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Hans Johnsen fra Sødam ved Møgel-
tønder følger sine kyllinger fra jord til 
bord. Og bordet står ofte i en af landets 
bedste gourmetrestauranter.

Det havde hele tiden været Hans 
Johnsens plan, at han på et tids-
punkt ville gå i land og starte som 
selvstændig erhvervsdrivende. Pla-
nen indeholdt dog ikke en beskrivel-
se af, hvilken branche han ville give 
sig i kast med.

- Jeg var nær ved at blive skotøjs-
forhandler; men jeg ville ikke betale 
den høje pris, man forlangte for for-
retningens goodwill, fortæller Hans 
Johnsen fra Sødam. I dag er han en 
af landets mest respekterede op-
drættere af økologiske kyllinger. 
Sødams kyllinger serveres på lan-
dets bedste gourmetrestauranter og 
Det Danske Gastronomiske Akademi 
har givet hædersdiplom til fjerkræet 
fra Sødam. Så det er næsten ikke til 
at begribe, at det var tilfældet og en 
lang omvej, der førte Hans Johnsen 
til gården Sødam.

- Min datter havde hest, som var 
dyr at opstalde, og på en jagttur hør-
te jeg, at Sødam var til salg. Og så 
købte vi gården i 1994, mens jeg sta-
dig sejlede, fortæller Hans Johnsen. 
Som gårdejer begyndte Hans John-
sen at se sig om efter en måde at 
leve af gården på, og valget faldt i 
1997 på økologiske grise.

- Da vi valgte at drive Sødam øko-
logisk, var det ikke for vores blå øj-
nes skyld; men der var gode statstil-
skud til omlægning til økologisk drift, 
og det kunne vi forholde os til, fortæl-
ler Hans Johnsen. Faldende priser 
på svinekød og en sygdomsperiode, 
som gjorde Hans Johnsen uarbejds-
dygtig i månedsvis, resulterede i, at 
svinene blev skiftet ud med kyllinger, 
som var lettere at håndtere. Det ske-
te i år 2000 - og siden er det kun gået 
én vej for kyllingeopdrættet: Fremad.

Hemmelig urteblanding
Fra årene som kaptajn i handelsflå-
den har Hans Johnsen fået kærlig-
hed for at skrive logbog, og selvom 
søen er skiftet ud med store kyllin-
geflokke, skriver Hans Johnsen sta-
dig dagbog, hvilket er en stor del af 
grunden til, at Sødams kyllinger i dag 
er eftertragtet spise i mange hjem og 
på mange restauranter.

- Jeg havde INGEN erfaring med 
kyllingeopdræt; men Landskontoret 
for Fjerkrærådgivning fra Landbru-
gets Rådgivningscenter havde ud-
givet en driftsvejledning: Produkti-
on af økologiske slagtekyllinger. Den 
fik jeg fat i, og jeg har læst den man-
ge gange, fortæller Hans Johnsen. I 
sin dagbog noterede han alt, hvad 
han foretog sig i pasningen af kyllin-
gerne, og på denne måde fandt han 
frem til, hvad der har god effekt. Han 

snakkede også med sine kollegaer 
og konsulenter; og sidst - men ikke 
mindst - snakkede han med kokke-
ne fra de gode restauranter i nabola-
get. Gennem de mange observatio-
ner og samtaler endte Hans Johnsen 
op med en dag at stå med et kvali-
tetsprodukt, som han er meget stolt 
af at producere.

- Claus Oksen, der på et tidspunkt 
var chefkok på Rømø Wellness, og 
Henning Kohl fra Schackenborg 
Slotskro gav mig rigtig god feedback 
på vores produkter. Det var for ek-
sempel dem, der overtalte mig til 
at blande majs i foderet, for som de 
sagde: Dine kyllinger ligner lig! Med 
majs i foderet får kødet en fin gylden 
tone, fortæller Hans Johnsen.

Kokken Christian Bach, der den-
gang var chefkok på Schackenborg 
Slotskro, har også været inde over 
produktudviklingen.

