Afgrødehøjde:  150–180 cm
Art.–Nr. 40163

En fantastisk flot blomsterblanding der holder 
hele efteråret, masser af blomster til selvpluk. 
Blandingen består af følgende blomster: 

Cosmos: Stolt Kavaler rød og hvid
Calendula officinalis: Morgenfrue mange farver
Zinnia: Frøkenhat mange farver
Convolvulus: Jomfruskørt mange farver
Cynoglossum: Læge Hundetunge mange farver

Udsædsmængde:  5 - 6 gram/m2, blomstrer 
ca. 8 uger efter såning. 
Jordtemperatur skal være minimum 10 grader 
celcius. Blomster til selvpluk og til den første frost 
sætter ind.

Blomsterblanding
OptiTill/OptiPlant 
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Overvejer klimaløsninger
De to store danske andelsselskaber på husdyrsiden er begge ved at finde ud af, hvordan 
landmænd, der gør noget særligt for klimaet med mere, skal honoreres.

Hvordan vil de store andelsselskaber 
blive klimaneutrale og anprise sine pro-
dukter for denne klimaneutralitet? Og 
hvordan vil de honorere deres andelsha-
vere for indsatsen på bedriftsniveau?
Det er et af tidens store spørgsmål. 
FRDKnyt har derfor spurgt ind til em-
net hos Danish Crown og Arla Foods, 
som sammen med DLG og Danish Agro 
søger at forstå mulighederne i markedet 
for klimakreditter i samarbejde med 
Seges.

Alt er stadig i spil
- Vi har ikke lagt os fast på noget endnu 
med hensyn til, hvordan den enkelte 
andelshaver skal honoreres for sin 
klimaindsats.
- Det centrale er, at de får det, de skal 
have, og vi er sikre på, at vores kunder 
vil betale det samme for indsatsen, 
som andre købere af klimakreditter vil, 
forklarer Karl Christian Møller, direktør 
hos Danish Crown. 
Ønsket er transparens i værdikæden, 
som blandt andet kan opnås med 
troværdig certificering af eksempelvis 
klimaindsatsen på bedriftsniveau – såvel 
hos andelshavere som andre landmænd, 
der for eksempel overvejer at sælge 
klimakreditter opnået ved CO2-lagring 
i jorden.
- Certificeringen af klimaindsatsen er jo 
en kvantificering af den store indsats, 
som mange landmænd gør. Sker det, er 
vi rimeligt langt i processen, forklarer 
han.
En anden mulighed for at få noget for at 
gøre en ekstra indsats er at øge afreg-
ningen ab gård uden brug af klimakre-
ditter. 
- Det kan betyde, at en dyr certificering 
undgås, siger han.
- Men jeg vil understrege, at vi stadig 
er et sted, hvor vi ikke er afklaret på det 
her område, påpeger han.

Undersøgelser i flere år
- Der er så mange usikkerheder. Derfor 
har vi sammen med andre virksomhe-

der engageret os i gennem nogle år at 
få udarbejdet guidelines for kvantifice-
ring af indlejringen af kulstof i jorden, 
fortæller Kristian Ø. Eriknauer fra Arla 
Foods.
Arbejdet med disse guidelines er nu så 
langt, at de kan testes i praksis.
- Vi skal finde ud af, om de konsulenter, 
som skal anvende dem, kan bruge de 
udarbejdede guidelines, og om de giver 
troværdige resultater, siger han. 
Testen foregår på tværs af flere lande 
hos de aktører, der har været med til 
at udforme dem. Herefter bliver det 
besluttet, om de dur til formålet og er 
troværdige.
- Er de det, vil vi hos Arla Foods bruge 
dem i vores Klimatjek og på den måde 
komme i gang med at opgøre klimabi-
draget fra kulstofindlejring.

Ser på klimakreditter
Alle fire andelsselskaber er sammen 
med Seges i færd med at se på mulighe-
derne for at udforme klimakreditter.
- Her handler det om det samme. 
Nemlig, at der skal dokumentation til 
for, at den opnåede kulstoflagring er 
troværdig. 
- Men lige så vigtigt er, om det at lave 
klimakreditter helt drukner i omkostnin-
ger, påpeger Kristian Ø. Eriknauer.

EU er også på banen
EU er også kommet ind i spillet om 
klimakreditter.
- Vi holder øje med deres ambitioner 
om Carbon Farming og muligheden 
for med den at kunne udstede klima-
kreditter.
- Det vil blot tage nogle år, og jeg 
formoder, at EU snart nedsætter en 
ekspertgruppe, der skal finde ud af, 
hvordan det skal praktiseres. Så det vil 
vi holde øje med, fortæller Kristian Ø. 
Eriknauer.
Han fortæller også, at Arla Foods langt 
fra er klar til at fortælle håndfast om, 
hvordan det hele skal udmøntes i for-
hold til andelshaverne. 

