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Lars og Lene Jørgensen 
på Krogsagergård ved 
Randers har konstateret, 
at de tiltag på gården, 
der gavner klimaet, ofte 
også gavner landmand-
ens økonomi

Det er en bidende kold januardag, da 
Lars og Lene Jørgensen fortæller om 
klimaindsatsen på deres ejendom, 
Krogsagergård, der ligger sydøst for 
Randers. Vi tobenede fryser anstæn-
digt ude ved stalden, hvor køerne 
upåvirkede af den bidende kolde vind 
tygger drøv i sengebåsene; men inde 
på kontoret er det lunt og varmt - 
blandt andet fordi kontoret varmes op 
af kølevandet fra gårdens mælketank, 

gården, som udover at gavne klimaet 
også gavner gårdens økonomi.

- Allerede da vi byggede den nye 
stald for 8-9 år siden, indhentede 
vi rådgivning, så vi kunne bygge en 
stald med et lavt energiforbrug, for-
tæller Lars Jørgensen. 

Derfor er der også bevægelses-
censor- og ur-styret belysning i stal-
den. Samtidig blev kølevandet gen-
anvendt til opvarmning af kontoret 
ved stalden.

- Dengang tænkte vi mest på, at 
vi økonomisk kunne spare penge ved 
at lave en energibesparelse. I dag er 
vi blevet klogere og tænker nu også 
på at lave forbedringer, som også 
gavner klimaet - men fælles for dem 
alle er, at uanset baggrunden for 
ændringen, så gavner det også vores 
økonomi, hvis det gavner klimaet, si-
ger Lars Jørgensen og fortsætter:

- Derfor er klimaforbedringer også 
værd at gå efter. De er sjældent en 
udgift, og heller ikke særligt svære at 
gennemføre, for ofte handler det blot 
om en justering i ens eget hoved af, 
hvad man gør i hverdagen.

God plads - højere ydelse
Den nye stald blev bygget med god 
plads til de 68 rødbrune malkekøer. 
De har sengebåse med sand, så de 
kan holde sig sunde længere, og den 
gode plads tilgodeser de svageste 
køer i hierarkiet.

- Det kan godt betale sig at tage 
hensyn til dyrenes trivsel, konstate-
rer Lene Jørgensen.

Og det er ikke kun dyrene, der ny-
der godt af de gode forhold. Klimaet 
bliver også belønnet, for de gode 
forhold giver en højere ydelse. Hver 
liter mælk produceres dermed med 
et gennemsnitligt lavere klimaaftryk.

Tre klimatjek
Det første klimatjek på Krogsager-
gård blev lavet af Arla i 2012, som 
fulgte op med et nyt klimatjek sidste 

-
sen også lavet et klimatjek hos Øko-
logisk Landsforening.

- De to Arla-tjek med fem års mel-
lemrum viste, at vi faktisk har for-
bedret os; men vi klarede os endnu 
bedre i det klimatjek, Økologisk 
Landsforening lavede, fordi dette 
tjek tager hensyn til den CO

2 binding, 
som vores store areal med græs 
hvert år står for.

I 2012 viste klimatjekket, at det 
blev opdrættet alt for mange kvier på 
Krogsagergård.

- Derefter begyndte vi at kigge me-
get grundigt på vores opdræt, og de 
køer, der har den laveste NTM-score, 
insemineres med sæd fra kødkvæg, 
så får koen lov at malke, så længe 
hun kan, men vi får ikke kvier efter 
denne ko. I stedet har vi dyr, vi kan 
fede op til slagtning, fortæller Lene 
Jørgensen, som fører nøje regnskab 
med hvert eneste dyr i besætningen.

Færre dyr i stalden og favorisering 
i opdrættet af køer med de bedste 
gener har betydet bedre trivsel i stal-
den og samtidig en højere ydelse.

Harver når det nytter
I marken går parret lige så syste-
matisk til værket som i stalden. For 
eksempel kører de ikke hovedløst 

rundt og stubharver for at bekæmpe 
ukrudtet i markerne.

- Vi sætter os ind i tingene. Én 
harvning på det rigtige tidspunkt 

forkerte tidspunkter. Har vi noget 
ukrudt, der driller særligt meget, så 

dette ukrudt bedst bekæmpes. På 
denne måde fandt vi for eksempel 
ud af, at noget ukrudt kun spirer om 
foråret. Det er altså fuldstændigt 
spild af tid og diesel at bekæmpe 
ukrudtet om efteråret, fortæller Lars 
Jørgensen.

Gården har også fået ny traktor.
- Det er i sig selv ikke noget sær-

en traktor i dag, men vi bruger de 
data, traktoren giver os om energi-
forbruget ved markarbejdet, til at 
vælge den rigtige fart og det rigtige 
gear, så vi hele tiden bruger mindst 
mulig diesel ude i marken, siger Lars 
Jørgensen.

En græslufter er også kommet til 
Krogsagergård.

- Når vi lufter græsmarkerne, kan 
de ligge i fem i stedet for tre år, og 
det gavner også klimaet, for selvom 
vi skal køre traktoren over marken 
med græslufteren, så er det min-
dre klimabelastende end at oppløje 
græsmarkerne, siger Lars Jørgen-
sen.

Forbrugerne forventer det
Styret korntørring, stor produktion af 
vegetabilske afgrøder og egenpro-
duktion af foder til køerne, etablering 
af læhegn og indkøb af grøn energi, 
der er mange tiltag på Krogsager-
gård, som batter i klimaregnskabet, 
og Lene Jørgensen er parat til mere:

- Jo mere vi ved, jo mere kan vi 
gøre, siger hun.

Og Lars Jørgensen får det sidste 
ord:

- Forbrugerne forventer, at økolo-
giske landmænd også sænker klima-
aftrykket, så selvfølgelig ændrer vi 
de ting i hverdagen, vi ved, der kan 
gavne klimaet.

Det var bidende koldt i januar-vinden, men Lars og Lene Jørgensen piber ikke 
i kulden. I stedet glæder de sig over, at køerne har det godt i stalden.
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”Jo mere vi ved, jo 
mere kan vi gøre”

Krogsagergård

 Lars og Lene Jørgensen 
købte Krogsagergård i 
1996. Gården var blevet 
omlagt til økologi i 1987.

 68 årskøer.
 Køerne kælver første gang, 
når de er ca. 25 måneder.

 Der satses på lang laktati-
onstid. Den ældste ko pt. 
på Krogsagergård er 11 år.

 Styringen af gårdens 
korntørringsanlæg sikrer, 
at anlægget kun kører, 
når luften er tør. Det giver 
mindre energiforbrug og 
samtidig sikrer tørringen af 
kornet, at der ikke er spild 
af korn, som mugner.

 144 ha jord.
 Der dyrkes helsæd med 
ærter og vikke til egen 
brug, hvilket sammen med 
gårdens øvrige afgrøder 
næsten dækker gårdens 
proteinbehov.

 Derudover dyrkes korn til 
salgsafgrøder, hvor gødnin-
gen til markerne kommer 
fra gårdens egne dyr.

Lars og Lene Jørgen-sen er nomineret til Godt økologisk 
håndværk 2018 i kategorien: 
Klimatiltag der dur.
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Den nye traktor hjælper med at køre økonomisk på markerne …                          … og græslufteren får græsmarkerne til at holde længere.


