
Vi har tid til at lave 
den perfekte bøf

tekst CLAUS QUIDING  | |  foto DAVID BERING
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oss boss boss. Niels´stemme runger ud over bak-
kerne i Mols Bjerge, og flokken med de 30 brune 
herefordkøer kommer løbende op ad den stejle 

bakke for at få del i den balle hø, han lige har kastet på 
jorden fra ladet af sin pickup. Hunden holder sig på pæn 
afstand fra køerne. I midten står den store tyr og fnyser 
olmt, det tror fotografen i hvert fald, som har svært ved 

B at holde øjnene i søgeren af frygt for ,hvad den tonstunge 
tyr kunne finde på. Niels ser ikke synderligt bange ud, 
derimod er der altid det store smil fremme, når han bevæ-
ger sig ud mod sine herefordkøer på de 72 ha af bjerget, 
som han ejer.  Og man forstår ham, når man står her med 
køerne og den mest storslåede udsigt ud over bugten med 
Ebeltoft i baggrunden. >>

#HEREFORDMEDUDSIGT
#GODEBØFFER

#DETTEERLIVET
#FREDAGSØLPÅBAKKEN

#HØJTTILLOFTET
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Da han overtog ejendommen fra sine forældre i 1992, 
var der kun 16 ha, men efterhånden har Niels og hans 
kone Helle købt mere og mere jord til. Ud over deres egne 
hektarer laver de naturpleje på yderligere 100 ha.  
Al deres jord er en del af Nationalpark Mols Bjerge, og 
noget er nu også udpeget som naturperle, hvilket giver 
udfordringer med hensyn til dyrkning og pleje.. 

– Vi må ikke gøde så kraftigt, og så er der ellers masser 
af regler og ekstra arbejde forbundet med denne jord – 
men gjort op i forhold til den herlighedsværdi, det har, så 
er det ok, påpeger Niels. 

Han er uddannet landmand og startede arbejdslivet 
med at forpagte en gård. Men efter at de fik børn, følte 
han, at de mange timer på traktoren med sovende børn 
i førerhuset var for hårdt, og det var ikke den måde, han 
ville leve sit liv. I stedet købte de hans fødehjem, og Niels 
fik job i kommunen som projektleder. Livet som deltids-
landmand var en realitet. 

Men hvorfor deltidslandmand? 
– Jeg kan lide, at her er højt til loftet, luft, natur og at se 

tingene gro omkring mig. Det er dejligt at være i natu-
ren og se den ændre sig gennem året. De resultater, jeg 
skaber i landbruget, er afhængige af vind og vejr, og det 
at arbejde med natur og levende væsener er drivkraften. 
Jeg er naturplejer. Det er bestemt ikke nogen sur pligt at 
skulle arbejde videre både før og efter arbejde. Jeg bliver 
glad, når jeg kommer op på marken og ser de 30 hoveder 

>>

”Det burde være lettere 
at komme i gang som 
deltidslandmand, så 
der ser jeg gerne, at 
politikerne træder i 
karakter.
NIELS ANDERSEN, Skovens Hereford

stå forventningsfulde og kigge efter mig. Indvendig kan 
jeg mærke, at jeg har det godt med det, jeg laver. I mine 
øjne er det et privilegium at være deltidslandmand, slår 
Niels fast. 

Tid til kvalitet
I starten havde de ikke dyr, men en dårlig bøf fra super-
markedet blev startskuddet til den kødkvægsproduktion, 
Niels har i dag.

– Vi sad en aften og drak rødvin og fik en supermarkeds-
bøf. Hverken min kone eller jeg var særligt imponerede 
over det stykke kød, så vi blev enige om, at vi selv ville 
lave vores fremtidige bøffer. Derfor købte vi tre hereford-
køer, fortæller Niels. 

I dag har de 25-30 moderdyr. Kvalitet er omdrejnings-
punktet for produktionen af kød. 