Certificering er dyr
Karl Christian Møller frygter at certifi-
ceringsprocessen kan blive dyr for den 
enkelte landmand.
- Det, vi ser i udlandet, er meget store 
projekter, som rækker udover det, dan-
ske landmænd kan hver for sig. 
- Men markedet, det vil sige kunderne 
og forbrugerne samt samfundet, forven-
ter en udvikling i retning af grønnere 
produkter, påpeger han.
Det er for eksempel lagring af kulstof 
i jorden, øget biodiversitet i markerne, 
mindre tab af næringsstoffer og lavere 
forbrug af sprøjtemidler med videre.
- Danish Crowns opgave som andelssel-
skab er at bygge bro mellem markedet 
og vores ejere og leverandører. 
- Det kommer vi til at understøtte ved at 
sikre et økonomisk incitament, så land-
mænd og Danish Crown følger udvik-
lingen i markedet, konstaterer han.

Af Niels Damsgaard Hansen

Begrebet additionalitet vigtigt 

En anden bekymring for Karl Christian 
Møller er, at det kan blive svært at få 
penge for det, en landmand allerede 
gør eller er tvunget til at gøre i henhold 
til gældende lovgivning.
Det er her, begrebet additionalitet 
kommer ind. 
- Hvis man allerede gør noget, kan 
det være svært at finde nogen, der vil 
betale for det.
- Man kan heller ikke få certificeret 
eksempelvis kulstoflagring med efteraf-
grøder, man er pligtig til at have. For 
så er der ikke tale om additionalitet, 
påpeger han.
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Vizura®

For økonomi og miljø

� Samme udbytte med mindre N i handelsgødning

� Reducer udvaskning af N i gylle med 48%*

� Bedre udnyttelse af N i gylle

� Halverer udslip af drivhusgasser (lattergas)
*Mere nedbør - større udvaskning på grund af klimaændringer.

Produktet skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Læs mere på
www.agro.basf.dk

Svinegylle til hvede Udbytte hkg/ha

� 200 kg N i handelsgødning 95,1 hkg/ha
� 123 kg N i gylle + 50 kg N i handelsgødning 96,5 hkg/ha
� 123 kg N i gylle tilsat 2 l/ha Vizura 98,6 hkg/ha

+ 50 kg N i handelsgødning

+1,4 hkg/ha for at anvende gylle
+2,1 hkg/ha yderligere for tilsætning af Vizura
Kilde: Landsforsøg 2017 – uddrag af tabel 35 side 236 – gns. 2 forsøg

BASF-Vizura-210x297:BASF  26/12/21  21:26  Side 1



Nestlé vil have 
regenerativt landbrug
Føde- og drikkevarevirksomheden Nestlé ser regenerativt landbrug som en del af 
 løsningen på vejen mod CO2-neutralitet med mere. Det samme gør Cargill som verdens 
største foderstoffirma – men en rådgiver advarer mod at sælge klimakreditter.

Verdens største føde- og drikkevare-
virksomhed Nestlé har et mål om at 
reducere sin klimaudledning anno 2018 
med 50 procent inden 2030 og 100 
procent inden 2050.
- Nestlé har forpligtet sig til at nå NET 
ZERO (nul CO2-udledning, red.) i 
2050. Vi har underskrevet FN’s Science 
Based Target Initiative (SBTi) og har 
udarbejdet og publiceret en ambitiøs 
plan for, hvordan vi vil opnå dette. 
- Med udgangspunkt i, hvordan vores 
CO2-udslip så ud i 2018, har vi udarbej-
det delmål, som vi skal nå på vejen. For 
eksempel skal al vores emballage kunne 
genbruges eller genanvendes i 2025, og 
så skal vi have nået 50 procent reduk-
tion på vores samlede udledning – det 
vil sige alle led i vores forsyningskæde 
- allerede i 2030, siger Anna Hage-

Nestlé satser på regenerativt landbrug for at nå deres mål om at blive CO2-neutrale  
i 2050. Foto: Nestlé.

mann Rise, kommunikationschef hos 
Nestlé.

Regenerativt landbrug en 
mulighed
Regenerativt landbrug er det nye 
begreb hos Nestlé. Målet er forbedret 
jord og reduceret klimabelastning. I 
regenerativt landbrug er målet jord 
som kulstoflager i stedet for, at den 
udleder klimagasser til atmosfæren. 
- Det, der betyder noget i regenerativt 
landbrug, er, at de midler, man tager i 
brug, beriger jorden og miljøet på en 
bæredygtig måde, siger Anna Hage-
mann Rise. 
For at opnå biodiversitet og forbedret 
jordkvalitet er tankegangen bag rege-
nerativt landbrug at være åben over 
for nye løsninger. 

- Alt, vi gør, påvirker. Kan en særlig 
slags ukrudt i virkeligheden være en 
nytteplante, hvor insekter, der beskytter 
planterne, kan trives, eller kan de dybe 
rødder fra ukrudtet transformere jorden 
i en regenerativ retning, spørger hun.  
Nestlé er en af de første virksomheder 
i verden, der vil teste regenerativt land-
brug blandt andet som et klimatiltag. I 
Europa er der på nuværende tidspunkt 
kun en håndfuld forsøg, der tester 
metoderne, og Nestlé Finland er en af 
pionererne i implementeringen. 
Lige nu har koncernen et mål om, at 50 
procent af deres nøgleingredienser kom-
mer fra regenerativt landbrug i 2050. 

