frontløber 2013

Vild med maskiner
Christian Eriksens maskinhus er ret veludstyret, for landmanden fra
Odsherred køber gerne nyt grej, som kan løfte planteavlsproduktionen
på hans gård på Odden
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- Se her, Christian Eriksen, peger på
’Indkørsel forbudt’-skiltet, der hænger på døren ind til hans værksted.
- Det betyder, at hvis du roder, så
skal du bare ikke herind.
Bag døren åbenbarer sig et veludstyret og meget velorganiseret værksted, som er placeret i et hjørne af
det store maskinhus, hvor tre John
Deer-traktorer, en rendegraver, en
møgspreder, en høvender, en wrapper en mejetærsker og ikke mindst
gårdens nyeste investering – en Cameleon – sammen med diverse havetraktorer, plæneklippere og jordbearbejdningsredskaber står sirligt
parkeret. Alt er velpasset – og ikke
engang møgsprederen lugter.
- Orden er meget vigtig for mig –
og så er jeg ret glad for maskiner, forklarer Christian Eriksen.
3. generation
I 1951 købte Christian Eriksens bedsteforældre en gård på Odden og
etablerede sig som biodynamiske
landmænd. Og i 1974, da Christian
var otte år gammel, overtog hans forældre gården og fortsatte i bedsteforældrene biodynamiske fodspor.
- Allerede fra jeg var helt lille, og
jeg var med min bedstefar i marken, vidste jeg, at jeg ville være
landmand, fortæller Christian Eriksen, som blev uddannet landmand
i 1990 på Kalø Landbrugsskole, der
dengang endnu ikke var en økologisk landbrugsskole.
- Jeg fik faktisk det grønne bevis
og blev far til mit første barn på én
og samme dag. Det er der vist ikke
mange, der kan prale med, fortæller Christian Eriksen, som sammen
med ægtefællen Rikke siden har fået
yderligere tre børn. Og den førstefødte er allerede uddannet landmand.
Rikke Eriksen er uddannet tømrer;
men har med succes banket gårdbutikken ’Kastanielys’ op på gården,
hvor de fastboende og de mange turister i Odsherred kan komme forbi og forkæle sig selv med hjemmestøbte lys, boligudstyr, tøj, lokal øl og
vin samt økologisk korn fra Mejnerts
Mølle, der sammen med Aurion aftager Christian Eriksens produktion af
konsumkorn.
Godt naboskab
Rikke og Christian Eriksen købte gården ’Lønnebjerg’ i 1998. Og i dag
har Christian Eriksen 150 ha - hvoraf
han betegner det meste som bøvlet

“

Orden er meget vigtig for mig – og så er
jeg ret glad for maskiner.

lerjord - under plov.
2/3 af jorden er tilsået med korn
– fortrinsvis konsumkorn som vinterrug, hvede, ølandshvede og havre,
men der er også 10 ha med triticale.
Den sidste 1/3 er tilsået med kløvergræs og kløver til frø.
- Jeg har et utroligt godt samarbejde med min nabo, der er mælkeproducent. Han driver sin gård konventionelt, og jeg er økolog; men vi
er rigtig gode venner, og vi kunne ikke drive vores gårde uden det gode samarbejde, vi har, siger Christian Eriksen. Han leverer kløvergræs til
malkebesætningen og halm til dybstrøelse i kostaldene. Og når græs og
halm har været en tur igennem mælkegården, kommer den beriget retur i
form af gylle og dybstrøelse til spredning på Christian Eriksens marker.

ren, fortæller Christian Eriksen, som
blev så træt af at luge i sin barn- og
ungdom, at han i dag end ikke vil have en køkkenhave.
- Inden vi overtog ’Lønnebjerg’
havde jorden været tilknyttet et økologisk kvægbrug, og det betyder, at
vi har rigtig meget frøukrudt i vores
marker – især agersennep og tidsler. Tidsler kan til nød bekæmpes nogenlunde effektivt ved rodskæring;
men agersennep har et olieholdigt
frø, som kan ligge i jorden i århundreder uden at miste sin spireevne. I
vintersæden er den til at styre, fordi
de nyspirede planter fryser ihjel hen
over vinteren; men i vårsæden har vi
haft vores kampe med agersennep.
Vi har endda haft en mark, som vi
et år helt opgav at høste på grund af
agersennep.

