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Vestfynsk vækstpotentiale
Herrens Mark holder til på 50 hektar god lerjord på Vestfyn, hvoraf en del er tilplantet med mælkebøtter
eller tilsået med rødkløver. Det er specielle afgrøder, som bruges til fremstilling af to salgssucceser: Fynsk
Mælkebøtteekstrakt og Fynsk Rødkløverekstrakt
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- Da jeg blev tilbudt at overtage produktionen af Fynsk Mælkebøtteekstrakt i 2009, tænkte jeg, at det godt
nok var et underligt produkt, fortæller Michael Mohr Jensen.
Alligevel sagde han til sidst ’Ja,
tak’. Og det var der forskellige gode
grunde til:
- Siden 1989 har jeg været selvstændig, økologisk gartner. Jeg dyrkede mine grøntsager og solgte dem
på markeder i de større byer. I 1999
overtog vi Broendegården, som havde været mine bedsteforældres, og
jeg havde pludselig 50 ha, jeg kunne
dyrke økologiske grøntsager på, fortæller Michael Mohr Jensen. Han fik
aftaler med Aarstiderne om at levere grøntsager; men i takt med, at de
begyndte at dyrke mere selv, dalede
Michael Mohr Jensens omsætning
ad denne kanal. I stedet fik han aftaler med både Netto og Coop.
- Men når man leverer til store
dagligvarekæder, bliver man hele tiden presset på prisen. Så det var ved
at være svært at få driften til at hænge sammen økonomisk, da jeg fik tilbudet fra Nakkelund om at overtage
produktionen af Fynsk Mælkebøtteekstrakt, siger Michael Mohr Jensen
og fortsætter:
- Fynsk Mælkebøtteekstrakt havde en god, trofast kundekreds, produktionslokalerne var lige i nærheden og der var tale om en ret lille
investering, så jeg tænkte: ’Går det
ikke, kan jeg jo altid bare lukke det
hele ned igen’.
Michael Mohr Jensen oprettede
firmaet Herrens Mark, som overtog
Nakkelunds produktion. Og allerede
det første år gav forretningen et overskud, der var stort nok til at Michael
Mohr Jensen siden har kunnet koncentrere sig om fremstilling af urteekstrakter.
- I virkeligheden var det en gave
jeg fik. Mælkebøtteekstrakten blev
fremstillet af mælkesyregærede, friske urter, og denne metode er fantastisk på to punkter. Dels nedbryder
mælkesyrebakterierne de glukoser, som sidder bundet til de gavnlige stoffer i urterne, hvilket betyder,
at stofferne dermed bliver lettere for
mennesker at optage, og dels konserverer mælkesyrebakterierne produktet, som derfor hverken skal tilsættes alkohol eller pasteuriseres,
fortæller Michael Mohr Jensen.
Udfordringen
- De mennesker, der køber Fynsk
Mælkebøtteekstrakt er utroligt glade
for produktet. Jeg har mødt folk, der

i årevis har spist smertestillende medicin for podagra eller gigt, og som
efter få måneders brug af mælkebøtteekstraktet er smertefri. Men markedsføringsreglerne for urtemedicin
forhindrer mig i at fortælle deres
historier i forbindelse med salget af
mælkebøtteekstrakten, og det er en
stor udfordring, når man har et produkt, der skal sælges, siger Michael
Mohr Jensen.
De danske læger er meget tilbageholdende med at anbefale deres
patienter, at bruge urtemedicin, men
på trods af modstanden blandt lægerne, er Michael Mohr Jensen ikke
i tvivl om, at interessen i befolkningen for urtemedicin er kommet for
at blive. Hvis lægerne skal med på
vognen, er tusinder af kunders positive erfaringer ikke nok, erkender
Michael Mohr Jensen. Der skal forskning til, som dokumenterer de gode
resultater, hvis lægerne skal overbevises; men forskning er dyr.
- Jeg overvejer om man ikke kan
lave en folkeforskningsfond, hvor det
er muligt at sætte penge ind til støtte for forskning inden for de områder,
man hver især ønsker at støtte, fortæller Michael Mohr Jensen.
Bedre udnyttelse
Mælkebøttesaften produceres én
gang om året. Resten af tiden stod
produktionsanlægget stille, og Mi-