Køber ikke klimakreditter på 
corporate niveau
Opkøb af klimakreditter er ikke en del 
af planen. 
- Nestlé tillader ikke køb af klimakvo-
ter på corporate-niveau. Vi skal opnå 
vores klimamål uafhængig af opkøb af 
klimakvoter. 
- På brand-niveau er det muligt, hvis 
brandet lever op til særlige krav såsom 
at reducere deres drivhusgasser med 
yderligere mindst 20 procent efter an-
befaling fra ISO (International Organi-
sation for Standardization), siger Anna 
Hagemann Rise. 
Grunden til, at opkøb af klimakreditter 
ikke er en mulighed for Nestlé, er, at 
virksomhedens corporate plan er baseret 
SBTi, der fokuserer på, at virksomhe-
derne gør deres egen produktion og 
produkter CO2-neutrale i stedet for at 
købe aflad. 
Og netop derfor fokuserer Nestlé mere 
på CO2-reduktion i egen produktion og 
hos sine underleverandører. Det er over 
500.000 landmænd og 150.000 under-
leverandører. 

Af Anne Kjærsgaard Krogh
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Rådgiver fraråder klimakredit-handel

Virksomhedsrådgiver Jacob Frey Hansen fra nordjyske Agri Nord får 
jævnligt henvendelser fra landmænd, der ønsker råd om salg af CO2-
certifikater. 
Hans råd er klart. Landmanden skal vente med at sælge sine kredit-
ter. Priserne på børserne, blandt andet CO2-børsen i Leipzig, stiger 
og har været stigende længe. 
- Man skal altid passe på med at sælge i et stigende marked, siger 
han.

Sammenligner med renteswaps

Rådgiveren, der har specialiseret sig i investeringer inden for klima 
og energi, herunder solceller, betegner markedet for klimakreditter 
som en Black Box.
Han mener, at ingen rigtig kan gennemskue betingelser, vilkår og 
mulige konsekvenser. Og sammenligner salg af CO2-certifikater med 
køb af renteswaps tilbage i 00’erne. 
- Dengang var der mange, der kastede sig ud i noget, der virkede nyt 
og spændende, men fandt for sent ud af, hvad aftalerne egentlig 
indebar. Og mange af de landmænd er ikke landmænd i dag, siger 
han. 
Han fraråder derfor at være blandt de første.
- Man skal aldrig gå ind i et marked, man ikke kan gennemskue, 
siger Jacob Frey Hansen.
Efter hans mening mangler der en egentlig børs for handel med 
klimakreditter, sådan som der er en global børs for handel med CO2. 
En anden betænkelighed er, at sælgerne kan komme til at mangle 
klimakreditterne.
- Hvis samfundet eller andelsselskabet kræver, at man gør nogle 
tiltag for enten af opretholde sin produktions-ret eller opnå tillæg via 
klimatiltag, kan man komme i knibe, hvis man har solgt dem, siger 
han.

Cargill jagter stor CO2-reduktion

Cargill er verdens suverænt største 
privatejede foderstof med meget mere 
konglomerat med aktiviteter på alle 
kontinenter. 
De har også sat sig ambitiøse mål, 
fremgår det af hjemmesiden. I 2030 
skal udledningen af klimagasser såle-
des være sænket med 30 procent pr. 
ton produkt gennem hele forsynings-
kæden.
Men allerede i 2025 skal Cargill’s egne 
virksomheder have sænket udledningen 
med 10 procent i forhold til 2017.
For at nå sit mål vil Cargill skabe nye 
muligheder for indtjening, der skal 
kompensere landmændene for at dyrke 
jorden klimavenligt. For virksomheden 
handler det også om at stoppe udled-
ningen af kulstof fra jorden, som det 
sker verden over – også i Danmark.
Cargill støtter også op om Paris-aftalens 
målsætninger og SBTi-målene (se artik-
len om Nestlé).
I april 2020 fremgik det af en artikel 
publiceret af Reuters, at Cargill ville 
betale landmænd 30-45 USD (200-300 
DKK) for at ændre til en dyrkningsprak-
sis, der mindsker erosionen og lagrer 
kulstof i jorden. Foreløbigt som et 
forsøg i staten Iowa i USA.

Denne figur har Cargill på sin hjemmeside.

Ved du at?
Afgræsning med kvæg er 
en af de bedste måder at 
have græsmarker på og til 
at beholde allerede lagret 
kulstof i jorden.Ved du at?

Jord indeholder over tre 
mere kulstof end atmos-
færen, og avancerede 
dyrkningsmetoder kan føre 
til yderligere lagring.
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Handelsfirma vil sælge 
klimakreditter
Handelsvirksomheden Agreena er klar med et set-up, så landmænd, der udfører 
 reduceret jordbearbejdning, kan få kontant afregning for deres CO2-reduktion.

Handelsvirksomheden Agreena har ud-
viklet et nyt website, der fungerer som 
en slags datingside for landmænd, der 
vil sælge klimakreditter, og købere, der 
gerne vil have en grønnere profil.
- Hvis man er interesseret i at se, hvor 
mange klimakreditter, man har på sin 
bedrift, kan man gratis oprette sig som 
bruger på sitet, fortæller Anne Darre-
Østergaard.
Hun er ansat hos rådgivningsselskabet 
Agrovi, som har et tæt samarbejde 
med Agreena om salg af klimakredit-
ter. Agreena, der tidligere var kendt 
under navnet Commoditrader, har i alt 
45 ansatte fordelt over hele Europa og 
handler også med korn. 
- Vi forventer at have certifikater til salg 
fra en halv million hektar fordelt over 
hele Europa til sommer, fortæller hun. 

