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K L I TG A A R D - A G R O



Hvem er Mads Lindemann?
26 år

Oprindeligt fra Fyn

Uddannet Agrarøkonom fra Dalum Landbrugsskole 2019

Akademi uddannelse i økonomi og ressourcestyring

Driftsleder Klitgaard-Agro juli 2019

Har tidligere arbejdet på forskellige ejendomme i Canada, Sverige, Fyn og Sjælland.



Hvad er Klitgaard-Agro?
Klitgaard et driftsfælles skab for AB-Agro og MB-Agro

Klitgaard ejer 50% i Ulsted biogas (11 mio kWh)

Klitgaard ejer 50% i Civagaard

Fulllinie slagtesvins produktion på 120.000 stk.

2100 hektar

120.000 kubikmeter gylle

1,1 tons kød, 4 tons foder, 13,7 tons gylle produceret/forbrug pr time.





Hvad består Planteavlen af?
Afgrøder: vinterhvede, vinterraps, vårbyg, vårhvede, hestebønner, vinterbyg og Rajgræs

200 hektar med kartofler i rotation med naboer

Pløjefri de seneste 21 år og No-till på 3. år

Dyrkes efter CA principper

CTF på 10/30 meter.

Time registrering på mark niveau med letfarm

Maskinstation 



Hvilken maskinpark skal der til?
7 traktore (360-110 hk) samlet 1.270 kh svare til 0,6 hk/ha

1  12.000 liter selvkørende sprøjte

3 X 35 fods mejetærsker = 20 fod/ha

6 meter horsch Avatar såmaskine

15 meter claydon strigle

Agrometer gylleudlægger

Gylleomrører

Rauch AGT 6030 luftgødningsspreder

Drænspuler

1 sneglevogn og 2 X 18 tons tipvogne

Rendegraver og gummiged 

6500 kr. pr ha



Hvad er Conservation Agriculture?
Grundprincipper

Minimal forstyrrelse af jorden – ikke kun direkte såning/no-till

Jorden aldrig er bar, idet den enten er dækket af en afgrøde, en efterafgrøde eller af 
afgrøderester (halm mm)

Et varieret sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk (undtagen flerårige afgrøder)



Hvilke principper anvender vi
90 % af arealet no-till

Så mange efterafgrøder som muligt

Græsudlæg, lovpligtig og frivillige efterafgrøder

Spredes ud inden høst

Fjerner kun halm forinden vinterraps samt halm til stalden

Sundt sædskifte

Prøver hos frem med sammendyrkning af to afgrøder( hestebønner og vårhvede)

Vildtstriber i urentable hjørner



Hvilke fordelene ser jeg ved CA?
Lave maskinomkostninger/ lille maskinpark

Mindre bemanding 

Sundere jord

Bedre biodiversitet 

Størst potentiale på de ekstreme jordtyper



Hvad er så ulemperne ved CA?
Udfordringer med spor

Koldere jord

Kræver lidt større udsædsmængde

Snegle

Kan være begrænsninger for sædskifte

Det ser ikke ud ”som det plejer”

Glyfosat ”Round-Up”



Hvor ligger vi iforhold til andre?
Business check 

Gns af 2019 og 2020 sammenlignet med gns af 3 års Business check

Bruttoudbytte

Stykomkostninger

Maskinomkostninger

Øvrige omkostninger

Resultat efter jordleje og EU-støtte



Hvordan har det været og starte med CA?
Den r igt ige  st i l l ing  har  været  v igt igst  for  mig

Kommer f ra  p løjefr i  dyrkning

Omst i l l ingsparat/  ingen pr inc ipper

Har  haft  et  ø je  t i l  no-t i l l

En  fordel  at  sku l le  starte  med dette  system

Sparr ing  har  været  svært

Man skal  være l igeg lad med hvad naboen s iger

Når  afgrøden er  sået ,  er  det  l igesom tradit ionel  dyrkning



Ville jeg selv gøre det?
JA

Enten reduceret jordbehandling eller no-till

Lille investering af maskiner/ lille behov af mandetimer

”Licence to produce”
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