chael Mohr Jensen begyndte at spekulere på, om mælkesyrede urteekstrakter af andre planter, kunne have
lige så stor effekt på andre lidelser.
- Jeg kom i kontakt med Rikke Goerlich fra Urteskolen i Århus. Hun anbefalede mig at starte en produktion
med rødkløver tilsat salvie, pebermynte og citronmelisse, da disse
planter indeholder stoffer, som har
vist sig at kunne fjerne de fleste af de
gener, mange kvinder døjer med, når
de når overgangsalderen. Jeg havde
allerede rødkløver, som jeg dyrkede
til frø, på en del af min jord, så det
var jo bare at gå i gang, fortæller Michael Mohr Jensen.
Richard de Visser fra Frugt og
Grønt Rådgivningen i Odense opfordrede Michael Mohr Jensen til at søge innovationsmidler til udvikling af
sit nye produkt. AgroTech lavede et
innovationstjek, som vurderede, at
den nye urteekstrakt havde så stort
et potentiale, at der var basis for at
søge om en af de store Videnkuponer på 500.000 kroner.
Ansøgningen blev delvist imødekommet med en Videnkupon på
100.000 kr., og pengene blev blandt
andet brugt til at lave kliniske undersøgelser i samarbejde med overlæge
Per Bendix Jeppesen. Undersøgelserne dokumenterer, at Fynsk Rødkløverekstrakt reducerer hedeture
og svedsekretion med i gennemsnit

31 pct. Tilsvarende viste de kliniske
undersøgelser, at den afkalkning af
rygmarvsknoglerne, som tager til i
overgangsalderen bliver stoppet, når
kvinderne indtager Fynsk Rødkløverekstrakt. Et resultat Michael Mohr
Jensen forståeligt nok er meget stolt
af.
- I et nyt forsøg rettet mod forebyggelse af knogleskørhed arbejder
vi nu med at undersøge, om der er
nogle rødkløverarter, der er mere effektfulde end andre, lige som vi er
på vej med forsøg, der skal øge koncentrationen i ekstraktet, fortæller
Michael Mohr Jensen.
Vækstambitioner
Opkoncentrerede ekstrakter betyder
bedre udnyttelse af de syv 10.000 liters tanke og fem 5.000 liters tanke,
som står i Michael Mohr Jensens
kølerum. I dag dækker de behovet;
men Michael Mohr Jensen drømmer
om at begynde at eksportere sine
produkter.
- Vi vil gerne ind på det tyske marked,
hvor lægerne i modsætning til de
danske gerne arbejder med naturmedicin. Det norske og det svenske
marked kan også blive interessante
for vores produkter, siger Michael
Mohr Jensen og fortsætter:
- Mine ambitioner passer meget godt
til vækst. Efterspørgslen på produkterne er der, og jeg vil meget gerne
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Michael Mohr Jensen startede
for mere end 20 år siden som
økologisk gartner. I dag er det
dog primært dyrkning og forarbejdning af mælkebøtter og
rødkløver til urteekstrakter –
og ikke mindst kontakten med
de mange tilfredse brugere af
ekstrakterne, der motiverer
ham til fortsat at udvikle nye
produkter.

udvide driften med flere ansatte, så
jeg selv kan få mere tid til at udvikle
nye produkter.
Ser Michael Mohr Jensen nogle år
frem i tiden, drømmer han om, at
han i samarbejde med omkringliggende økologiske landmænd dyrker
endnu mere rødkløver, der kan forarbejdes til rødkløverekstrakt på Herrens Mark.
- Det vil passe godt ind i deres sædskifter, og restproduktet fra fremstillingen af ekstrakterne er udmærket
gødning, forklarer Michael Mohr Jensen.

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

Det var næsten tilfældigt, at Michael Mohr Jensen i sin tid overtog produktionen af Fynsk Mælkebøtteekstrakt. I dag er han overbevist om, at han er kommet på den rette hylde med sit firma, Herrens Mark, som udvikler og producerer urteekstrakter, der kan bidrage til menneskers velbefindende.
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