Der er enkelte landmænd, der har opret-
tet sig som brugere på sitet, men der er 
endnu ikke solgt klimakreditter. 

Op til 670 kroner pr. hektar
En klimakredit svarer til en CO2-ækvi-
valent, der ikke er udledt til atmosfæren. 
Den 1. december 2021 gav Agreena 30 
euro (ca. 223 kroner) pr. klimakredit.
En gennemsnitlig, pløjefri bedrift vil 
have to-tre klimakreditter pr. hektar, 
som vil kunne indbringe næsten 670 
kroner pr. hektar.
Hvor mange kreditter, man har på sine 
marker, er afhængig af flere parametre. 
Udover den reducerede jordbearbejd-
ning kan en række andre tiltag give 
endnu flere kreditter pr. hektar. 
Det kan for eksempel være en stor andel 
vårafgrøder, et lavt forbrug af handels-
gødning og efterafgrøder i længere 
perioder end lovkravene. 

100 hektar betaler 
omkostningerne
Salg af klimakreditter websitet kræver 
abonnement. Dertil betaling for udste-
delse af certifikater og eventuelt for, at 
Agreena sælger kreditterne, hvis man 
ikke selv vil sælge dem eller beholde 
dem. 
Derudover skal man betale ind til en 
fælles programbuffer, som skal dække, 
hvis man af en eller anden grund ikke 
kan leve op til sine forpligtelser på 
grund af vejrlig eller uheld. 
Det betyder, rundt regnet, at de første 
100 hektar betaler omkostningerne på 
en gennemsnitsbedrift. 
- Det kræver derfor et landbrug af en 
vis størrelse, hvis man vil handle med 
sine klimakreditter, siger Anne Darre-
Østergaard.
Beregninger viser, at en gennemsnitlig 
bedrift på 300 hektar vil kunne have en 
indtægt netto på cirka 100.000 kroner 
om året. 

- Man er ikke forpligtet til at lade 
Agreena sælge klimakreditterne. Man 
kan også vælge at sælge dem selv el-
ler beholde dem i skuffen og vente på 
bedre priser. 
- Eller man kan vælge at klimakompen-
sere sin egen produktion, hvis man for 
eksempel har husdyr, fortæller hun. 

Styr på certificeringen
Der er flere instanser, som arbejder 
sammen om at blåstemple klimakredit-
terne. Det sker først og fremmest gen-
nem det norske ISO-certificeringsorgan 
DNV Global. 
De marker, der danner grundlag for 
kreditterne, bliver satellitovervåget (via 
Hummingbird), og Agreena samt DNV 
udfører stikprøvekontrol for at kontrol-
lere, at vilkårene bliver overholdt. 
Antallet af kreditter bliver udregnet ef-
ter den europæiske (GHG) regnemodel 
Cool Farm Tool. 

Et frit marked
Anne Darre-Østergaard råder de danske, 
pløjefri landbrug til at sælge deres kli-
makreditter med det samme. 
Hun forudser, at det fremadrettet blive 
sværere at sælge certifikater, da der vil 
komme mere regulering på markedet, 
og med den nye CAP-reform bliver 
der formodentlig lagt retningslinjer for 
klimakreditter.
- Lige nu er der ingen regler og regule-
ring på området, som alene er drevet af 
markedskræfter. Vi kan ikke forvente, 
at det fortsætter sådan fremover. Der 
vil komme både national lovgivning og 
EU-krav på området, så det kan være 
en god idé at tage chancen og gevinsten 
nu, mens den er der, mener hun.
 

Af Anne Kjærsgaard KroghAgronom Anne Darre-Østergaard hos 
Agrovi arbejder med at sælge klimakre-
ditter i samarbejde med virksomheden 
Agreena.
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Betingelser for certificering af 
klimakreditter

• Forpligter sig på reduceret jord-
bearbejdning i mindst fem år  
(dog med mulighed for et-årige 
kontrakter)

• Reduceret jordbearbejdning 
i maksimalt 10 centimeters 
dybde, dog tilladt at så i ned 
til 15 centimeters dybde med 
Strip-till afhængig af maskinens 
indstillinger

• Ingen afbrænding af afgrøde-
rester

• Må kun sælge sine certifikater 
én gang (ejerskabet til certifi-
katerne bliver kontrolleret af 
Agreena) 

Afregningsmodeller

Bindingsperiode  Udbytte ved salg
1. år (Vesting-model) Kan sælge 10 procent af sine kreditter første år 
   2. år 15 % fra år 1 + 10 % fra år 2. 
   3. år 20 % fra år 1, 15 % fra år 2 og 10 % fra år 3. 
    Udbetalingsprocenten stiger hvert år, og man vil i 

år 5 have alle certifikaterne fra år 1 i hånden.  
Resten bliver tilbageholdt ved Agreena. Til gen-
gæld kan man forlade programmet uden sank-
tion. Kan opgraderes til en 10-årig kontrakt.