Kampen mod agersennep
Christian Eriksen har som fortalt siden barnsben vidst, at han ville være
landmand, og næsten lige så længe
har han vidst, at han ville være planteavler.
- Jeg har to brødre, og da vi var
børn brugte vi al vores fritid på at ligge på knæ og luge i vores forældres
grønsagsmarker. Vi boede klos op af
Danmarks bedste badestrande, men
vi kom aldrig til vandet om somme-

Kæmpesucces
- Jeg har altid syntes, at det med at
rense markerne for ukrudt tager for
lang tid og ikke er rentabelt; men sidste vinter anskaffede jeg en Cameleon, og nu er det noget helt andet,
siger en begejstret Christian Eriksen,
som altid har haft stor interesse for
at forbedre produktionen gennem
valg af de rigtige redskaber til en given opgave. Han fortsætter:
- Cameleonen har en stor arbejds-
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bredde på otte meter, og når først jeg
bliver rigtig god til at køre med den,
kan jeg køre ti km i timen.
Nyanskaffelsen har bestået arbejdet i markerne henover foråret og
sommeren til næsten topkarakter,
vurderer Christian Eriksen. Cameleonen sår kornet i en rækkeafstand
på 25 cm, og efterfølgende kan redskabet bruges til at radrense mellem rækkerne. Radrensningen er så
effektiv, at udbyttet på markerne er
væsentligt bedre, end før Cameleonen blev taget i brug, selvom rækkeafstanden er fordoblet.
- 2013 har været et godt høstår
generelt; og når jeg sammenligner
udbyttet på min ølandshvede sidste
år og i år, hvor jeg har kunnet så og
radrense med Cameleonen, så kan
jeg konstaterer, at ikke alene er udbyttet steget med 33 procent, høstarbejdet har også været meget lettere, og proteinindholdet i kernerne er
forbedret, fortæller Christian Eriksen
og tilføjer:
- Men hvis man skal købe en Cameleon, skal man have lyst til teknik,
for den er dyr, og den er relativ avanceret – men alligevel let at køre med
i marken.
Lys mellem rækkerne
Cameleonen koster 750.000 kr;
men Christian Eriksen har fået tilskud fra EU på 305.000 kr. Tilskudet
er kærkomment, for det har gjort
Cameleonen til en god forretning på
100 ha korn; men det betyder også,

Christian Eriksen er 3. generation
økologisk landmand på Odden. Og
så er han vild med maskiner og går
forrest, når nye opfindelser, der kan
styrke den økologiske planteavl på
hans gård, skal afprøves.
Årets Frontløber udpeges på Økologi
Kongres 2013.

at Christian Eriksen de første år ikke
kan benytte Cameleonen som redskab i sin maskinstation, som han
driver ved siden af gården.
- Selv på vores bøvlede jord, har
Cameleonen klaret sig rigtig flot. Det
eneste sted, jeg tror, den kan støde på forhindringer, er i meget stenet jord, for den piller stenene op, og
når først kornet er spirret, kan vi ikke tromle markerne, og så ligger der
sten på markerne, når de skal høstes. Det betyder her hos os, at skærebordet skal hæves et pænt stykke
over jorden, siger Christian Eriksen,
som drømmer om at anskaffe en
gps, der kan styre Cameleonen. Han
er også i opfinderhumør og har idéer
til, hvordan redskabet kan forbedres
og blive endnu bedre.
- Det gode ved Cameleonen er, at
redskabet er designet til at kunne
radrense i ret højt korn, men kameraet får problemer med at se forskel
på planter og barjord, når kornet bliver så højt, at der kun kommer lidt
lys ned mellem rækkerne. Måske
kan man montere en lampe, som
kan lyse op mellem rækkerne ….

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt
Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.

Christian Eriksen
er begejstret for
sin Cameleon.
– Det er svensk
kvalitet, som kan
holde til arbejdet i
markerne i mange
år, konstaterer
han.
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