
Jørgen Sønderby 



Teori er når man 
ved alt, men intet 

fungerer 

Praksis er når alt 
fungerer, men ingen 

ved hvorfor 

Hos os er teori og 
praksis forenet: 
Intet fungerer og 

ingen ved hvorfor…. 



!! En enkelt af Thise andelshavere, Steen Dissing, 
”Jarmstedgaard”, har udført et parallelt 
fodringsforsøg for at belyse, om fodring med 
baldrian, valmue og valsede frø fra 
hampplanten kan påvirke køernes adfærd. 



!! Hvad kan praktikeren gøre? 
!! Jordbearbejdning 
!! Jævne marker – Uden sten 
!! Såteknik 
!! Hvad forventer vi af teoretikeren? 
!! Frøblandinger uden favorisering 
!! Holdbarhed/Ensartethed 













!! Praktikerens udfordringer 
!! Cikorie(Roetop) er ikke skårlægnings egnet 
!! Fremtidsønsker 
!! Vi mangler bunddækkeplanter 
!! Opdeling mellem 1-2årige og 3-5årige 

urteblandinger 





!! I økologien er begrænsningen fremadrettet mangel på 
kvælstof på grund af ønsket om kornafgrøder i en stor 
del af sædskiftet. 

!! Dette prøves løst ved grøngødning, bælgsæd / 
biogas / kløvergræs / gylle. 

!! Bælgsæd giver høstusikkerhed / ukrudts opformering 
!! Biogas giver meget transport og logistik problemer.  
!! Brug af foder- og konsumafgrøder til biogas. 
!! Tvivlsom/dårlig økonomi i biogas. 



!! Udfordringen er at vende bøtten 180 grader. 
!! Større andel kløvergræs/krydderurter,  
!! Færre konsumafgrøder til drøvtyggere. 
!! Hvordan gøres dette: 
!! Jo, 5 kg gode grønpiller/urtepiller kan erstatte 5 kg A-

blanding. 
!! Vupti: mere kløvergræs, bedre sædskifte, færre 

konsumafgrøder til kvægfoder og mere brødkorn og 
grøntsager. 

!! Alt i alt: højere udbytte og flere kvalitetsprodukter til 
mennesker. 



!! Jamen, grønpiller koster jo kassen i energi... måske, 
måske ikke. 

!! Græstøring med luft fra 1000 m2 
luftsolvarmeanlæg og solceller på gårdniveau og 
så er transport-logistik hjemme. 

!! Det må da gøre en grovfoderkonsulent glad, eller 
er jeg bare en halvskør bondemand, der drømmer 
om, at udleve sine egne fantasier? 

!! Alle skøre idéer er ikke brugbare, men enkelte er 
der måske en ide i.  

!! Nå, ja. Smid det bare i papirkurven  



Tak 
for nu 

Må jeg 
ikke også 
smage? 




