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En unik kombination 
af holistisk afgræsning 
og god kommunikation 
mellem kommunens 
biologer og landmand-
en, der leverer dyrene 
til naturpleje, har gjort 
naturpleje til en god 
forretning for Michael 
Kjerkegaard i Vejle

- Hvis naturplejen udelukkende må-
les på, om græsset er bidt tilstræk-
keligt kort på en bestemt dato, så 
ender vi med at lave en natur, vi ikke 
ønsker, konstaterer Michael Kjerke-
gaard, der afgræsser en snes lokali-
teter i naturen rundt om Vejle. Heraf 
er 17 lokaliteter så små, at de kun 
afgræsses i kortere perioder og ofte 
kun med én ko og en - to kalve.

Dét burde der ikke være økonomi 
i; men det er der, fordi Vejle Kommu-
nes Skov- og Naturafdelingen har 
udviklet et velfungerende samar-
bejde med borgerne i nærheden af 
de plejekrævende arealer. Borgerne 
danner kogræsserlaug, som påta-
ger sig opgaven med at tilse krea-
turerne dagligt, så landmanden ikke 
skal bruge hele dagen på at køre fra 
lokalitet til lokalitet, og kommunen 
sørger også for hegningen af area-
lerne.

- Biologerne fra kommunen invite-
rer dyreholderne til erfamøder, hvor 
vi snakker om plejen, og det har væ-

hvad målet med naturplejen egentlig 

er, siger Michael Kjerkegaard - og til-
føjer:

- Det er faktisk nemt at gøre det 
rigtige, hvis vi bare får at vide, hvad 
vi skal gøre.

af naturplejen blev fjernet fra EU’s 
Landdistriktsprogram og i stedet 

så Landbrugsstyrelsen kunne vur-
dere naturplejeindsatsen ud fra, om 
indsatsen gavner formålet med na-
turplejen i stedet for kun at tage hen-
syn til, om EU’s krav til nedgræsning 
af et areal er opfyldt.

Hensyn til svampe
- Fordi jeg i dag samarbejder med 
biologerne fra kommunen om hvert 
enkelt areal, mine dyr afgræsser, 
kender jeg også formålet med na-
turplejen på alle arealerne, og i fæl-

der bedst gavner hvert enkelt areal, 
fortæller Michael Kjerkegaard. Han 
fortsætter:

- Jeg plejer for eksempel et areal, 
hvor der vokser en meget sjælden 
svamp, som kræver en meget næ-
ringsfattig jord. Men arealet skal 
også holdes lysåbent. Vi løser opga-
ven ved at lade dyrene græsse area-
let helt ned to gange med kort mel-
lemrum om foråret. Derved dannes 
der ikke så meget førne, og jorden 
bliver udpint til gavn for den sjældne 
svamp.

Koen og kalven plejer naturen 
Michael Kjerkegaards besætning va-
rierer mellem 100 og 110 Hereford 
moderkøer. Goldkøerne græsser i 
naturen om sommeren, og de kælver 
alle hen på efteråret, hen over vin-
teren går koen og kalven sammen, 
men om foråret tages kalvene fra 
til slagtning. Køerne fortsætter med 

at græsse i naturen, mens slagtedy-
rene fedes op på agerjord.

- På denne måde løser vi det pro-
blem, mange landmænd har med at 
få tilvækst på slagtedyrene i natur-
plejen, fortæller Michael Kjerkega-
ard.

Holistisk afgræsning
Ud over de 17 mindre naturarealer, 
Michael Kjerkegaard afgræssede 
med hjælp fra kogræsserlaugene 
i 2017, er han også dyreholder i et 
nyt naturgenopretningsprojekt, som 
Vejle Kommune og lokale jægere 
samarbejder med Økologisk Lands-
forening om. Projektet går ud på at 
etablere natur på landbrugsarealer 
med lav bonitet.

På disse arealer har Michael 
Kjerkegaard valgt at benytte prin-
cipperne for holistisk afgræsning. 
Arealerne bliver hist og her tilplantet 
med lave buske, der skal give ly til 
de vilde fugle og hjortevildtet. Derud-
over er arealerne blevet tilsået med 
en specialudviklet frøblanding med 
de urter og græsser, biologerne fra 
kommunen har udvalgt. Arealerne 
følges tæt de næste 5 - 10 år, og kan 
på sigt danne skole for, hvordan na-
tur kan genetableres på marginale 
landbrugsarealer. 

- Ved at bruge mobile indhegnin-
-

ne dagligt, kan vi hele tiden regulere, 
hvor dyrene græsser på det store 
areal, som dækker 100 ha - for ek-
sempel kan vi holde dyrene væk fra 
de områder, hvor viberne ruger om 
foråret. Kreaturene græsser her hele 
sommeren og efteråret. Om vinteren 
kommer de op på højereliggende 
agerjord, hvor de kan søge ly i skov-
brynet, hvor vi også hænger presen-
ninger op, så de kan ligge tørt, siger 
Michael Kjerkegaard.

I løbet af sommeren har han lavet 
et enkelt slet på naturarealerne, på 
det tidspunkt, hvor biologerne og jæ-
gerne anbefaler det. Høet wrappes, 
og i de to vintermåneder, januar og 
februar, får køerne en wrapballe i 
supplement til græsset på marken. 
Hver dag lukkes kreaturerne ind på 
et nyt græsareal og til nye wrapbal-
ler.

- På denne måde kan vi holde en 
god tilvækst på dyrene hele vinteren, 
og vi risikerer ikke at nedgræsse 
arealet så meget inden vinteren, at 
vi først kan sætte dyrene tilbage på 
græs langt henne på foråret, siger 
Michael Kjerkegaard.
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Til venstre: Michael Kjerkegaard
kombinerer naturpleje med op-
fedning på agerjord. Det giver en 
god økonomi. Samarbejdet med 
biologerne i Vejle Kommune giver 
samtidig Michael Kjerkegaard et 
godt indblik i formålet med naturple-
jen, som dermed også bliver nyttig 
for naturen.

Til højre: Hereford er robuste dyr, 
som kan gå ude hele året - især når 
de som her kan søge ly for vinden i 

skovbrynet.

Holistisk natur-
pleje i Vejle Å-dal

Michael Kjerkegaard er nomineret til Godt 
økologisk håndværk 
2018 i kategorien: 
Naturtiltag på
bedriften.

Naturpleje

 Michael Kjerkegaard har 
ca. 100 Hereford-moder-
køer. 

 I 2017 afgræssede køerne 
17 mindre lokaliteter med 
høj naturværdi i Vejle 
Kommune i samarbejde 
med lokale kogræsserlaug, 
som varetager tilsynet 
med køerne og kalvene på 
arealerne.

 Hereford-køerne og -kal-
vene afgræsser også et 
stort forsøgsareal på ca. 
100 ha i et naturgenopret-
ningsprojekt på agerjord 
med lav bonitet.

I januar og februar går alle Michael Kjerkegaards kreaturer på agerjord, 
hvor han praktiserer holistisk afgræsning. Hver dag får køerne en ny 

fold og en ny balle hø fra sommerens slæt.
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