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Planteavler Kurt Kjelde 
komposterer (næsten) 
alt, han kan få fat i

Bag gården i Drenderup ved Vam-
drup tårner kompoststakken sig op. 
Kurt Kjelde er begyndt at sprede 
komposten på sine marker. Så stak-
ken er skåret igennem og minder om 
molerskrænterne ved Limfjorden, 
og de forskellige lag afslører, at lidt 
af hvert hen ad vejen er blevet lagt 
i stakken.

Den øverste 1- 1½ meter af stak-
ken er sort og omsat, og de røde 
kompostorm myldrer frem, da Kurt 
Kjelde stikker spaden ned i stakken.
- Jeg har altid spaden med i marken, 
forklarede Kurt Kjelde for lidt siden 
inde ved spisebordet, og det giver 
god mening, for han holder hele ti-
den øje med sin jord, noterer, hvad 
han ser, og hvad han i løbet af året 
foretager sig på sine marker.

Søgte udfordringen
Kurt Kjelde omlagde sin ejendom til 
økologi i 1999.

- Jeg kunne lide udfordringen - og 
så havde Kolding Herreds Landbofor-
ening en knaldgod konsulent, som 
syntes, hun skulle lægge os alle om. 
Så det var vi en del, der gjorde. Og 
gennem årene er jeg blevet mere og 
mere fanget af arbejdet med jorden 
som økologisk landmand, fortæller 
Kurt Kjelde.

I første omgang var det hans mål 
at få udfaset den konventionelle gyl-
le fra ejendommen.

- Det er en del år siden, at jeg 
nåede det mål, konstaterer han og 
remser op, hvad han i stedet tilfører 
på sine marker:

- Jeg komposterer halm, have-
park-affald fra kommunen, afklip fra 

-
ning af strandene ud til Lillebælt - i 
alt ca. 12-1400 ton til kompost om 
året. Og så får jeg ca. 400 ton økolo-
gisk dybstrøelse, som fordeles med 
otte ton pr. ha.

Kurt Kjelde tilføjer, at han synes, 

-
ligt, som kan komposteres og recir-
kuleres, i stedet for bare at få gylle 
fra en kvæg- eller svinegård.

- Vi kan jo alle få gylle, så er vi 
sikre på at få nok N, men gyllen bi-
drager ikke til at forbedre jordens 
frugtbarhed, siger Kurt Kjelde.
 
Korn til konsum
Ligesom Kurt Kjelde gerne springer 
over, hvor gærdet er højest, når han 
skal forbedre sin jord, har han hel-
ler ikke valgt de nemme, gennem-
prøvede afgrøder som for eksempel 
foderbyg.

- Jeg vil meget hellere dyrke korn 
som ølandshvede og spelt til kon-
sum. Jeg kan dels godt lide tanken 
om, at vi selv en dag skal spise vores 
egne afgrøder, og dels er det mere 
udfordrende at dyrke afgrøder, som 
man skal eksperimentere med for at 
få en god høst, siger Kurt Kjelde.

Ud over komposten og dybstrøel-
sen tilføres markerne næringsstoffer 
fra kløvergræsefterafgrøden, som 
pløjes ned, inden kornet sås.

- På denne måde kan både Øl-

med 50-60 kg N pr. ha, siger Kurt 
Kjelde.

Vigtigt at lægge en bund
Som ny økolog for snart tyve år siden 
bekymrede Kurt Kjelde sig meget 
om, hvordan han skulle få bugt med 
kvikgræsset uden sprøjten, en an-
den bekymring drejede sig om, hvor-
fra han skulle få næringsstofferne til 
sine afgrøder.

- Det har jo så vist sig, at hverken 
kvik eller næringsstoffer har været 
et problem. I stedet har vi haft an-
dre udfordringer - på ét tidspunkt 
var det skræppe, så var det agerkål, 
og sådan har det skiftet gennem 
årene; men i dag har jeg lært, at 
jeg bare skal koncentrere mig om 
at få lagt en god bund i form af en 
frugtbar jord. For en stærk afgrøde 
er verdens bedste ukrudtsmiddel, 
siger Kurt Kjelde.

Den gode bund betyder også, at 
de første års meget svingende høst-

-

bytter uden de store udsving fra år 
til år.

Og så er vi nået til spaden:
- Jeg har altid spaden med i mar-

ken, så jeg kan tjekke jorden. Og i 
dag har vi en livlig og porøs jord med 
god krummestruktur, som er meget 
forskellig fra den jord, vi startede 
med i 1999, siger Kurt Kjelde, som 

humusindholdet i jorden, da han 
lagde om. I stedet må han nøjes 
med at konstatere, at han kan se 
forskellen.

Fremtiden
- På sigt tror jeg, at økologerne bliver 
nødt til at stoppe med at bearbejde 
jorden så meget, som vi gør i dag. 
Dels er det en stor klimabelastning 
at køre med plov ude i marken. Vi 
bør ikke gå længere end fem cm ned 
i jorden. Dels er der meget, der tyder 
på, at mikrolivet i jorden, som er vig-
tige for kulstofopbygningen, ikke tri-
ves, når vi vender jorden for meget, 
siger Kurt Kjelde.

At jorden hele tiden skal forbed-
res, er i dag Kurt Kjeldes målsæt-
ning, og han overvejer, om han må-
ske skal tage skridtet og lægge om 
endnu en gang.

- Jeg tror faktisk godt, jeg kunne 
-

dynamiker. I hvert fald arbejder de 
efter stort set de samme jordforbed-
ringsmetoder, som jeg selv har erfa-
ret mig til, virker på min jord, siger 
Kurt Kjelde.

Spaden er med i marken

Om gården:
 Omlagt i 1999
 50 ha

Kurt Kjelde dyrker:
 Ølandshvede, havre, spelt, 
frøgræs, vinterraps og 
hestebønner.

Kurt Kjelde komposterer:
 Halm, haveparkaffald, 
græsafklip, tang og dyb-
strøelse

Jord: JB 3-4
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Kurt Kjelde har eksperimenteret sig 
frem til robust jord på sine marker.

Den færdige kompost er sort, olieagtig og fyldt med røde kompostorm.Snittet gennem kompoststakken afslører, at der er kørt mange forskellige 
materialer i stakken.


