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I forsommeren blom-
strer priklæbet gøgeurt 

-

- I min barndom var lyden af Engdal 
om sommeren, lyden af viben i en-
gen. Desværre er den ikke kommet 
tilbage. I stedet er det dobbelt bek-
kasinen, der nu tegner gårdens lyd-
billede om sommeren, siger Jakob 
Kortegaard Becher, der overtog sit 
barndomshjem i 2003. Både Jakob 
Kortegaard Becher og hans kone 
er uddannet biologer og underviser 
på gymnasier; men i fritiden er det 
gamle dyreracer - Ertebøllefår og 
Sortbroget jysk malkerace, SJM - og 
naturpleje, der optager familien i 
Himmerland.

- For os var det vigtigt at komme 
ud og bo et sted, hvor der var jord, 
hvor vi kunne gøre noget for at skabe 
en natur med stor diversitet, siger Ja-
kob Kortegaard Becher.

Han er bekymret for den skræn-
tende danske natur, hvor arter ud-
dør.

- Derfor kan man også godt sige, 
at jeg er blevet landmand for at pas-
se på naturen, siger Jakob Kortega-
ard Becher. Han tilføjer:

- Jeg tror, at jo bedre samspillet 
med naturen fungerer i landbruget, 
des bedre er vores muligheder. Her 
på ejendommen bestræber vi os på 
at producere fødevarer i et samspil 
med naturen, i stedet for at tvinge 

naturen ind i rammer, 
der passer til en gi-
ven produktion.

På Engdal er 
der fugtige enge 
med hænge-
sæk. Her vok-
ser den meget 
sjældne priklæ-
bet gøgeurt, som 
kun er fundet få an-
dre steder i Danmark. 
Den er i fremgang år for år 
takket været en målrettet pleje af 
arealerne.

- Plejen tager afsæt i, hvordan vi 
skaber de bedste forhold for netop 
denne orkidé, men samtidig tilgode-
ses mange andre arter, som vokser 
på arealet, som uden pleje hurtigt 
ville vokse til i pil og tagrør, siger Ja-
kob Kortegaard Becher.

Dyrene er vigtige
I sin tid var det Jakob Kortegaard Be-
chers far, der fandt en stamme af får 
i Ertebølle - ikke så langt fra Engdal. 

Han begyndte et syste-
matisk avlsarbejde 

på den tilbagevæ-
rende bestand for 
at bevare racen, 
og Jakob Kor-
tegaard Becher 
har fortsat dette 

arbejde. Han læg-
ger stor vægt på, at 

dyrene opformeres i 
det miljø, de oprindelig 

er tilpasset i, så deres egen-
skaber bevares for eftertiden. Erte-
bøllefårene sørger sammen med en 
snes SJM ammekøer for, at naturen 
på Engdal og i de historisk og natur-
mæssigt interessante områder i det 
vestlige Himmerland passes.

- Jeg har altid haft dyr, og kan rig-
tig godt lide at arbejde med dyrene 
- og så fulgte de jo med gården, da 
vi købte den af min far, siger Jakob 
Kortegaard Becher.

- Vi har bygget driften af gården op 

omkring tre aktiviteter, som på hver 
sin måde bidrager til gårdens øko-
nomi:

- Naturpleje, hvor vi udnytter vo-
res faglige viden som biologer, til at 
skabe natur med høj diversitet. 

- Bevaring af gamle racer. Dyrene 
har forskellige egenskaber, som kan 
udnyttes i arbejdet med at tage for-
skellige naturhensyn.

- Salg af levende dyr til andre 
landmænd og indtægter fra kød fra 
overskydende dyr.

- Det er et privilegie, at vi har to gode 
jobs ved siden af landbruget. Skulle 
vi have levet af landbruget, havde vi 
måttet gribe det meste anderledes 
an. For eksempel har vi selv opfor-
meret alle vores dyr, hvilket - især 
når det drejer sig om køer - binder 
en masse penge. Det havde vi ikke 
kunnet gøre, hvis vi ikke havde haft 
supplerende indtægter, siger Jakob 
Kortegaard Becher.

Bliver man som Jakob Kortegaard 
Becher landmand, fordi man vil pas-
se på naturen, skal man heller ikke 
slå sig ned på den første den bedste 
ejendom.

- Stedet bestemmer alt! konsta-
terer Jakob Kortegaard Becher og 
fortsætter:

- 25 ha bar pløjemark, som skal 
forvandles til natur, betyder en lang 
periode uden indtægter, men hvor 
jorden alligevel skal forrentes.

Valget af dyrene, der skal stå for na-
turplejen, har også stor betydning, 
for lønsomheden i at lave naturpleje.

- Vi har to nøjsomme husdyrracer, 
som supplerer hinanden godt i na-
turplejearbejdet, og som begge kan 
opfedes på naturarealer, mens de 
konverterer rørskov til strandeng el-
ler plejer et hedeareal. Det giver lave 
foderomkostninger, siger Jakob Kor-
tegaard Becher.

Gården har 25 ha jord fordelt 
på:

 9 ha agerjord
 6 ha skov
 10 ha fredet eng

Derudover forpagter Jakob 
Kortegaard Becher:

 40 ha naturarealer, som 
afgræsses

 40 ha agerjord med kløver-
græs til slæt, samt rug og 
havre til salgsafgrøder.

Naturplejebesætningen på 
Engdal:

 75 moderfår af Ertebølle-
race

 22 SJM ammekøer.

Jakob Kortegaard Becher overtog i 
2003 sin fars gård og hans arbejde 
med at opformere stammen af Erte-
bøllefår og siden også SJM-kvæg på 
Engdal. Får og kvæg er dygtige na-
turplejere, som forvandler rørsumpe 
til strandenge.

GODT HÅNDVÆRK 
TEKST OG FOTO: IRENE BRANDT

Priklæbet gøgeurt trives på hængesækken på Engdal. Foto: Scanpix. Fårene er ude i frisk luft, når vintervejret tillader det.


