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Liv Salling arbejder med 
støtte fra Villum Fonden 
og Det samfundsnyttige 
landbrug, DSL, for at ska-
be lønsomme landbrug 
med lavt omkostnings-
niveau, hvor unge eller 
nyetablerede landmænd 
samarbejder og skaber 
liv i landdistrikterne

Seks tykke pæle rammet ned i mar-
ken, en kraftig dug spændt ud mel-
lem pælene og om vinteren mure 
af bigballer, der skaber læ. En inve-
stering til ca. 25.000 kroner, som 
om vinteren kan skabe læ og tørvejr 
til køerne og jersey tyrekalvene på 
Produktionshøjskolen Marienlyst i 
Resen ved Skive, hvor idéen til pro-
jektet Liv Salling er opstået.

- Den billige stald har vi udviklet, 
fordi vi ønsker at skabe et alternativ 
til strukturudviklingen i landbruget, 
og vi vil vise, at det kan lade sig gøre 
at skabe et godt liv på et mindre 
landbrug, siger Sven Irgens-Møller, 
der er forstander på produktionssko-
len og ophavsmand til projektet Liv 
Salling. Projektet har fået økonomisk 
støtte fra Villum Fonden og konsu-
lenthjælp fra Det samfundsnyttige 
landbrug.

- Liv Salling er et bud på begyn-
delsen til en ny fortælling, som 
starter med udvikling af bæredygtig 
mælkeproduktion i mindre, samar-
bejdende enheder. Og målet er, at 
Liv Salling Fonden om ti år ejer og 
udlejer en klynge på 20 gårde i nær-
området, som drives som selvstæn-
dige enheder, og som samarbejder 
om maskiner, feriea  øsning, afsæt-
ning m.m. - og at idéen er kopieret 
i andre egne af landet, siger Sven 
Irgens-Møller.

Liv Salling Fonden har netop købt 
den første gård i Salling for 6 mio. kr. 

Gården har et jordtilliggende på 42 
ha. Som projektets første gård skal 
gården være modelgård for udvik-
ling af en bæredygtig mælkeproduk-
tion baseret på en malkebesætning 
på 30 malkekøer - suppleret med 
andre driftsgrene hen ad vejen.

Køer spiser græs
Thorkild Nissen har ansvaret for 
kvægholdet på Produktionshøjsko-
len Marienlyst. Han har i mange år 
arbejdet med holistisk afgræsning, 
sen fravænning af kalve og opfed-
ning af tyrekalve på græs på projekt- 
og rådgivningsniveau. På Produk-
tionshøjskolen Marienlyst har han 
fået mulighed for at omsætte erfa-
ringerne fra projekterne til praksis i 
skolens landbrug.

- Vi er inspireret af Allan Savory, 
der er idémanden bag holistisk af-
græsning, og Polyface Farm i Virgi-
nia, USA, hvor Joel Salatin har skabt 
et samarbejdende netværk til gavn 
for de små, bæredygtige landbrug, 
fortæller Thorkild Nissen.

På landbruget på Produktionshøj-
skolen Marienlyst har tyrekalvene 
fra Thise-leverandører gået på græs 
sammen med ammekøer vinteren 
over i en åben stald med læ af pile-
krat suppleret med halmballer, og de 

er ud over mælken fra ammekoen 
kun blevet fodret med græs og græs-
ensilage.

- Det er en produktion med meget 
lave produktionsomkostninger og 
tilvæksten på mellem 800 og 1.000 
g pr. dag er vi meget tilfredse med, 
konstaterer Thorkild Nissen. Liv Sal-
ling projektet har et godt samarbejde 
med Thise Mejeri og afsætter kal-
vene som gourmetprodukt igennem 
Thise og ko

På markerne går også to køer, der 
for få uger siden kælvede og siden 
har fået yderligere to ammekviekalve 
hver, som skal gå sammen med kø-
erne de næst ni måneder.

