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Jakob Kortegaard drager fordele af samgræsning i sit arbejde med natur-
pleje. Foto: Karen Munk Nielsen 

MARK & STALD

Nordic Seed, Dyngby
Sorter til økologisk dyrkning

Torsdag d. 30. juni kl. 13.00

Vi mødes hos Nordic Seed A/S, Grindsna-
bevej 25, Dyngby, 8300 Odder

• Sortsforsøg i hestebønner. Vigtige 
egenskaber i sortsudvikling til økologi 

Turen fortsætter til økologisk landmand 
Helge Kjær Sørensen, Gyllingnæsvej 24, 
8300 Odder

• Sorter, blandinger og populationer i 
vårbyg og vinterhvede til økologisk 
dyrkning

Arrangementet er gratis og uden
tilmelding. Arrangeret i samarbejde 
med Nordic Seed.

Yderligere information: 
Jens D. Jensen, Nordic Seed, tlf. 5190 4334
Tove M. Pedersen, SEGES, tlf. 8740 5492

Markvandringen er en del af projekterne FREJ og 
FABARES 

Sønderjylland 
Havre, vårbyg og vårhvede

Torsdag d. 23. juni kl. 13.00

Vi mødes i nærheden af Hydevadvej 56, 
6230 Rødekro (Marken ligger ved sideve-
jen til Hydevadvej med samme vejnavn 
lige nordøst for ejendommen). 

• Havre med gode foderegenskaber til 
afskalning 

• Screening af vårbyg og vårhvede til 
økologisk dyrkning

• Sorter og nye sortsblandinger af 
vårbyg med udvidede registreringer 
af bl.a. ukrudtskonkurrenceevne

Arrangementet er gratis og uden til-
melding. Arrangeret i samarbejde med 
Syddansk Økologi.

Yderligere information:
Tove M. Pedersen, SEGES, tlf. 8740 5492, 
Birgitte Popp Andersen, Syddansk Økologi, 
tlf. 7436 5080

Markvandringen er en del af projekterne FREJ, 
MixBar og Afskallet havre til økologiske husdyr.

Nordvestjylland 
Sorter, grønne proteinaf-
grøder og radrensning

Mandag d. 4. juli kl. 19.00

Vi mødes nord for Glarbjergvej 45, 7620 
Lemvig og kører rundt til forsøgene i 
området. 

Kom og se spændende forsøg med
• 16 sorter af hestebønne
• 16 sorter af vårbyg og 6 sortsblandinger
• Havre med fokus på fedt og protein
• Grønne afgrøder til højværdi protein
• Radrensning i vårbyg, vårhvede og 

hestebønner 

Arrangementet er gratis og uden tilmel-
ding. Arrangeret i samarbejde med 
Lemvigegnens Landboforening. 

Yderligere information:
Inger Bertelsen, SEGES, tlf. 4034 2171
Ingvard Kristensen, Lemvigegnens 
Landboforening tlf. 4030 0985

Markvandringen er en del af projekterne Afskallet 
havre til økologiske husdyr, MixBar, FREJ, FABARES, 
Optimek og OrganoFinery. 

Bornholm 
Havre, hestebønner og 
rækkedyrkning 

Torsdag d. 14. juli kl. 9.30 - 14.00

Vi mødes på Årsballevej 7, 3700 Rønne 
og kører til forsøg og marker

• Forsøg med 17 sorter af havre med 
fokus på fedt og protein

• Hestebønner, dyrkning og sorter
• Radrensning og efterafgrøder i 
 økologisk planteavl 

Tilmelding ved Bornholms landbrug, 
300 kr/deltager. Arrangeret i samarbejde 
med Bornholms landbrug og Gefion. 

Yderligere information:
Darran Thomsen, SEGES, tlf. 2331 3739, 
Henning Hervik, Gefion tlf. 4033 1310, 
Ole Harild, Bornholms Landbrug 
tlf. 5690 7810

Markvandringen er en del af projekterne Afskallet 
havre til økologiske husdyr, FABARES og ROW-
CROP. 

MARKVANDRING

En af de dyreholdere der har gode 
erfaringer med sam- og vekselgræs-
ning er Jakob Kortegaard. Han bor 
lige midt i et stort fredet område i 
Himmerland ved Sjørupgårder Sø og 
Tandrup Sø, hvor hans Sortbroget 
Jysk Malkekvæg og Ertebøllefår sør-
ger for nænsom naturpleje og bl.a. 
sikre levesteder for sjældne orkide-
er. Jakob er ikke i tvivl om at der er 
værdi i at benytte  ere dyrearter til 

naturpleje, da dyrenes forskellighed 
kan udnyttes.

- Det er dejligt at kunne bruge dy-
rene til det de oprindeligt er lavet til, 
nemlig at afgræsse. De er afgræs-
ningsspecialister på forskellige om-
råder og der nyder naturen godt af, 
fortæller Jakob Kortegaard. 

Egentlig stammer interessen for 
at holde både kvæget og fårene fra 
at Jakob gerne vil bevare de gamle 

husdyrracer som ellers er i stærk til-
bagegang. Nu vil han ikke undvære 
at have begge dele det er nemlig en 
fordel for økonomien.

- Økonomien er den største udfor-
dring ved naturpleje som driftsgren. 
Jeg er afhængig af at få tilskuddet 
eller betaling for afgræsning fra 
lodsejere, hvilket ikke altid er en 
selvfølge. Ved at have  ere dyrearter 
bliver min produktion mere robust, i 
og med jeg afsætter forskellige pro-
dukter. Er prisen lav på det ene pro-
dukt, er den ikke nødvendigvis lige 
så lav på det andet, og det er med til 
at holde en stabil indkomst.

Majbrit Terkelsen er økologikonsu-
lent i Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening har ud-
givet web-håndbogen ’Naturpleje 
med samgræsning’, hvori fordele 
og udfordringer ved samgræsning 
beskrives. Find mere information 
om naturpleje med samgræsning på 
okologi.dk og se en video, hvor Jakob 
Kortegaard fortæller om sit arbejde 
med naturpleje.

Græsningsdyr

 Kvæg: Stammer fra åbne skove. Æder et bredt udvalg af planter; 
foretrækker græsser. Æder gerne nye skud af tagrør og siv og tram-
per resten ned. Velegnet til de  este naturtyper.

 Får: Stammer fra buskstepper. Er søgende selektive i fødevalg. De 
udvælger typisk det mest næringsrige foder. Er meget følsomme 
over for leverikter, egner sig godt på overdrev, heder og strandenge.

 Geder: Stammer fra buskstepper og kratskov i bjergene. De er ef-
fektive kratryddere og holder invasive arter nede. De topgræsser 
og æder gerne buske, urter og yngre træer. Kan ikke gå på våde 
områder.

 Heste: Steppedyr, der græsser selektivt. Græsser dybt af de planter 
de kan lide, går uden om andre. Æder gerne bark, grene og blade. 
Kan give slidproblemer. Deres opfarende sind og tunge hove gør 
større racer problematiske i samgræsning og på publikumsarealer. Artiklen er led i projektet Demon-

stration af nye økologiske løsninger, 
der støttes af Promilleafgiftsfonden 

for Landbrug, Den Europæiske Fond 
for Udvikling af Landdistrikterne og 
Miljø- og Fødevareministeriet.

Flere dyrearter giver mere robust økonomi


