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De flotte rapsmarker står nu i blomst og lyser op i landskabet, og vi kan for før-
ste gang se BASFs InVigor sortsprogram i fuldt flor. I forædling bliver der lagt
vægt på at finde de sorter, som kan tilpasses den enkelte landmands behov
indenfor bl.a. såtidspunkt, overvintringsevne og modningstidspunkt.

Sortsegenskaber
BASF har til kommende sæson en ny sort på markedet, som
sælges gennem DLG. Sorten er en hybridsort (InVigor) med
navnet InV1030. Sorten har et exceptionelt højt olieindhold,
stærk vinterfasthed og god sygdomstolerance, og er blandt
de 5 bedst ydende hybridsorter i både Landsforsøg 2018 og
i 3 års gennemsnit.

BASF har demoforsøg flere steder i landet, hvor vi moniterer sorternes unikke
egenskaber. InV1030 har klaret vinteren godt. InV1030 har en middeltidlig
blomstring, og opleves grøn når de første marker begynder blomstring. InV1030
har en kort og kraftig stængel, der holder rapsen stående helt til høst. I England
har AHDB (uafhængig organisation) kategoriseret sorterne
efter stængelstyrke, og InV1030 er kategoriseret som en
stærk stængeltype. InV1030 har middeltidlig modenhed.

En stående raps sikrer, at sollys kommer ned i afgrøden,
giver energi til en stor frøsætning og den giver ikke høst-
besvær. En lav raps giver er en fordel i forbindelsen med
svampebekæmpelse. En vækstregulering med Caryx i
foråret, forkorter stænglen og ændrer rapsens arkitektur,
så flere sideskud kommer med op og bliver blomster-
bærende.

BASF har manifesteret sig inden for rapsdyrkning, og viste
med samarbejdsprojektet +1ton, at der er meget at hente,
når man optimerer rapsdyrkningen. BASF leverer en række
unikke produkter til rapsdyrkningen. Vækstregulering med
Caryx og svampebekæmpelse med Pictor Active. Nyt til
kommende sæson er Ironmax Pro, der er et særdeles
effektivt sneglemiddel. BASF introducerer også det biolo-
giske bejdsemiddel Integral Pro, som både har en vækst-
stimulerende effekt og hæmmer visse jordbårne sygdomme
i fremspiringsfasen, herunder rodbrand forårsaget af rodhalsråd.

Sidst men ikke mindst den nye vinterrapssort InV1030.

Læs mere på www.agro.basf.dk

InV1030
ny vinterrapssort

Yoú ll be glad
you planted it

Økologisk Jordbrugs-
fond tæt på at have 
investeret hele aktie-
kapitalen to år før 
planlagt. Nu planlæg-
ger fonden at tredoble 
aktie-kapitalen, så den 
kan købe mere jord.

Af Helle A. Christensen
hac@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 62

Danmarks Økologiske Jord-
brugsfond, som opkøber 

landbrugsjord og forpagter den 
ud til unge økologer, har vind i 
sejlene og er klar til at vækste: 
Mindre end to år efter, at den 
blev stiftet, har fonden opkøbt 
fem landbrugsejendomme og 
flere opkøb er i støbeskeen.

»Vi har seks-syv investe-
ringer i proces lige her og nu. 
I Nordjylland, på Fyn og på 
Sjælland. Hvis bare halvdelen 
af dem bliver til noget, har vi 
brugt hele vores aktiekapital 
op«, siger Kim Qvist, direktør 
i fonden og datterselskabet 
Dansk Økojord A/S.

Dansk Økojord har 668 per-
soner og virksomheder i ryg-
gen som aktionærer. Da akti-
erne blev udbudt i efteråret 
2017, var det med et mål, at 
den tegnede kapital på 27,3 
mio. kr. skulle være i arbejde i 
2020-2021. 

»Som det ser ud nu, får vi 
brugt pengene allerede i 2019«.

