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Gården Engdal ligger på sydsiden af Uhrehøje Plantage i Vesthim-
merland. Gården er omkranset af søer og vådområder, der mod øst 
afgrænses af vestvendte skråninger. På skråningerne, engene og 
hængesækken i bunden af dalen går Ertebøllefår og Sortbroget 
Jydsk Malkekvæg, SJM, på græs, samtidig med at de laver natur-
pleje.

Dyrene er nogle af de allersidste efterkommere af de dyr, der før 
1950 og langt tilbage var almindelige produktionsdyr i landbruget 
i Jylland. Siden er både fåre- og kvægavlen gået i helt andre ret-
ninger. Det store spørgsmål er, om der er egenskaber, der er gået 
tabt i jagten på stor tilvækst og høj mælkeydelse?

- Måske får vi en dag brug for de egenskaber, som de moderne 
racer har tabt i avlsarbejdet. Derfor er vi også nødt til at bevare de 
gamle racer, og det gør vi bedst ved at lade dem leve i det miljø, 
hvori de har tilegnet sig deres gode egenskaber, fortæller Jakob 
Kortegaard Becher.
I 2004 købte han sit barndomshjem af sin far, Leo Kortegaard. Da 
var der allerede en besætning af oprindeligt SJM og Ertebøllefår 
under opformering. Ertebøllefårene fulgte med ejendommen, 

Jakob Kortegaard Becher har taget en forpligtelse på sig i 
sit arbejde med at bevare to gamle husdyrracer

ANVENDT BIOLOGI

men SJM-kvæget er kommet til senere. Både Jakob og hans kone, 
Anne, er som Leo uddannede biologer og fritidslandmænd. Den 
akademiske baggrund spiller en ikke uvæsentlig rolle, når Jakob 
Kortegaard Becher skal forklare, hvorfor han har kastet sig over 
arbejdet med gamle racer, der af mange betragtes som temmeligt 
nørdet. 

- Det skyldes bl.a. indtryk fra min barndom og ungdom med 
mange slags gamle dyreracer. Desuden er der selve bevarings-
tanken og de faglige udfordringer der ligger bag, siger Jakob Korte-
gaard Becher, der i en periode har siddet i Genressourceudvalget 
og Nordisk Genbank Husdyr’s dyreartsgruppe for får og geder.

- Formelt har vi som samfund en forpligtelse til at bevare de 
oprindelige dyreracer, og vi har taget den forpligtelse på os, fordi 
arbejdet med de oprindelige racer er anvendt biologi, siger Jakob 
Kortegaard Becher og fortsætter:

- Fritidslandbruget giver mig muligheden for at komme ud og få 
frisk luft og bruge min viden til at pleje naturen, dyrke markerne 
og arbejde med min viden om genetik og avl i praksis. Og det er 
drivkraften bag det her arbejde.
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SYSTEMATISK AVLSARBEJDE
I fårestalden står de får, som lige har læmmet, eller som er lige op 
over. Alle fårene stammer fra en lille flok på seks får og én vædder, 
som Leo Kortegaard købte af et dødsbo i Ertebølle få kilometer 
fra Engdal i 1992. For at undgå indavl arbejder Jakob Kortegaard 
Becher systematisk med linjer fra syv moderfår. Den systematiske 
linjeavl skal sikre bestanden mod indavl. Af samme grund er der 
nøje kontrol med, hvilke lam der hører til hvilke får - derfor læm-
mer fårene i stalden.

- Ertebøllefårene har utroligt gode moderegenskaber, så det er 
kun af hensyn til avlsarbejdet, at de ikke læmmer ude på marken, 
fortæller Jakob Kortegaard Becher. 

LIVRETTER
Fårene er en broget flok, som i gennemsnit får 1,5 lam pr. mod-
erdyr. Dødeligheden blandt lammene er helt nede på fem procent, 
selvom får og små lam går tæt i læmmeperioden. Den lave døde-
lighed skyldes det meget stærke moderinstinkt og store livskraft, 
der kendetegner racen.

- De her får er utroligt nøjsomme. Derfor er de også ideelle 
naturplejere både på strandenge og heder. De lever af hø i vinter-
halvåret og kræver kun meget lidt supplerende foder i forbindelse 
med læmningerne. Lammene kan uden problemer fedes op på 
naturlige græsgange, og vi har opnået en tilvækst på lidt mere 
end 200 gram om dagen på en lynghede, siger Jakob Kortegaard 
Becher.