5. år    Kan sælge 100 procent af sine kreditter hvert år
10. år    Kan sælge 100 procent af sine kreditter hvert år 

Generelle handelsbetingelser
Årligt abonnement 9.000 kroner.
Agreena tager 15 procent af salgsindtægterne for sit salgsarbejde. 
Betaling af en buffer er på hhv. 20 procent ved 10-årige kontrakter og 
30 procent ved 5-årige og vesting. Denne buffer dækker brud på reglen 
om minimal jordbearbejdning og force majeure, så der altid er penge til 
at tilbagebetale købere, hvis nogle sælgere enten på grund af uheld eller 
lignende ikke længere kan opfylde deres krav. 
Kilde: Agreena

Sådan ser en profil ud for en landmand på Agreenas hjemmeside. Der er udregnet antal klimakreditter for en vårbygmark, som er 
en af de afgrøder, der giver et pænt certifikat-udbytte.

Forskel på CO2-kvoter og  klimakreditter

CO2-kvoter handles på børser, blandt andet den europæiske handelsbørs ETS. Køberne er virksomheder, der skal 
købe CO2-kvote for at få eller opretholde en produktions-ret. 
Til forskel fra CO2-kvoter kan klimakreditter handles på et frit, ureguleret marked. Køberne er virksomheder, der 
ønsker at klimakompensere deres produkter, så de for eksempel kan mærke produkterne med, at de er klimakom-
penserede.
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Kun fordele ved 
klimakredit-salg
Søren Ilsøe, Fjenneslev ved Sorø, har certificerede klimakreditter på cirka 275 hektar 
dyrket efter CA-principperne. Han har klimakreditterne liggende klar til salg, mens 
 kollega Kaare Larsen gerne vil sælge straks. 

Søren Ilsøe er ikke i tvivl. Det er en 
kæmpe fordel at få certificerede klima-
kreditter, hvis man har den mulighed. 
Det har han selv, fordi han driver sin 
jord efter principperne i Conservation 
Agriculture. Cirka 275 af hans i alt 
300 hektar har udløst certificerede 
klimakreditter.
Kreditterne har en mulig salgspris pr. 
3. december 2021 på 430 kroner pr. 
hektar og kan dermed indbringe i alt 
118.250 kroner.
- Jeg har valgt at lade mine klimakre-
ditter ligge i skuffen indtil videre, for 
jeg forventer, at priserne vil stige. Jeg 
tror virkelig på, der kommer en stor 
efterspørgsel, siger han. 
Klimakreditterne er certificeret gen-
nem handelsvirksomheden Agreena, 

der er gået ind på det europæiske 
marked for certificering og salg af kli-
makreditter. Men Søren Ilsøe bestem-
mer selv, hvem han vil sælge til. 

Beholder klimafordelen selv
Udover den økonomiske gevinst 
mener Søren Ilsøe, at det er en kæmpe 
fordel, at han nu har et certifikat på, at 
hans landbrug er klimavenligt.
- I årevis har vi foræret vores klima-
gevinster til andre som biogasanlæg 
og fjernvarmeværker. Men nu vil jeg 
beholde klimagevinsten hos mig selv, 
siger han.
Hvis der kommer lovkrav om CO2-
reduktion, kan han nu bevise, at han 
allerede opfylder kravene. Indfører 
staten en CO2-afgift, kan han for 

eksempel betale afgiften med salg af 
sine klimakreditter eller få negativ 
afgift fra staten. Det handler for ham 
blot om at få bedst mulig økonomi ud 
af CO2-lagringen. 
Skulle et andelsselskab sænke prisen 
eller give fradrag, fordi han har solgt 
sine klimakreditter til anden side, 
vurderer han, at indtægten fra klima-
kredit-salget overstiger den tillægspris, 
han vil opnå fra andelsselskabet. 

Bundet i fem eller 10 år
- Landmænd, der sælger klimakredit-
ter, skal overveje, at de binder sig til 
en bestemt driftsform i fem eller 10 år, 
råder Søren Ilsøe.
Han har bundet sig i fem år på en 
del af sit areal, som er forpagtet med 

Søren Ilsøe, CA-landmand, har selv fået certificeret klima-
kreditter, som han kan sælge, når han synes, prisen er rigtig. 
Han forstår ikke den kritik, der er af salg af klimakreditter.

Mælkeproducent Kaare Larsen har fået certificeret sine klima-
kreditter, så de er klar til salg. I år sælger han via et handels-
selskab, men han håber fremover at sælge kreditterne lokalt.
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samme tidsbegrænsning, og i 10 år på 
jord, han selv ejer.
- Hvis man af den ene eller anden grund 
ikke længere kan dyrke jorden, som 
man har forpligtet sig til, skal pengene 
betales tilbage, konstaterer han. 