- Køerne og kalvene er begyndel-
sen til den besætning, som skal  yt-
tes op på modelgården. Vi deler mæl-
ken med kalvene; og da køerne ikke 
får andet at spise end frisk græs og 
græsensilage, er ydelsen lavere end 
på andre økologiske malkegårde. Til 
gengæld er omkostningerne lave, 
fordi vi ikke lægger græsmarkerne 
om, og heller ikke skal bruge kraft-
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Med perma-
nente græs-
marker, hvor 

dyrene træder planter ned 
i jorden, sker den en CO2-
binding i jorden. Sammen-
holdt med fraværet af den 
klimabelastning, som er 
forbundet med dyrkning af 
foderafgrøder og kraftfo-
der, forventer vi faktisk, at 
vores produktion kan mere 
end opveje den klimabelast-
ning, køernes metanudslip 
er årsag til.

THORKILD NISSEN

Landbrugets nye fortælling
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De to køer, der hver passer tre 
kviekalve, er grundstammen i den 
besætning, der skal etableres på 
projekt Liv Sallings modelgård.
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Økologiske Jordbrugs-
fond bliver forsinket
FOND: Danmarks Økologiske 
Jordbrugsfond bliver forsinket, 
da Finanstilsynet endnu mangler 
at godkende fondens prospekt. 
Dermed er det først muligt at 
tegne aktier engang i august. 
Det skriver Danmarks Naturfred-
ningsforening. Fondens formål er 
at skabe mere natur og hjælpe 
generationsskiftet i landbruget 
ved at øge det økologiske land-
brugsareal i Danmark.

Otte køkkener bejler til  
Økologiske Køkkenroser

ROSER: De Økologiske Køkken-
roser uddeles til re kategorier af 
offentlige køkkener i Danmark, 
som har gjort en særlig indsats 
for økologien, oplyser Landbrug & 
Fødevarer, som uddeler roserne i 
samarbejde med Kost- og Ernæ-
ringsforbundet, FOA og 3F. 

Centrale- og hospitalskøkkener:
 Patientkøkkenet og kantinen: 
Regionshospitalet Randers

 Køkkenet i DeVika, Nexø 
Daginstitutioner:

 Connie Wipplinger, Madhuset 
Ørestad skole/kantine, Kbh. S 

 Marie Renvald, Børnehuset 
Skjoldungerne, Lejre

Plejehjem: 
 Køkkenet, Plejecenter Solter-
rasserne, Valby 

 Køkkenerne, Vores køkken i 
Skanderborg kommune 

Sociale institutioner og levebo-
miljøer: 

 Ann-Mari Matzen, Marguerit-
ten, Snekkersten

 Blindecenter Bredegaard, 
Fredensborg

foder og korn til køerne. Vi forventer, 
en ko producerer ca. 4.500 kg mælk 
på et år - heraf drikker kalvene ca. 
1.000 kg, siger Thorkild Nissen.

Opgør med dogmer
Kløvergræs og sædskifte er vigtige 
i den økologiske produktion. Det 
er i hvert fald et vel indarbejdet 
dogme. Liv Salling vil dog udfordre 
dette dogme med en ren græsfod-
ring, hvor sædskifte i sagens natur 
ikke kommer på tale, når man kun 
har én afgrøde: græs. Til gengæld 
er græsmarken meget divers. Der er 
19 forskellige urter, græsser, kløver 
og lucerne i den holistiske afgræs-
ningsblanding, som Carsten Mar-
kussen fra Økologisk Landsforening 
har udviklet, og som i marts måned 
blev sået ud på 7 ha. Thorkild Nis-
sen forventer ikke, at de kvælstof k-
serende kløverplanter bliver særligt 
dominerende i græsmarkerne.

- Kløverplanterne klarer sig dår-
ligere i konkurrencen, når græsset 
bliver så højt, som det gør ved ho-

listisk afgræsning. Til gengæld træ-
der køerne en del planterester og 
gødning ned i jorden, og planternes 
N-behov er dækket ad denne vej, si-
ger Thorkild Nissen.

