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Gris med pil
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En sjaskvåd vinter og ditto sommer blev starten på
Skovgaards succes med skovgrise

SKOVGRISE
AF IRENE BRANDT

dukkede en køber op, som ønskede
at fortsætte i det økologiske spor, vi
har lagt grunden til, så blev det nu.
- Jeg kunne også mærke, at min
tidshorisont blev kortere og kortere med alderen. Derfor var det også svært at finde energi til at afprøve
nye projekter. Og når man ikke kan
udvikle mere, så skal man afvikle.

set til 40 søer.
- Når jeg gik ude i marken og
snakkede med grisene, kunne jeg
godt se, at det var oplagt at omlægge til økologi. De var stort set økologiske allerede, og eftersom jeg altid
har hadet at sprøjte mine marker, var
det let at lade være - og så lagde jeg
om, siger Poul Skovgaard.

Bankens benspænd
Hillerød er nu Poul Skovgaards udgangspunkt, hvorfra han spejder ud
i verden på jagt efter nye eventyr meget gerne af den slags, hvor han
kan bruge sine erfaringer fra svineopdræt og -avl. Men vejen hertil har
bestemt ikke været snorlige. Godt
nok var Skovgaard en slægtsgård;
men Poul Skovgaard har været vidt
omkring geografisk (Canada) og arbejdsmæssigt (fra landbrugsskole til
lagerchef og til landmand).
- Jeg købte gården af mine forældre i 1986, men det var ikke meningen, jeg skulle leve af at være landmand. I længden blev det dog for
hårdt både at have fuldtidsarbejde
og samtidig drive gården. Så jeg besluttede i 1992 at kvitte lønjobbet og
begynde med frilandsgrise; men det
blev ikke nogen let start, for banken
ville kunne låne penge til staldbyggeri, fortæller Poul Skovgaard.
Han besluttede sig for, at det skulle banken ikke bestemme, og valgte
at blive på arbejdsmarkedet lidt endnu og i stedet starte i det små med
seks 30 kilos grise og seks farehytter. Overskudet blev hvert år investeret i flere grise og i flere hytter, og i
sommeren 1996 var dyreholdet vok-

Åbne døre
Poul Skovgaard åbnede Skovgaarden, der ligger ved Slangerup, op for
publikum. Han guidede sine gæster
rundt med plancher, som fortalte om
grisene og produktionsmetoderne,
så alle bare kunne komme forbi og
selv gå rundt og kigge.
- Det har været rigtig godt, og jeg
kan kun anbefale det, siger Poul
Skovgaard, som derudover har stået
for mange guidede rundvisninger for
alt fra lokale skoler til udenlandske
delegationer fra alle verdens hjørner
- for eksempel: Nepal, Australien, Kina, Japan, Chile og Syd Korea.
- Ved fodbold VM i England i
2010 var vi med i en optaktsudsendelse om Danmark. Vi har været i
amerikansk tv, da en kok fra USA
rejste verden rundt på jagt efter go-

de råvarer - ja selv Kaj og Andreas
har været forbi for at filme, og sidst
men ikke mindst har et filmhold
fulgt vores grise over to år til en film
om grises liv, fortæller Poul Skovgaard og rejser sig. Ikke for at fange
grise eller tilse søer. Den tid er ovre
- og godt det samme, for det var et
hårdt slid at passe økologiske grise,
og Poul Skovgaard nyder at have fri,
når han har fri. Nu er det kun familiens hund, Bella, der skal passes,
og det er derfor, Poul Skovgaard har
rejst sig op, for Bella skal luftes.

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt
Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.
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Her er opskriften på en grisesucces:
Du tager et regnvådt år, hvor pløret
rundt om farehytterne bare vokser og
vokser. Og så tager du lidt forskning
om biomasse og mulighederne for at
opbevare CO2 i jorden. Opskriften er
udviklet af Poul Skovgaard, som for
ni år siden løste en række problemer
i sin økologiske svineproduktion med
et enkelt tiltag.
- En helt utrolig våd vinter blev efterfulgt af en sjaskvåd sommer, og
vi kørte rundt i et forfærdeligt pløre,
når vi skulle flytte foldene. Det stod
klart for os, at vi i længden ikke kunne holde til det slid, pløret medførte, fortæller Poul Skovgaard. Løsningen fandt han på et møde i Økologisk
Landsforening, hvor forskere fra Aarhus Universitet fortalte om produktion af biomasse.
- Jeg kunne se flere gode egenskaber ved for eksempel energipil, som
kunne dræne jorden og samtidig binde næringsstoffer og CO2 i jorden, så
jeg spurgte forskeren, om det ikke
kunne være en god løsning på mine
problemer. Det mente han egentlig ikke det ville være; men på den anden
side ville han gerne være med til at
efterprøve idéen, fortæller Poul Skovgaard.
Han tog hjem og anlagde faste køreveje i foldene og gjorde klar til at
plante energipil i bunden af alle foldene.

Økolog siden 1997
Uden at vide det lagde Poul Skovgaard dengang grunden til en praksis
inden for svineopdræt, som er blevet
en legende, for det viste sig, at ikke
alene slap landmanden for at skulle
rende rundt i mudrede folde; svinene trivedes også i de små pileskove,
som giver skygge om sommeren og
læ om vinteren. Faktisk er søerne så
glade for piletræerne, at de hellere
vil fare i skoven end i hytterne.
- ... og hvis vejret er dårligt, gnaver
de grene af til reder inde i hytterne,
fortæller Poul Skovgaard, som derfor
valgte at afhegne pilekrattene lige inden faringen, så grisene kunne komme til verden i hytterne.
Han har avlet og opdrættet økologiske grise siden 1997, og han
plantede de første pil i 2009. To år
senere blev grisene sat ind i foldene med pil, - hvilket nok var et år for
tidligt, konstaterer Poul Skovgaard i
bagklogskabens klare lys. De første
pil er klar til høst i år, og vil blive høstet over grisehovedhøjde, så stammerne kan blive kraftige og modstå
grisegnavning. Men det bliver ikke
Poul Skovgaard, der kommer til at
høste pil, for han har solgt gården
og produktionen, og er netop flyttet
ind i en villa i Hillerød.
- Der kom en mand forbi, som gerne ville købe gården - og ikke mindst
fortsætte produktionen af økologiske
skovgrise, og så var det ikke svært
at sige ’ja’ til den handel, siger Poul
Skovgaard. Han fortsætter:
- Jeg er 60 år, og min kone og jeg
havde snakket om, at vi ville sælge
inden for de næste par år, og da der

Poul Skovgaard har været banebrydende inden for udvikling af biomasseproduktion i grisefolde.
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Poul Skovgaard har sat sig et tydeligt fodspor inden for opdræt af økologiske grise; men nu er tiden på Skovgaarden med de mange pasningskrævende grise lagt bag familien, og tilbage er kun familiens hund, Bella, som
skal passes.
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