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Feldbjerggaard

• 3 driftgrene, Planteavl,  kødproduktion og naturpleje.
• Planteavl 270 ha. intensiv: Korn (malt, gryn og brød), raps, frøgræs, bælgsæd og kvalitets grovfoder.
• Planteavl 100 ha. ekstensivt: lidt foderkorn og kl.græs til hø og Wrap.
• 100 ha pleje af græs-og naturarealer med kvæg, heste og maskiner. 
• 30 ammekøer, hovedsagelig Hereford, opfedning af ca. 150 kvie og stude/tyre om året. (indkøbte kalve passes af ammetanter)

• 1974 Født i Møborg, Vestjylland. I dag gift og har 2 børn på 11 og 14 år
• 1996 Grønt bevis
• 2001 Start som selvstændig, arbejdede freelance inden for Landbrug, byggeri og Transport og nu økologisk 

planteavlsrådgivning.
• 2005 Køb af Feldbjerggaard og fortsat freelance arbejde udenfor bedriften.
• 2016 - 2018  Studeret jordbrugsteknolog.
• 2018 Naturtjek

Præsentation



Hvad får i med hjem?

• Giv naturen lov til at gå sin gang.
• Det gavner biodiversiteten hvis naturen ”roder”

• Stop slåning af vejrabatter 
• Lad væltet træer ligge. 

• Brug tiden på at nyde naturen ( det omvendte yde-nyde forhold)



• Bedst effekt på eksisterende natur 
• ”rod” i naturen gavner biodiversiteten, eks. på 

levesteder for dyr, insekter, svampe og nye planter.
• Dødt og døende ved 
• Stendynger, helst sydvendt
• Halmballer rundt i markkanten (insekt hotel)
• Optrådte områder i naturen
• Dyrenes skader på vegetationen 
• Nye udtagning af arealer til natur, helst i 

forbindelse med eksisterende natur. 

Hvad lærte jeg af naturtjekket?



Hvordan bruger vi vores ny viden på vores bedrift?

Det er en helt ny tankegang, som bliver inddraget i bla. markplanlægningen, som en styrende faktor på nogle parametre. 

• Slår kun rabatter ud for frøgræsmarkerne

• Ved stensamling laves stendyngerne i kanten af marken

• Ved overskydende halmballer bliver nogle enkelte tilbage i markkanten

• ”insekt-hoteller” indtænkes forud for hestebønner (god bestøvning giver 15-20% merudbytte)

• Græsningstrykket på naturarealer er sænket, går tættere på max højden af græs ved PLG og grundbetaling. 

• Fra hegner ikke bløde huller og arealer med træer. 

• Forhindre ikke dyrene i at kunne optræde bløde arealer samt rode i bakker og skranter 

• Ved hegnsklipning skubbes grene tilbage i hegnet, rydder ikke op i skov og krat.

• Når vi laver flis til opvarmning, bruges der kun friske træer og der fjernes kun det, der kan blive til kvalitets flis. 



Sommeren 2018Sommeren 2019





Forår 2020

Sommer 2020, græsningstryk ca. 0,3 SK/ha



• Giv naturen lov til at gå sin gang.

• Det gavner biodiversiteten hvis naturen ”roder”

• Brug tiden på at nyde naturen og ikke rydde naturen 

men hænderne i lommen

Konklusion
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