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Fra landbrug med læhegn til skovlandbrug? 

I flere og flere artikler i landbrugsmedierne omtales 

skovlandbrug. At der skal indgå langt flere buske og 

træer i produktionslandbruget er fortsat en meget ny 

tanke i Danmark. Skovlandbrug ses som en del af 

løsningen på landbrugets klimaudfordring, og vil give 

øget velfærd hos dyr, der går ude. 

I forbindelse med forhandlingerne om den ny fælles 

EU-landbrugspolitik, der skal træde i kraft 2021, gøres 

der en indsats for, at det skal blive lettere at etablere 

skovlandbrug uden, at det kolliderer med øvrige regler 

for markbruget. 

Økologisk Landsforening har deltaget i et projekt om 

skovlandbrug, hvor der er udarbejdet materialer, der 

giver eksempler på, hvordan træer og buske kan 

integreres på bedrifter med ammekøer, malkekøer og 

planteavl. Derudover kan du læse om de eksisterende 

regler for tilskud. 

 

Sensommer 

Selv under optimale forhold for vækst i sensommer og 

efterår, vil græsvæksten være faldende. Har du dyr på 

græs, og tilvækst er væsentlig, er det vigtigt at være 

opmærksom på dette. Arealet, der afgræsses, skal 

øges eller der skal flyttes dyr til andre græsarealer. 

Kalve under 6 mdr. kan og bør tages på stald 1. 

september, med mindre de er ammekalve. Husk fortsat 

tildeling af mineralblanding. 

 

Det kan være i form af slikspande 

eller der kan anvendes en 

granuleret mineralblanding i 

”væltepeter” eller lign. 
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Hvilket 

tilskudsfodermiddel?  

Eller er der andre 

kvægfaglige spørgsmål i 

relation til dine handler hos 

Nordvest Foder så kontakt 

Helle på 21847194. Du er 

også velkommen til at 

sende en mail til 

helle@nordvestfoder.dk 

Et besætningsbesøg er 

selvfølgelig også en 

mulighed.  
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Jagten på danske proteinkilder 

Som det nok efterhånden er gået op for os alle, er jagten på flere kilder til dansk 

produceret protein for alvor gået ind. Arealet med hestebønner øges, og ønskes 

yderligere øget. Der arbejdes med at finde lupinsorter, der klarer sig bedre i det danske 

klima, så vi kan komme til at dyrke flere lupiner. Derudover er der et forædlingsarbejde i 

gang med hvidkløver. Også indenfor hvidkløver er der forskel på sorter. Nogle sorter er 

hurtigere til at ”komme i arbejdstøjet” om foråret, og kan på den måde bidrage med 

mere protein når det første slæt græs skal høstes.  

 

Høstudbytterne har generelt være gode, men…. 

Som økologisk planteavler er det naturligvis glædeligt med fine udbytter, men har man 

skullet sælge sine afgrøder i høst, har der ikke været noget at juble over. Priserne er, og 

har været lave. Opfordringen har været at lægge afgrøden på eget lager, hvis den 

mulighed forelå, med et håb om, at priserne retter sig. Om det er et begrundet håb, er 

der desværre ingen der ved. Foderstofbranchen m.fl. understreger igen, at der i den 

udstrækning det er muligt, skal dyrkes mere, ærter, raps, hvede (brødkorn), grynhavre, og 

som tidligere nævnt hestebønner og lupiner. 

Hos Nordvest Foder vil lupin også blive en del af sortimentet fra 2021.  

 

Smågrise spiser gerne hvidløg 

I sensommeren 2019 blev 2. del af et forskningsprojekt (MAFFRA2) sat i gang. 

Hovedformålet er at finde såkaldte naturlige ingredienser, der kan afhjælpe problemer, 

med fravænningsdiarre’ i svinebesætninger.  Der har været arbejdet med hvidløg og 

ramsløg, der indeholder antibakterielle stoffer. Forsøgene med hvidløg fortsætter. Det stof 

i hvidløg, der hjælper mod diarreer hedder Allicin. Det har vist sig, at det virker bedst, når 

pH værdien samtidig sænkes.  

Andre undersøgelser har vist, at når pH sænkes til under fire, er der mange bakterier, der 

ikke trives. Derfor kombinerer forskerne i projektet nu hvidløg med sure bær. Det bliver 

spændende af følge de videre forsøg. Kan findes et naturligt og effektivt fodertilskud til 

smågrisene, der kan forebygge/afhjælpe diarreer? 

 

 

Når der skal sås i september: 

Hos Nordvest Foder har vi sunde, 

højtydende sorter i rug (Helltop 

og Vinetto) og hvede (Informer, 

Elixer og Fritop) Kontakt Hanne 

eller Peter på 9794 1844 