Et andet dogme, som skal udfor-
dres i projektet, handler om klima-
belastningen ved kvæghold.

- Med permanente græsmarker, 
hvor dyrene træder planter ned i jor-
den, sker den en CO2-binding i jor-
den. Sammenholdt med fraværet af 
den klimabelastning, som er forbun-
det med dyrkning af foderafgrøder 
og kraftfoder, forventer vi faktisk, at 
vores produktion kan mere end op-
veje den klimabelastning, køernes 
metanudslip er årsag til, siger Thor-
kild Nissen.

Lær nye metoder
Velux Fonden støtter Liv Salling med 
5,5 mio. kr., og har gjort det muligt 
at etablere Liv Salling Fonden, som 
har til formål at opkøbe landbrug i 
lokalområdet og forpagte gårdene 
ud til unge eller nyetablerede land-

mænd, som gerne vil prøve kræfter 
med bæredygtigt landbrug baseret 
på græsfodring og et lavt omkost-
ningsniveau.

- Den gård, vi netop har købt, skal 
som sagt være modelgård. Udover 
at kunne give et oplæringstilbud 
til landmænd, som gerne vil prøve 
kræfter med for eksempel græs-
kvæg, holistisk afgræsning, sen 
fravænning af kalve og opfedning af 
tyrekalve på græs samt på sigt en 
græsbaseret produktion af kaniner, 
høns, svin, får og geder, betyder det 
også, at vi skal dokumentere det 
arbejde, vi udfører, og de metoder, 
vi benytter, forklarer Sven Irgens-
Møller. Han fortsætter:

- Det samfundsnyttige landbrug 
har haft en driftsøkonom til at regne 
på vores produktion baseret på 30 
malkekøer. Regnskabet viser et re-
sultat på mellem 2-300.000 kr. til 
landmanden for en arbejdsdag med 
malkekvæg på 4-5 timer.

I projektet vil det også blive un-
dersøgt, om forventningerne til en 

gunstig klimaeffekt ved holistisk 
afgræsning holder stik. Når model-
gården overtages, bliver der lavet en 
række grundregistreringer, som der 
så bliver mulighed for at følge op på 
med års mellemrum – blandt andet 
af jordens kulsto ndhold.

Tyrekalvene har kun fået mælk, græs og græsensilage. På denne kost vokser de 800-1.000 g. pr. dag.

Thorkild Nissen (tv) er udvikler af 
landbrugsafdelingen på Marienlyst 
Produktionsskole, og sammen med 

skolens forstander, Sven Irgens-
Møller, skal han realisere projektet 

Liv Salling.

Liv Sallings værdier:

Naturlighed 
 Kreaturerne fodres kun 
med græsmarksprodukter

 Lang afgræsningssæson – 
10 måneder

 Sæsonkælvning
 Sen fravænning – kalv og 
ko får lov at gå sammen, 
indtil kalven naturligt væn-
nes fra

 Max 30 malkekøer

Lave kapacitetsomkostnin-
ger

 Små og få maskiner
 Primitivt og mobilt staldbyg-
geri

 Når køer henter foderet på 
marken, gøder de samtidig 
græsset

Kvalitetsprodukt
 Græsmælk har en sund 
fedtsyresammensætning i 
forhold til human ernæring 
og forventes at udløse en 
merpris

 Giver lavere renteomkost-
ninger

Klyngedannelse
 Samarbejde om maskiner, 
feriea øsning og mulighed 
for socialt fællesskab.

Flere tyske økologiske 
frilandsgrøntsager
GRØNTSAGER: I 2016 blev der 
produceret økologiske frilands-
grønsager på 12.400 hektar i 
Tyskland, en stigning på mere 
end 15 procent i forhold til året 
før. Dermed udgør de økologiske 
frilandsgrønsager i Tyskland 10 
pct. af landets samlede areal 
med frilandsgrønsager. Specielt 
arealerne med gulerødder, løg og 
agurker er udvidet, mens arealet 
med økologiske kål er gået 
tilbage.
Kilde: Gartneritidende
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