Men – og der er et men – fårene har livretter. De gør kål på 
tagrør, gyvel, bjørneklo og rynket rose til topkarakterer. Men når 
det gælder urter, er de problematiske, for de rigtig godt kan lide 
de sjældne orkidéer, herunder den ekstremt sjældne Priklæbet 
gøgeurt, som i løbet af foråret står i blomst på hængesækken i 
bunden af dalen. Alle arter af gøgeurt er fredet og må hverken 
plukkes, graves op, samles eller ødelægges – og det ved fårene 
ikke!  Derfor venter Jakob Kortegaard Becher med at sætte dyr på 
græs på hængesækken, indtil gøgeurten er afblomstret.

LEVENDE MASKINER
- Man kan sige, at fårene og kreaturerne er de ’maskiner’, jeg 
bruger for at lave naturpleje. Det viste sig, at den første maskine, 
fårene, havde skavanken med at spise de sjældne urter i vådom-
råderne. Derfor fik jeg endnu en ’maskine’, SJM-kvæget, som 
supplerer fårene. 

-De er ikke så selektive, når de græsser, siger Jakob Kortegaard 
Becher.

Tyren går for sig selv på en højere liggende eng, mens køerne, 
der er i kælvingssæson, går i en indhegning, hvor de har adgang til 
både eng og vådområde.

Det meste af vådområdet er hængesæk og selvom SJM-køerne 
er små sammenlignet med en Holstein Frisian-ko, er de dog langt 
fra vægtløse.

- Det sker også, at de stikker et ben gennem hængesækken; men 
de er så vant til det, at de bare trækker det op igen, fortæller Jakob 
Kortegaard Becher, mens vi bevæger os rundt på det gyngende 
tykke lag af sammenfiltrede planterødder, som flyder ovenpå 
mosen. Laget er så tykt, at det sagtens kan bære et menneske. 
Jakob Kortegaard Becher jager et stykke armeringsjern gennem 
hængesækken, og stangen forsvinder godt og vel en meters 
penge, inden spidsen rammer fast bund.

SÅ-BEDE
- Her kan du se en anden ting, som gør, at køerne er bedre i dette 
område end fårene, siger Jakob Kortegaard Becher og peger på et 
hul i hængesækken, hvor kloven fra en ko har skrabet ned gennem 
plantevæksten og blotlagt et bart stykke jord.

- Fårene går ikke igennem hængesækken, så de efterlader 
hængesækken som en jævn nedgræsset flade, hvor alt er dækket 
af planter; men de huller, køerne laver, er rigtig gode ’så-bede’ for 
frøene fra for eksempel gøgeurt. Så ud over, at køerne ikke spiser 
gøgeurt, når de græsser i vådområdet, så skaber de også bedre 
betingelser for, at de sjældne plantearter kan formere sig, siger 
Jakob Kortegaard Becher.

GODE EGENSKABER
Én af de gode egenskaber, som både Ertebøllefårene og især SJM-
kreaturerne har vist sig at have, er, at de ikke i ret høj grad angribes 
af leverikter, som er et problem mange steder for dyr i naturpleje. 

- Selvom dyrene går i vådområder, har de ikke ikter i leveren, når 
de slagtes. Nogle gange kan slagteriet se, at der har været ikter 
i leveren, men at de er forsvundet. Hvordan de her gamle racer 
håndterer parasitterne, ved jeg ikke, men det har noget med deres 
immunsystem at gøre. Det er i hvert fald en utrolig god egenskab, 
som betyder, at de er rigtig gode at have som naturplejere i våd-
områder, siger Jakob Kortegaard Becher.

ERTEBØLLEFÅR 
Ertebøllefår er en rest af lavt forædlede landfår fra Vesthimmer-
land, der har været kendt lokalt i 100 år eller mere. I 1992 blev 
en gammel vædder og seks moderdyr indkøbt af Leo Kortegaard. 
Ertebøllefårene er siden blevet opformeret og princippet i 
avlen er at holde dem i de oprindelige moderlinjer og anvende 
et relativt stort antal væddere. På denne måde er bestanden 
opformeret til 100 moderdyr, derudover er der 6-8 mindre 
besætninger med Ertebøllefår i alt ca. 200 moderdyr. 

Kilde: www.erteboellefaar.dk 

SORTBROGET JYDSK MALKEKVÆG, SJM 
SJM er en af de gamle kvægracer, hvis gener man gerne vil 
bevare for eftertiden. Der er tale om en linje, der ligner 1930’er-
nes kvæg, og mælkeydelsen er derfor ikke høj, men den har 
andre potentialer, som kan have værdi i nutiden. De relativt små, 
nøjsomme dyr egner sig godt til naturpleje. 
På Engdal er der 11 køer, tre drægtige kvier og indtil nu otte kalve 
samt en ungtyr, som får hjælp af endnu en tyr, når køerne skal 
bedækkes. 

Kilde: www.okologi.dk
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