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Udløbsdatoen for Jens 
Henrik Petersens lille 
æbleplantage, Æbletof-
ten, på Djursland er for 
længst overskredet, og 
det kommercielle udbyt-
te af plantagen er fal-
dende. Men der er 
stadig viden at hente 
mellem æblehækkene

Jens Henrik Petersen indrømmer 
gerne, at hvis han havde vidst, hvad 
han ved i dag, da familien for 17 år 
siden købte den lille ejendom ved 
Tirstrup på Djursland, så havde han 
nok søgt videre på ejendomsmarke-
det. Drømmen var at etablere en lil-
le, økologisk æbleplantage, og plan-
tagen blev anlagt i to etaper; men 
jorden var nogle steder vandlidende 
og overalt ekstremt leret. Det fortæl-
ler han, da Økologi & Erhverv besø-
ger ham i plantagen, som k navnet 
’Æbletoften’, og i bogen ’Drømmen 
om en lille økologisk æbleplantage’, 
som i 2015 udkom på Gyldendal.

I bogen beskriver Jens Henrik 
Petersen sine egne erfaringer med 
økologisk æbleavl, og han maler 
ikke et skønmaleri. Tværtimod. Æb-
ler vokser ikke vildt i plantagen til de 
modne og delikate falder af træerne 
og ned i avlerens turban. Klima og 
vejrlig såvel som skadesvampe og 
ditto insekter og pattedyr sætter ved-
holdent avleren på overarbejde. Jens 
Henrik Petersen forholder sig til alle 
skadevolderen ud fra et økologisk 
tankesæt, og i bogen deler han ud af 
sine erfaringer fra plantagen - også 
når det handler om valg af sorter, og 
hvordan træerne passes og plejes i 
espalieret, hvordan man beskærer, 
poder, høster og opbevarer æblerne.

Bijob
Jens Henrik Petersen er uddannet 
biolog og specialist i svampe, som 
han også har forfattet ere bøger 
om. Dertil er han en fremragende 
naturfotograf, hvilket også kommer 
til udtryk i bogen om den lille, øko-
logiske æblehave, der er gennemil-
lustreret med Jens Henrik Petersens 
egne fotogra er fra plantagen.

- Skal man leve af en økologisk

æbleplantage, skal man have mindst 
6-7 ha. Vi har 1½ ha - og den ½ kan
ikke bruges til æbleavl, siger Jens
Henrik Petersen. Han fortsætter:

- Så vi hører ofte, at vi jo bare er
hobbyavlere; men det ændrer ikke 
ved, at arbejdet med plantagen er 
grebet professionelt an. Dertil kom-
mer, at jeg tror, de este professio-
nelle har en ægtefælle, der arbejder 
uden for plantagen. Det er man sim-
pelthen nødt til, fordi æbleavl er en 
risikabel affære, hvor man risikerer, 
at nattefrost eller hagl ødelægger 
hele årets høst, som det er sket på 
blandt andet Fyn i år.

Jens Henrik Petersen hælder der-
for også mest til, at fremtiden for øko-
logisk æbleavl hører hjemme på gårde 
med diversitet i produktionen, så man 
er dækket ind af andre produktions-
grene, hvis frugthøsten slår fejl.

Udtjent
De første træer i plantagen blev plan-
tet i 2003, og med en gennemsnitlig 
levealder for en plantage på 10-12 
år har plantagen for længst overskre-
det sin egen levetid. Men plantagen 
bærer stadig frugt. To skoler aftager 
æbler til frugtordninger, og der er 
stalddørssalg.

- Der er træer i plantagen, som nu
skal fjernes. Resten får lov at stå og 
bære æbler, så længe de kan. Tidli-
gere solgte vi til dagligvarebutikker i 
Århus, og vi tog til torvedag i Ebeltoft; 
men i dag bærer det lønnen i sig selv 
at kunne sælge ti kg æbler til en kun-
de, som kommer igen næste måned, 
fortæller Jens Henrik Petersen.

Forsøg i plantagen
Fra plantagens start og frem til i dag 
har den været genstand for ere for-
søg.

- Da vi etablerede plantagen,
kom vi med i et demo-projekt sam-
men med re andre små, økologiske 
æbleplantager, hvor vi skulle gøre os 
erfaringer med hækplantede, espali-
erede æbletræer, fortæller Jens Hen-
rik Petersen.