Forstår ikke bekymringerne
Nogle kritikere mener, at det forkert 
at binde sig til en bestemt driftsform i 
en årrække, som man er nødt til for at 
kunne få certificeret sine klimakreditter. 
- At man har forpligtet sig til pløje-
fri dyrkning eller CA, er selvfølgelig 
noget, man skal have in mente, men jeg 
forstår ikke de kritikere, der advarer 
landmændene mod at sælge klimakre-
ditter, siger Søren Ilsøe.
Han vurderer, at de aftaler, landmænde-
ne kan indgå for eksempel med Agree-
na, er fuldt ud gennemskuelige aftaler 
på et gennemskueligt, frit marked.
At EU har meldt ud, at de vil etablere 
et europæisk system til certificering 
af klimakreditter, som landmændene 
kan sælge, forstærker bare hans tro på, 
at salg af klimakreditter er en del af 
fremtiden.

Af Anne Kjærsgaard Krogh

EU barsler med system til handel 
med klimakreditter

EU er netop kommet med et 
udkast til, hvordan unionen skal 
nå sit mål om at blive klimaneu-
tral i 2050. I udkastes peges 
der blandt andet på udviklingen 
af teknologier, der kan opfange 
CO2, men også på et nyt system, 
der kan certificere kulstoflagring 
i landbrugsjord. Det står i det 
ugentlige nyhedsbrev fra EU-
kommissionen til fødevare- og 
landbrugsjournalister.
Certificerings-system skal give 
landmændene en EU-anerkendt 
klimakredit, de kan sælge til 
udledere, der har brug for at 
klimakompensere. 
Det vil skabe et økonomisk 
incitament til at lagre mere CO2, 
mener EU-kommissionen. Land-
mændene kan lagre CO2 i træer, 
jord og vådområder, blandt andet 
med pløjefri dyrkning.

Drømmer om at sælge  klimakreditter lokalt

Kaare Larsen fra Gilleleje har mælkeproduktion fra 180 køer og er ikke 
ligeglad med, hvor hans produkter ender.
Mælken skal gå til konsummælk, opdrættet kun til godkendte aftagere, 
og klimakreditter skal ikke gå til store, forurenende, internationale sel-
skaber.
Derfor håber han på at sælge sine klimakreditter lokalt, og interessen er 
der, for han har allerede fået henvendelse fra en kollega, der producerer 
økologiske æg.
- Det er 10 gange sjovere at kunne sælge lokalt til nogen, jeg kan stå 
inde for. Jeg er ikke interesseret i at sælge til nogen, hvis produktion går 
stik imod mine principper, overbevisning og etik. 
- For mig handler klimadebatten også om de blødere værdier, siger han. 

Dagligvarehandlen kan købe

Hvis ingen kollegaer i området vil købe kreditterne, håber han, at andre 
lokale virksomheder vil købe.
- Det kan være, at den lokale brugsforening vil markedsføre sig som 
klimaneutral, siger han. 
Hvis der kom et marked lokalt, kunne klimakreditterne måske indbringe 
en højere pris, end hvis de sælges på et europæisk eller globalt marked. 
- Et lokalt salg ville også gøre helt klimaproblematikken meget mere jord-
nær og håndgribelig, mener han. 

Håber Arla er interesseret

Kaare Larsen driver i alt 300 hektar delvist pløjefrit og delvist efter CA-
principper. Han har derfor kunnet få certificeret, at han opsamler 573 ton 
C02 pr. år.
Det er handelsvirksomheden Agreena, der har certificeret kreditterne, og 
i år har han lavet aftale med dem om, at de også skal sælge kreditterne 
for ham. 
Men det håber han altså bliver anderledes fremover. Ikke alene ved lo-
kalt salg, men for eksempel også ved, at hans andelsselskab Arla Foods 
ville købe kreditterne for at kunne sælge mælken som klimavenlig.
Med den drift, Kaare Larsen har nu, reducerer han udledning af klimagas-
ser fra sin mælkeproduktion med en tredjedel. 
- Det står Arla frit for at købe mine klimakreditter. Det ville være en per-
fekt historie, hvis Arla stod som højestbydende køber af mine kreditter, 
fastslår han. 

Klar til salg straks

Kaare Larsen har valgt at sætte sine kreditter til salg allerede nu. Han 
tror, at priserne stiger, men mener også, at udviklingen er umulig at spå 
om. 
- Jeg har valgt at teste systemet nu og være med på vognen fra starten 
af.  Jeg har tidligere oplevet, at de, der har ventet, har misset mulighe-
den for indtægten, siger han. 
Han sammenligner den nuværende klimakredit-situation med dengang, 
han gik med til at lave non-GM-foder til sine køer for at få et tillæg. 
- I dag er det bare et krav for at levere mælk til Arla, at køerne er fodret 
med non-GM-foder, og alle de, der ikke var med fra starten, har efter min 
mening mistet mange penge, siger han.
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Foto 2, hvor det fremgår, at der 
er meget lille variation fra star-
ten uden additiver til den helt 
store tankblanding af additiver 
og dosis - der er altså ingen 
tendens til forbedret effekt med 
additiver.

Her er tre billeder, der viser effekten af 
Powermax opgjort af VKST 8. december.

Selv om mono-ammonium er yderst ef-
fektiv som transportør, giver det også mu-
lighed for at tilsætte yderligere additiver 
på grund af Powermax’s unikke egenskab 
som tørformulering, da vi ikke skal levne 
plads til vand. 
I et kg Powermax er der 720 gram Glyfo-
sat, som sammen med mono-ammonium 
udgør ca. 80 procent. De næste godt 15 
procent er additiver som eksempelvis 
spredeklæbemiddel, ammonium sulfat og 
pH regulering med flere.