– Vi er meget kvalitetsbevidste. Vi sælger ikke gamle 
dyr, og prisen har vi også sat efter, at det er høj kvalitet, så 
vi ligger 10-12 kr. over noteringen. Min drivkraft er at lave 
kvalitetskød – kød jeg kan stå inde for og kan være stolt 
af. Jeg går aldrig på kompromis med arbejdet, det gælder 
også i forhold til naturen. Vi har kun naturen til låns, og 
mit mål er at aflevere den igen i bedre stand, end jeg 
overtog den. Vi deltidslænd skal være kendte for at lave 
kvalitetsprodukter, for vi har bedre tid og andre betin-
gelser end fuldtidslandmanden, og det skal afspejle sig i 
produkterne, understreger Niels. 
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BAGGRUND
Ejere  Helle og Niels Andersen

Ejendom  Skovens Hereford, Ebeltoft

Niels arbejder i dag som servicemand hos Punkt 1 

i Ebeltoft 

Har en ugentlig fridag

Niels er tredje generation på ejendommen 

 Web  123hjemmeside.dk/skovenshereford

PRODUKTION
• 30 herefordkøer plus opdræt af kvier og tyre, 

i alt ca. 70-80 stk   
•  72 ha 

•   Naturpleje på yderligere 100 ha

•   Slår, vender og river selv

•  Selvforsynende med foder

•   Kødet afsættes ved privatsalg via egen hjemmeside.

BONUSINFO 
Niels har rigeligt 
med udfordringer  
med landbruget, 
så han lever godt 
med, at hans faste 
arbejde er forhold-
vis ensformigt.

Han vil ikke have mere jord. Derimod pusler han med 
tanken om at få flere køer og på et tidspunkt nå en produk-
tionsstørrelse, der vil kunne sende ham hjem på fuldtid. 

Familien er ramt
Det første, der falder Niels ind, når han bliver spurgt om, 
hvad der kendetegner livet som deltidslandmand, er: Et 
godt liv og masser af udfordringer. 

– Det er fedt at bo et godt sted, og jeg kan jo se på 
mine to store sønner, at de har nydt at vokse op her med 
motocross, heste og atv lige uden for døren. Det at leve og 
bo her midt i denne natur har givet os som familie nogle 
fantastiske stunder. For eksempel når vi tager aftens-
maden med op på marken. For et par weekender siden 
så jeg tilfældigt, at min søn på 19 havde sat sig op på 
marken sammen med en flok kammerater og en pose øl. 
De havde simpelthen valgt at sidde der midt i naturen og 
holde for-fest, inden de skulle i byen. Det gør mig glad, at 
de også kan se skønheden i dette sted, forklarer Niels.

Parrets to sønner på 19 og 21 år er begge under uddan-
nelse som henholdsvis smed og landbrugsmaskinsmed. 
De bor begge hjemme og hjælper stadig meget til på 
bedriften.

Tåbelige miljøregler skabt i regneark
Når man driver landbrug i en nationalpark, er der en lang 
række regler, der selvfølgelig skal overholdes, men det er 
ikke alle regler, Niels er enig i, er til gavn for naturen.

– Dyreregistrering er helt ok, men jeg river mig ind i 
mellem i håret over mange af miljøreglerne. Jeg kender 
området her indgående, og derfor ved jeg, at det er 
tåbeligt at have en regel, der siger, at vi skal brakpudse i 
august. Jeg ved jo, at det går hårdt ud over harer, fasaner 
og andre smådyr. Naturen kan ikke sættes i regneark, det 
er helt tåbeligt, når det tydeligvis går ud over så mange 
dyr. Deltidslandmænd skaber liv på landet, og vi er en 
kæmpe ressource i den forbindelse. Det må meget gerne 
blive lettere for os at dyrke markerne. Det burde også 
være lettere at komme i gang som deltidslandmand, så 
der ser jeg gerne, at politikerne træder i karakter, opfor-
drer Niels. 

Niels  leger med tanken om at  få 
flere køer end de 30 herefordkøer, 

han  har i øjeblikket.