Sorterne Discovery, Aroma, Hol-
steiner Cox, Ingrid Marie og Elstar 
blev plantet. De var alle podet på 
svagtvoksende stammer.

De fem plantager valgte selv, om 
de ville bruge for eksempel svovl i 
deres plantager. På Æbletoften blev 
det fravalgt.

- Vores plantage er designet til
høj biodiversitet ved hjælp af bio-
bræmmer, der ikke bliver slået. I 
bræmmerne lever nytteinsekterne, 
og de er på plads, når problemerne 
opstår. Sprøjter man med svovl i sin 
plantage, slår man ikke kun skade-
volderne ihjel, svovlen er også giftig 
for nyttedyrene. At sprøjte med svovl 
er et voldsomt indgreb i plantagens 
økologi, som uvægerligt medfører 
utilsigtede skævheder, siger Jens 
Henrik Petersen.

Han roser forskerne i Årslev, fordi 
de har udviklet dyrkningsmetoder 
ved hjælp af overdækkede frugttræ-

er, som har vist sig at være særdeles 
effektivt mod blandt andet skurv.

- Sammen med Kysøko k vi i
2010 et ertal på Økologisk Lands-
forenings generalforsamling til at 
stemme for en resolution om, at 
foreningen skal arbejde for en ud-
fasning af sprøjtning af frugt med 
bekæmpelsesmidler, og om at for-
eningen ikke skal arbejde for, at nye 
bekæmpelsesmidler godkendes. Det 
var også et ngerpeg til forskerne 
om, at de skulle nde løsninger på 
planteavlernes problemer andre 
steder end i sprøjterne. Måske er 
det dét, der har inspireret Maren 
Korsgaard til at overdække nogle af 
træerne i forsøgsplantagen i Årslev, 
siger Jens Henrik Petersen.

Gode udbytter
På grund af skurv forsvandt Ingrid 
Marie-træerne hurtigt fra Æbletof-
ten. Elstar er også vanskelig at have 
med at gøre, da den vekselbærer 
med det resultat, at der nogle år sæt-
tes alt for megen frugt og andre år 
alt for lidt.

I perioden 2004-2008 høstede 
Æbletoften i gennemsnit 15,3 ton pr. 
ha. Elstar gav mindst, og Holsteiner 
Cox gav mest. Det er et stabilt træ 
ligesom Discovery.

- Disse udbytter har vi ikke længe-
re; men vi er stadig med til at udvikle 
erhvervet ved at deltage i forsøg. 
Senest har vi været med i et projekt 
fra Bioscience i Silkeborg, hvor myre-
eksperten Hans Joachim Offenberg 
installerede skovmyrer i plantagen, 
fortæller Jens Henrik Petersen.

Han havde selv set en slavemyre 
slæbe af med en frostmålerlarve, så 
forventningerne til forsøget var store.

- Men skovmyrer er vældig glade
for bladlus, som de holder som hus-
dyr. De passer og plejer med andre 
ord nogle af de insekter, som kan 
give problemer i vores plantage. Så 
det viste sig at være en rigtig dårlig 
idé, siger Jens Henrik Petersen.

Den professionelle hobbyavler

Selvom plantagen har 14 år på bagen, er der stadig sorter, der bærer godt, konstaterer Jens Henrik Petersen.

Skurv kan føre til sprækker i æblerne, som tiltrækker insekter.

Resultatet af forsøget med skovmyrer: æblerne er ikke blevet til andet end 
gnallinger som følge af det store bladlusetryk.

Gode råd:

Jens Henrik Petersens gode råd til dig, der vil starte en økologisk 
æbleplantage:

 Vær opmærksom på geogra , klima og jordbundsforhold, når du 
vælger det sted, hvor du vil plante dine træer.

 Sæt tag over de sorter, der er mest udsat for skurv og andre svam-
pesygdomme.

 Sæt mejsekasser op og brug biodiversitet til at beskytte plantagen.
 Hold katte. De tager mus. Og en hund, der kan grave mosegrise op.
 Espalierede træer er lette at beskære og lette at plukke æbler på.
 Det økologiske sædskifte kan ikke praktiseres i en plantage; men 
har du 14 ha i stedet for 7, kan du ytte plantagen hvert 10.-12. år.
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