Kan vi booste effekten?  
Udfordringen for færdigformulerede 
midler, uanset om det er Powermax eller 
andre midler, er, at mængden af additiver 
er sat ud fra en forventet minimumsdosis, 
som samtidig sikrer, at der kommer nok 
additiver med ud, da de jo følges én til én. 
For Glyfosats vedkommende er det især 
hårdt vands frie ioner som jern, kalk 
og magnesium med flere, der kan koste 
på effekten. Derfor skal de inhiberes i 
forbindelse med, at vi samtidig sænker 
pH en smule. 
Det er altså ved hårdt vand, høj pH og 
høj-vandmængde, hvor behovet for den 
størst mulige mængde additiv er.

Powermax kan selv 
På foto 1 er det landmand Jan Skovhøj, 
der eksperimenterer lidt med, hvor meget 

Roundup® Powermax er fuld af additiver
Siden Glyfosat blev opfundet, har molekylet ikke ændret sig, men det har de salte, vi i dag an-
vender som ”transportør” ind i planten samt pakken omkring yderligere additiver. På det dan-
ske marked har vi Roundup® Flex, hvor det er kaliumsalt, der bærer Glyfosat ind i planten. Og i 
den nyeste formulering, Powermax, er det mono-ammonium, der er ”additivet” til molekylet.  

Powermax der i forskellig dosis nedsætter 
pH i hans sprøjtevæske. Som det fremgår, 
kommer han lige ned på pH 5 ved ønsket 
dosis på et kg Powermax pr. hektar trods 
en høj vandmængde. 
Det er en god tommelfingerregel, at ved 
brug af et kg Powermax pr. ha eller mere, 
vil der ikke være behov for yderligere 
additiver. 
Et godt eksempel på dette er ét forsøg fra 
i sommers med bekæmpelse af rødsvin-
gel – vist i foto 2. Led 8 var med fast 
dosis af Roundup® Powermax (1,5 kg/
ha), men med variable tilsætninger af en 
additivløsning med både pH sænkning, 
ammonium sulfat og spredeklæbemiddel. 
Effekten er registreret med et multi-
spektralt kamera, der sætter tal på grøn 
biomasse i form af et NDVI-indeks. Som 
det fremgår, er der meget lille variation 
fra starten uden additiver til den helt store 
tankblanding af additiver og dosis - der 
er altså ingen tendens til forbedret effekt 
med additiver. 
De øvrige 14 led i forsøget er med 
stigende mængde Glyfosat i forskellige 
løsninger, og her er det tydeligt at se æn-
dringen i effekten. Se film fra dette forsøg 
her: https://youtu.be/LI2MnhVyzBQ

Nedvisning af efterafgrøde
I et andet igangværende forsøg fra dette 
efterår med nedvisning af efterafgrøde 

(olieræddike og honningurt) inkl. pro-
blemgræs i form af væselhale tyder det 
heller ikke på, at to kg Powermax pr. hek-
tar får mere "power" af ekstra additiver, 
selv om effekten endnu ikke er endeligt 
opgjort.
Som det fremgår af de fire fotos, er den 
visuelle effekt meget langsom i efteråret/
vinteren. Både temperatur og ikke mindst 
lys, eller mangel på det samme, sætter 
stofskiftet og transporten af Glyfosat 
rundt i planten ned. Ofte har vi på vores 
breddegrader fem-syv gange mindre lys 
sidst på efteråret/vinteren end henover 
sommeren. 
Glyfosat optages via diffusion, og det 
betyder, at der skal være fugtighed til 
stede. Her er ammoniumsulfat fantastisk, 
da den via sine hygroskopiske egenskaber 
tiltrækker fugt, så man kan sikre længere 
tids optimalt miljø for optagelsen. Men 
husk på, at det allerede er tilsat Power-
max.
Ét andet vigtigt element til at få mest 
muligt Glyfosat ind i planten er at være 
”sød” ved den og holde den i gang. Her 
hjælper det altså ikke at nedsætte pH 
så kraftigt i sprøjtevæsken, at vi svider 
plantevævet, vi skal ind over. Det giver 
en lynhurtig visuel effekt, men det er ikke 
af Glyfosat, og samlet er der risiko for, at 
effekten bliver dårligere.

Af Søren Lykkegaard Hansen

Foto fra 17. november 
efter behandling 28. okto-
ber med to kg Powermax 
pr. hektar i efter afgrøde. 
Virkningen er endnu ikke 
stor – men kommer.