Stor interesse
Baggrunden for fondens øn-
ske om at vækste er ifølge Kim 
Qvist, at mange unge, der øn-
sker at etablere sig som øko-
logiske landmænd, har vist in-
teresse for samarbejdet med 
fonden, bl.a. fordi det kan 
være deres eneste chance for at 
komme i gang. 

De unge opsøger selv fon-
den, når de har forelsket sig i 

en ejendom. Og hvis deres pla-
ner og indstilling derefter mat-
cher fonden og dens ledelse, 
kan de være heldige at blive 
forpagtere hos Dansk Økojord, 
som opkøber jorden, mens de 
selv kan nøjes med at investere 
i bygninger og maskiner.

»Pengeinstitutterne har over 
en bred kam måttet foretage 
massive nedskrivninger på 
landbrug. De stiller store krav 
til de unge«, siger Kim Qvist.

»Mig bekendt er der ingen, 
der er kommet under et krav 
på 18-20 pct. i egenkapital. 
Når man ser på gennemsnits-
priserne på et dansk landbrug, 
er det et krav, som, sagt på jysk, 
er ret svært for de unge at op-
fylde«.

Vil tredoble kapital
Kim Qvist håber nu på at få 
grønt lys til at tredoble aktie-
kapitalen, så Dansk Økojord 
kan udvide sin virksomhed. 
Den sag bliver afgjort ved fon-
dens generalforsamling 27. 
maj - den første i fondens korte 
historie.

»Vi går efter at udvide den 
nuværende aktiekapital på 
27,3 mio. kroner med yderli-
gere 52 mio. kroner. Hvis vi får 
grønt lys, kommer vi samlet til 
at stå med en aktiekapital på 
ca. 80 mio. i Dansk Økojord«.

Fonde i fremgang
Danmarks Økologiske Jord-
brugsfond er ikke den eneste 
fond i vækst: Også Samsøkolo-
gisk, Foreningen Andelsgaarde 
og Liv Salling er eksempler på 
almennyttige fonde, der går 
med planer om at udvide.

I vækst er også udenland-
ske investeringsselskaber som 
Farm Company med investo-
rer fra England, Hong Kong 
og Holland. Selskabet nåede 
i januar 1.600 hektar fordelt 
på fem danske landbrug. Fire 
gange så meget, som Dansk 
Økojord har opkøbt til nu.

»Man skal bare gøre sig 
klart, at når en udenlandsk 
fond køber 1.600 hektar, er det 
ikke, fordi den vil bygge bro 
mellem by og landbrug, eller 
ønsker økologi, biodiversitet 
eller at sikre generationskiftet. 
Så er det for at tjene penge«, 
siger Kim Qvist.
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Øko-fond har appetit 
på flere landbrug

Thomas Forsingdal Hansen, Ugerløse, er den første sjællandske forpagter hos Dansk Økojord 
A/s. men flere er på vej, oplyser direktør Kim Qvist. Foto: Helle A. Christensen.

»Vi har seks til syv  
investeringer i proces 
her og nu - i Nordjyl-
land, på Fyn og Sjæl-
land. Hvis bare halv- 
delen bliver til noget, 
har vi brugt hele aktie-
kapitalen«.

Kim Qvist.  ■ Danmarks Økologiske Jord-
brugsfond er stiftet i efteråret 
2017 af Danmarks Naturfred-
ningsforening og Økologisk 
Landsforening. 

 ■ Datterselskabet Dansk Øko-
jord A/S stiftet i februar 2018 
køber jord og gårde.

 ■ Dansk Økojord har en aktieka-
pital på 27,3 mio. kr., som nu 
ønskes udvidet til 80 mio. kr. 

 ■ Der er p.t. opkøbt fem ejen-
domme, 6-7 mere er ’i pipe-
linen’.

 ■ Fondens formål er tresidet: 
At fastholde og øge det øko-
logiske areal i Danmark. At 
bidrage til generationsskiftet. 
At bidrage til mere natur og 
bedre miljø.

Kort om fonden