- Han troppede en dag op med en 
masse urter. Vi blandede urterne i 
foderet til 20 kyllinger, som vi isole-
rede fra resten af flokken, så vi kun-
ne følge, hvordan de ville trives på 
en urterig kost, fortæller Hans John-
sen. Resultatet var fantastisk. Kyllin-
gernes trivsel steg markant. Deres 
tarmflora og immunforsvar blev ty-
deligt forbedret på den urterige kost. 
Kødstrukturen i de slagtede kyllin-
ger var også væsentlig forbedret, og 
i dag er alle hønsegårdene og mar-

kerne til slæt tilsået med Hans John-
sens hemmelige urteblanding.

- Du får ikke at vide, hvilke urter 
der indgår i blandingen, siger han, in-
den jeg overhovedet når at spørge.

Udsolgt på alle hylder
- Det er vigtigt for mig, at kyllingerne 
har det godt, siger Hans Johnsen. Og 
så er det jo meget praktisk, at det er 
kyllinger, der har levet et godt liv, der 
smager bedst. Tidligere blev kyllin-
gerne slagtet lige syd for grænsen på 
et tysk fjerkræslagteri; men i 2007 
besluttede Hans Johnsen, at han 
også ville være slagteriejer. Så han 
købte et nedlagt mejeri i Døstrup 
en lille snes kilometer fra gården og 
etablerede i 2009 sammen med Mi-
chael Orbesen Sødam Øko Fjerkræ-
slagteri i det gamle mejeri.

- Nu har vi 100 procent kontrol 
med vores produkt fra jord til bord, 
hvilket er utroligt tilfredsstillende. 
Når kyllingerne er slagtet, luftkøles 
kødet i 18 timer. Dermed undgår vi, 
at kødet opsuger vand. Det giver en 
naturlig højere kødkvalitet, fortæller 
Hans Johnsen. Han kasserer hellere 
kødet, hvis der er den mindste mis-
tanke om, at der er sket fejl et eller 
andet sted i processen, end at risi-
kere virksomhedens gode renommé.

- Bare én dårlig sag, kan ødelæg-
ge alt det, vi har bygget op, konstate-
rer Hans Johnsen.

En kylling er ikke bare en kylling. 
Der er indvolde, lår, vinger og bryst, 
og alt skal helst bruges.

- Vi har ikke råd til at stille det kød, 
der er mindst efterspørgsel på hen i 
et hjørne, for det ville betyde, at re-
sten skulle sælges til en højere pris, 
fortæller Hans Johnsen og fortsæt-
ter:

- På et tidspunkt havde vi proble-
mer med afsætningen af overlår; 
men så udviklede vi vores nye salgs-
succes: kyllingecuvette, og nu er der 
udsolgt på alle hylder.

Hanekam til Noma
Restaurant Noma er én af de gour-
metrestauranter, som køber kyllinge-
kød hos Sødam, og de holder sig ikke 
til de traditionelle udskæringer.
- Somme tider bestiller de kyllinge-
hoveder - med fjer og det hele; men 
spørg mig ikke, hvad de bruger dem 
til. De aftager også kammene fra 
alle vores hanekyllinger, fortæller 
Hans Johnsen og forsvinder ind i en 
af de seks mobile stalde for at finde 
en hanekylling, der kan komme med 
på billedet.

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt 
Udviklings- og Demonstrationspro-
gram (GUDP) under Fødevaremini-
steriet.

Hans Johnsen blev økologisk 
landmand ved et tilfælde. I dag 

nyder han stor anerkendelse for sit 
arbejde som fjerkræopdrætter.

Selv en hanekam kan blive til gourmet-mad i de rigtige gryder. Denne hane 
lever lykkeligt uvidende om den skæbne, der venter den efter et sted mellem 
75 og 120 dage i Hans Johnsens hønsegård. 

En sømand gik i land
Erfaringerne fra et halvt liv i søværnet og handelsflåden kan sagtens gøre nytte inden for økologisk kyllingeopdræt
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FAKTA:
► Hans Johnsen har 31.000 
slagtekyllinger fordelt på i alt 
12 flokke. Fire flokke holdes til i 
fire hønsegårde i Jejsing øst for 
Tønder, og otte flokke holder til 
hjemme på Sødam.
► I alt producerer Hans Johnsen 
ca. 150.000 kyllinger om året.
► I 2010 fik Sødam Det Danske 
Gastronomiske Akademis Hæders-
diplom.
► Sødam er certificeret af Dyre-
nes Beskyttelse.
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