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Interessen 
for at dyrke 
oprindelige 
kornsorter 
vokser
De økologiske landmænd 
vil gerne udfordres fag-
ligt, derfor er interessen 
for alternative afgrøder 
voksende

BrØDKorn: - Når jeg kommer rundt 
og snakker med landmændene kan 
jeg høre, at mange er interesseret i 
at være med til at udvikle dyrknin-
gen af de oprindelige kornsorter som 
spelt, emmer og enkorn, siger økolo-
gikonsulent Bjarne Hansen fra Øko-
logisk Landsforening.

- Interessen bunder blandt andet 
i, at landmændene gerne vil udfor-
dres og inspireres. Det er ikke læn-
gere et pionerarbejde at dyrke disse 
sorter; men de kræver noget andet 
end de traditionelle kornsorter, kon-
staterer Bjarne Hansen og tilføjer:

- Så håber jeg bare, at der også er 
en efterspørgsel på disse sorter, som 
kan danne grundlag for, at øge dyrk-
ningen af de oprindelige kornsorter. 
For nok snakker en del landmænd 
om at begynde at dyrke spelt, em-
mer og enkorn; men ingen går i gang, 
før de har en aftale om afsætning af 
høsten.

Jyder på spring
Det er især de jyske økologer, der 
gerne vil arbejde med de nye sor-
ter, men i følge Bjarne Hansen er de 
oppe mod gamle myter.

- Myten siger, at på Sjælland dyr-
ker man brødkorn og i Jylland dyrker 
man foderkorn; men det er jo noget 
vrøvl. Der er masser af god brødjord i 
Jylland, og jyderne kan sgatens dyrke  
brødkorn, hvis der internt i landbru-
get ikke var en barriere baseret på 
myter, som  påstår noget andet, siger 
Bjarne Hansen.

Opbevaring er en udfordring
Én af de udfordringer, landmændene 
skal tage op, hvis det lykkes at få en 
kontrakt på brødkorn i hus, hedder: 
opbevaring af korn.

- Der skal investeres mange pen-
ge i godt opbevaringsudstyr i form 
af lukkede silosystemer - og ikke 
mindst skal landmændene lære at 
bruge systemerne. At tørre og opbe-
vare kornet på den rigtige måde er 
mindst lige så vigtigt et håndværk, 
som dyrking af kornet er, siger Bjarne 
Hansen.

Han understreger, at tørreanlæg-
get er en god investering, som tjenes 
ind ved den merpris kornet kan ind-
bringe, når det ikke skal sælges lige 
efter høst.

ib@okologi.dk

Kurt Jessens søn tog 20. juli dette billede af sin far i speltmarken, hvor den flotte Oberkulmer Rotkorn præsenterer sine karakteristiske røde strå, som har 
givet sorten navn. Foto: Jeppe Jessen.

10.000 tønder korn i laden
Det kræver godt håndværk at håndtere tørringen af kornet, når der er otte forskellige kornafgrøder på 
markerne

Siden slutningen af juli har Kurt Jes-
sen og hans svigersøn siddet en del 
i traktoren og mejetærskeren. 172 
ha med i alt otte forskellige kornaf-
grøder skal høstes. 7. august var der 
stadig tre afgrøder, som ikke var i la-
den endnu.

- Hvis vejret tillader det, høster vi 
dalarhveden i morgen. De første aks 
har været modne længe; men sorten 
modner meget uens, så vi har måttet 
vente, til alle aks var klar til høst. Når 
dalarhveden er i laden, mangler vi 
vårtriticalen og vårspelten, som står 
godt i år, fortæller Kurt Jessen. Han 
fortsætter:

- Men vi kan ikke bare høste løs, 
når vejret er godt, for vi skal kunne 

følge med til at passe og tørre kornet 
ned.

At vårspelten allerede er klar til 
høst er i sig selv bemærkelsesvær-
digt.
- Det er 14 dage tidligere end nor-
malt, siger Kurt Jessen.

Godt håndværk
Kurt Jessen bor på gården Eliselund 
mellem Christiansfeld og Haderslev. 
I dag dyrker han næsten 250 ha for-
delt på 172 ha med korn, 4 ha med 
rødbeder og 70 ha med græs til de 
godt og vel 160 stude, han feder op.
I 1995 besluttede Kurt Jessen sig for 
at blive økologisk landmand. Fem år 
senere begyndte han at levere brød-
korn til Aurion, og i 2010 tog han 
skridtet og blev demeter-godkendt. 
Under vejs har Kurt Jessen speciali-
seret sig i at tørre sin høst, så han 

kan opbevare den i laden fra høst til 
høst.

- Vi har faktisk stadig lidt korn 
tilbage fra sidste høst, som vi skal 
have afsted, så vi kan få plads til det 
sidste, siger Kurt Jessen.

At tørre korn er et håndværk i sig 
selv, og efter tørringen skal kornet 
passes, så kvaliteten forbliver høj, 
mens kornet ligger i Kurt Jessens 
siloer.

- Vi blæser ikke luft ind i siloerne. 
I stedet suger vi luften ud gennem si-
loens bund. Det giver - i modsætning 
til gennemblæsning - meget jævne 
luftstrømme i kornet og dermed også 
en mere ensartet tørring af kornet, 
fortæller Kurt Jessen.

I løbet af vinteren skal kornet til-
ses og passes, og havren kommer en 
ekstra tur i tørresiloen i december, så 
den gode smag bevares i kernerne.

I Kurt Jessens lade står seks run-
de amerikanersiloer, fire BM-siloer 
og to tørresiloer.

- Jeg købte den første tørre-silo i 
1986. Nummer to kom til i 1990. Så 
de har holdt godt, siger Kurt Jessen 
og tilføjer:

- Men i 2004 byggede vi laden og 
fik de sidste siloer. Vi kan nu opbe-
vare og passe 10.000 tønder korn, 
hvilket var nødvendigt, hvis vi ville 
fortsætte med at dyrke korn til føde-
varer.

God havrehøst
I den ene tørresilo ligger høsten af 
ølandshvede. Anlægget skiftevis su-
ger luft igennem kornet og vender 
det rundt, så kornet bliver tørret så 
ensartet som mulig.

- Afhængig af, hvilken sort vi tør-
rer, kan vi tørre et sted mellem 23 og 
55 ton ad gangen, siger Kurt Jessen. 
Han er lidt bekymret for, om ølands-
hveden har givet det udbytte, han 
havde håbet på.

- Jeg har hverken analyseret eller 
vejet ølandshveden endnu, så jeg er 
ikke sikker; men jeg syntes, det tog 
lidt tid at få korntanken fyldt, siger 
Kurt Jessen og tilføjer efter en kort 
tænkepause:

- Men det er svært at sige, for da-
gen inden havde vi høstet havre, og 
den har bare givet et helt fantastisk 
udbytte, så vi måtte tømme tanken 
hele tiden.
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I 2014 har kurt Jessen 
otte kornsorter 
fordelt på 172 ha

Vårtriticale  20 ha
Vårspelt 33 ha
Vinterspelt 30 ha
Emmer 10 ha
Ølandshvede  19 ha
Dalarhvede  10 ha
Havre 25 ha
rug 25 ha


