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Familien Nielsen på Bakgaarden ved 
Sønderhå i Thy er i fuld gang med at 
omlægge marker med bærproduk-
tion til økologi, når alle marker er 
omlagt, er der 32 ha med et dusin 
forskellige bærsorter. Familien for-
arbejder selv høsten, og idéerne til, 
hvordan bærrene kan anvendes, er 
talrige.

På trods af at ikke alt på marker-
ne lykkes i første forsøg, er bæravl 
blevet familiens passion.

- Vi startede med konventionelle 
solbær i 2000; men priserne for bær-
rene var svingende, og da den faldt 
til 60 øre pr. kg bær, gav vi op, fortæl-
ler Niels-Christian Bach Nielsen.

Men han ville gerne fortsætte 
med bærproduktionen, så i 2010 
startede omlægningen af gårdens 
bæravl til økologisk produktion.

- Vi omlagde i 2008 0,8 ha og 
kom med i et projekt, hvor vi skulle 
afprøve kinesisk bukketorn. To år i 
træk tog frosten en stor del af plan-
terne, så det var ikke en succes. I 
stedet plantede vi stikkelsbærkiwi, 
solstik, blåbær og havtorn, fortæl-
ler Niels-Christian Bach Nielsen, og 
hans ægtefælle Dorthe Bach Nielsen 
tilføjer:

- Det blev vores ’børnehave’ for 
bæravl, for vi skulle jo først til at lære 
at passe planterne økologisk.

Slag i slag
- Siden er det gået slag i slag, fortæl-
ler Niels-Christian Bach Nielsen og 
fortsætter:

- Og sidste år begyndte vi at for-
arbejde vores egne bær. Prisen for 
økologiske bær er god sammenlig-
net med prisen for de konventionelle 
bær; men hvis vi også forædler vo-
res egne bær, kan vi økonomisk få 
endnu mere ud af produktionen, end 
hvis vi sælger alt, hvad vi avler, til en 
fabrik.

På gården er indrettet en kom-
plet produktionshal, hvor bærrene 

kan skylles, nedfryses og pakkes, og 
anlægget er under udvidelse med 
blandt andet purémaskiner, så pro-
duktionen hele tiden kan tilpasses i 
takt med, at idéerne og efterspørgs-
len opstår.

Ved siden af den økologiske bær-
produktion, som er samlet i anparts-
selskabet Thy Økobær, holder fami-
lien mink; men Niels-Christian Bach 
Nielsen understreger, at bærproduk-
tionen skal hvile i sig selv og give 
overskud - også uden tilskuddene.

- Tilskuddene til den økologiske 
bærproduktion har ikke påvirket 
vores beslutning om at avle økolo-
giske bær. Og vi kalkulerer ikke med 
tilskuddene, for vi ved ikke, om de 
pludselig forsvinder. I stedet satser 
vi på forædling, for prisen for højvær-
divarer er god, siger Niels-Christian 
Bach Nielsen.

Læhegn og mejsekasser
Vestenvinden i Thy er en uomgæn-
gelig faktor, som man ikke kommer 
udenom, når man kaster sig over 
bæravl. Mellem markerne har Niels-
Christian Bach Nielsen derfor plantet 
hybridpopler, som skaber læ for bær-
buskene.

- Men i vinter havde vi en iskold 
nordvestenvind med frostgrader 
ned til - 6. Det var hårdt for mange 
af vores planter; men vinterkulde fra 
nordvest er blot én af vores modspil-
lere. Den hårdeste er kvikgræs, som 
vi kæmper meget med - samt tidsler 
og burresnerre, fortæller Niels-Chri-
stian Bach Nielsen.

Vestenvinden klares som sagt 
med læhegn. Insektlarver bekæm-
pes med 130 mejsekasser, som 
familien har sat op i læhegnene. 
Ukrudtet kæmper man stadig med.

Niels-Christian Bach Nielsen er 
med i en erfagruppe for økologiske 
bæravlere, men da der kun er få af 
slagsen, er det også begrænset hvor 
megen viden, der kan deles i grup-
pen.

Men af skade bliver man også 
klog, og Niels-Christian Bach Niel-
sen har i hvert fald lært én ting un-

der vejs: Markerne skal være meget 
rene, når man planter dem til med 
økologiske bærbuske.

- Vi er på udkig efter løsninger, 
der kan hjælpe os i marken, for det 
er meget tidskrævende, hvis vi skal 
ud med hakkejernet i rækkerne, si-
ger Niels-Christian Bach Nielsen og 
fortsætter:

- Struer Kommune har testet en 
maskine, der sprøjter varmt vand 
mellem rækkerne, hos en kollega, 
som har solbær. Resultatet var godt; 
men der brændes store mængder 
dieselolie af undervejs - og det er jo 
ikke specielt økologisk.

Pluk selv
Familien Nielsen har også gennem 
arbejdet med bærbuskene lært, at 
der er store forskelle fra sort til sort.

- På nogle sorter - som solbær og 
ribs - er alle bærrene stort set modne 
samtidig, så disse bær er lette at hø-
ste med vores rystemaskine, fortæl-
ler Dorthe Bach Nielsen.

Andre bær - som hindbær - kan 
slet ikke tåle at blive rystet - eller 
også modnes bærrene over lang tid.

- De bær, vi ikke kan høste ma-
skinelt, sælger vi en del af som pluk-
selv-bær. Folk kommer fra Ålborg, 
Viborg, Skive og Holstebro for at 
plukke bær. Dertil kommer alle ferie-

gæsterne i sommerlandet, som også 
kommer forbi, og alt i alt er indtæg-
ten ved pluk-selv-bærrene god, siger 
Dorthe Bach Nielsen.

Andre bær - som havtorn - høstes 
på grenene, som lægges i fryseren, 
og når bærrene er frosne, slås de af 
grenene. Specialiteten stikkelsbær-
kiwi vokser godt i familien Nielsens 
børnehave, hvor to rækker er vokset 
helt sammen som en pergola. Under 
planterne er ukrudt ikke et problem; 
til gengæld funderes der en del på 
Bakgaarden over, hvornår og hvor-
dan bærrene skal høstes.

Kvik er min værste modspiller
Udfordringer er der nok af, når man kaster sig over økologisk bæravl

Stikkelsbærkiwi vokser godt i ’børnehaven’ konstaterer Niels-Christian Bach Nielsen.
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Bær på Bakgaarden

 Solbær
 Ribs: 
røde, lyserøde og hvide

 Stikkelsbær: 
grønne og røde

 Amerikanske blåbær
 Havtorn
 Aronia
 Stikkelsbærkiwi
 Solstik
 Hindbær.

Nogle af de amerikanske blåbær i ’børnehaven’ havde 
en hård vinter og kæmper mod kvikgræsset …

… andre er vokset ukrudtet over hovedet og klarer sig 

I slutningen af august er 
fryseren på Bakgaarden 
ved at være fuld.
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