Roundup® er et registreret varemærke fra Bayer Group. 
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig 
måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før 
anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og 
advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Foto 1 viser, hvordan Jan Skov-
høj, Horne, har testet forsuring 
og Powermax i forskellige dose-
ringer med eget vand.
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Blandinger

Vi har nok det største efterafgrøde-
brand i Europa blandt andet med en 
lang række TerraGold blandinger, 
som er udviklet til vidt forskellige 
formål. Også mere specielle som 
f.eks. til vindyrkning. 
FRDK markedsfører nogle af de 
blandinger, der også passer til dan-
ske forhold. I de seneste par år har 
Freudenberger desuden leveret frø 
til TG-Carbonfarm blandingerne, 
hvor FRDK har udført et omfattende 
afprøvningsarbejde netop for at finde 
de bedste blandinger. Det er blandt 
andet beskrevet på shopFRDK’s 
hjemmeside. 
De nye regler, der giver lov til at udså 
kvælstoffikserende efterafgrøder, er 
en mulighed, som rigtig mange bør 
kunne anvende i 2022 også på grund 
af de høje kvælstofpriser. 

Hvad gør vi i sæson 2022? 
Vi fik som bekendt ikke den nye 
CAP-reform indført i 2022, og derfor 
bliver de store ændringer først fra 
2023. 
I skrivende stund kender vi ikke den 
endelige udformning. Men allerede 
nu kan man på bedriften tænke de 
mulige ændringer ind i sædskiftet. 
Er der arealer, som det måske giver 
mening at tage ud af omdriften? 
Skal der ses på arrondering af mar-
kerne? En langsigtet planlægning vil i 
mange tilfælde være mere nødvendig 
nu end tidligere. 

Udsåning om sommeren
Efterafgrøderne har fra år til år meget 
forskellige vækstvilkår. Nogle år har 
vi f.eks. haft flotte, veludviklede mar-
ker, når vi gik vinteren i møde. Andre 
år har en sen høst og efterfølgende 
sen udsåning af efterafgrøderne givet 
et mindre tilfredsstillende resultat. 
I 2021 har billedet generelt været 
nogenlunde, men (igen) med nogen 
spredning. Årsvariationerne er et 
vilkår, som vi må forholde os til. Det 
gælder om at tilpasse og anvende 

Feldsaaten Freudenberger 
- igen klar til en ny sæson med efterafgrøder til mange formål og jordtyper med videre.

arter og blandinger så realistisk som 
muligt. 
Ved såning af efterafgrøde om som-
meren giver det f.eks. ofte ingen 
mening at planlægge såning af en 
relativ dyr efterafgrøde på en mark 
efter høst, hvor høsten forventes at 
blive forholdsvis sen.  Planlæg efter at 
etablere efterafgrøden så tidligt som 
muligt. Udspredning i en kornafgrøde 
nogle uger før høst giver ofte et godt 
resultat forudsat, at udspredningen sker 
forsvarligt. 
I første omgang er det vigtigt på 
bedriftsniveau at få afklaret, hvad man 
skal så af MFO-, husdyr-, målrettede 
og pligtige efterafgrøder. Når disse er 
placeret, kan ejendommens frivillige 
efterafgrøder tilpasses. 
Der er i efteråret 2021 netop lavet for-
søg med forskellige arters egnethed til 
udspredning. Det er nærmere beskrevet 
i ”Oversigt over landsforsøgene 2021”.

Udsåning om foråret
En undersåning i forårssåede afgrøder 
er en metode, som stadig flere har fået 
øjnene op for. Fordelene ved forårs-
udsåning er mange (se www.frdk.dk 
under samdyrkning). 
Undersåning af græs, f.eks. sildig 
diploid rajgræs, er en udbredt og 
velafprøvet metode blandt andet i majs 
og vårbyg. 
Sår man frivillige efterafgrøder med 
kvælstoffikserende arter, er f.eks. pan-
nomisk/vintervikke og seradel interes-
sante. Dyrkning i praksis har vist, at 
disse er meget velegnede. Deres vækst-
rytme passer fint sammen med vårsæd. 
En rolig opstart og vækst sikrer, at de 
forbliver i bunden af hovedafgrøden 
frem til høst. 
Undersåning i vårsæd og samdyrkning 
er generelt områder, der fokuseres 
mere på.
Til sæsonen 2022 vil Feldsaaten Freu-
denberger og FRDK igen fokusere på 
at have egnede og efterspurgte varer i 
sortimentet.

Af Peter Krog-Meyer,  
Feldsaaten Freudenberger

Generelt.

Frøfirmaet Feldsaaten Freuden-
berger er blandt de største mark-
frøfirmaer i Europa. Udover et 
græsfrøprogram inden for plæner, 
foder og økologi er Feldsaaten 
Freudenberger førende inden for 
grøngødninger, eftergrøder og 
flora/fauna blandinger. Foruden 
enkeltkomponenter sælger 
Feldsaaten Freudenberger en 
lang række af blandinger blandt 
andet Terra Gold blandingerne.

Fra i år er der åbnet op for at bruge 
nogle kvælstoffikserende arter i 
efterafgrøderne – det er en rigtig god 
mulighed, hvor man blot skal være 
opmærksom på reglerne for brugen.
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www.lemken.com

www.freudenberger.net

www.agro.basf.dk

www.semleragro.dk

www.vaderstad.com

www.low-till.com

www.poettinger.at/da_dk/

www.ecostyle.dk

www.dal-bo.dk

Afsender: Agro Food Park 15, 8200 Århus N

www.yara.dk

www.multiva.info

www.wekoagro.dk

www.btmc.dk www.omask.dk

www.amazone-brons.dk


