
Biodynamisk 
hømælk til 
caffe latten 
Frode Hjort Gregersen 
Ormsiggaard, Forum 



Grundlæggende værdier 
 Focus på bundlinjen 
 Alle delmål såsom ydelse i stald og mark er 

uinteressante 

 Der skal være overskud til, at vi kan have et 
ordentligt familieliv inkl. rejser  



Grundlæggende værdier 
 Velfærd og sundhed i 

besætning og mark har høj 
prioritet 

 Mangfoldighed i mark og 
stald og den omliggende 
natur 

 Selvforsyning på alle 
områder har høj prioritet – 
foder 100 %, energi el 100 % 
 



2½ år i Afrika 



Rejsen 
 Overtog forældrenes gård i1987 – 6. generation, 

40 køer, 50 ha 
 Gift i1990 
 Omlægger til økologi i1995 – holdningsmæssige 

argumenter i forhold til det ovennævnte 
 Ny løsdriftsstald i1999 – 85 køer + opdræt 
 Laver løbegård på  

ca. 600 m2 – hvor køerne  
kan bevæge sig ud  
året rundt 



Rejsen 
 Køber 30 ha jord og lejer 50 ha 
 Med i opstart af Økomælk i Vejen i1997 – 

vi havde mange ideer i forhold til mælk 
 Økomælk stopper i 2004 – derefter 

leverandør til Naturmælk 
 Bestyrelsesmedlem i Naturmælk i 7 år 



Vision 
 Markedets sundeste mælk med store 

smagsoplevelser 
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Hø-tørring  
 2006 – etablerer ladetørringsanlæg for 2.5 mio. kr.  
 Laver foderbord i forbindelse med 

ladetørringsanlæg  
– kan fodre direkte – ca. 1/3 
 



Emner fra staldskoler 
 Urter i græsmarkerne 
 Udfasning af antibiotika 
 Samarbejde med biavlere 
 Selvforsyning med dansk 

produceret foder 
 Selvforsyning med energi 
 Bæredygtig produktion i al 

almindelighed 
 



Sædskifte 
 Græsmarker i 6-8 år afhængig af afgræsning/slæt 
 Gylle bliver fortrinsvis brugt til græsmarker 
 Havre, halm bjærges – ingen gødning,  

40-50 tdr. pr. ha 
 Byg/ærter, halm snittes – ingen gødning,  

35 tdr. pr. ha 
 Hestebønner, halm snittes – tildeles møg,  

30 tdr. pr. ha  
 Rug med udlæg af kløvergræs,  

halm bjærges – ingen gødning,  
30 tdr. pr. ha 
 
 



Rotationskrydsning 
 Sortbroget  
 Rød 
 Montbéliare 
 Fleckvieh 



Fremtiden 
 Energiforsyning til traktorer og andre motorer der er 

afhængig af fossilt brændstof 
 Rapsdyrkning – win-win-situation i forhold til biavleren 
 Mangfoldigheden i forhold til naturen skal styrkes 
 Udgrave en sø, lave flere vildtstriber (agerhøns) 
 Mobilt hønsehus til 225 æglæggende høns i sædskifte 

med græs 
 Måske også slagtekyllinger (stor efterspørgsel) 
 Mere samarbejde med naboer om produktion af korn til 

brød 
 Mere fokus på oksekød (gode priser) 

 



SLUT 
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