
Pløjefrit grovfoder med 
godt resultat
Kaare D. Larsen har siden 2011 arbejdet sig stadigt mere i retning af et CA-sy-
stem og har konstateret, at han har lavere omkostninger uden at give tab på ud-
bytte. Så økonomisk har det været en gevinst, som han dog indimellem har betalt 
lærepenge for at opnå

Landskabet er ret kuperet, der er mange 
mindre ejendomme og markerne er små. 
Vi er på Brunbjerggaard hos Dorte Prior 
og Kaare D. Larsen ikke så langt fra 
Gilleleje. Her er der lige nu 300 hektar 
ager, 180 RDM-køer og mange tanker 
om fremtiden på grund af forskellige 
muligheder og udfordringer. 
Hvor skal bedriften bevæge sig hen - 
udvide eller reducere lidt for at kunne 
automatisere og derved sænke arbejds-
byrden? Gå i retning af endnu mere 
Conservation Agriculture?
- Volumen er mig inderlig ligegyldig, og 
jeg har i mange år arbejdet rigtig meget. 
Nu er tiden inde til at se, hvordan vi kan 
rationalisere og skabe bedre forhold for 
os selv, konstaterer Kaare D. Larsen.
En af rationaliseringerne, som allerede 
blev taget i brug i 2011, er pløjefri 
dyrkning. 
- Det har absolut været en fordel og en 
fagligt spændende udfordring, som vi 

også har betalt nogle lærepenge for at 
få, fastslår han.

Søbund skal erstattes af høj jord
Brunbjerggaard ligger i et område, hvor 
der er meget at tage hensyn til, fordi det 
er et ret tæt befolket og populært om-
råde for pendlere med sin korte afstand 
til Storkøbenhavn.
- Desuden er vi over 60 lodsejere, som 
har jord i den hidtil tørlagte Søborg Sø 
på lige knap 600 hektar. 
- Vi dyrker selv 65 hektar, der bliver 
berørt af, at søen skal genetableres. Det 
areal er vi nødt til at have erstattet af et 
tilsvarende areal på høj jord i nærheden 
af vores ejendom.
- Men det er ikke sådan lige at finde 600 
hektar i området, der opfylder kravene, 
fortæller Kaare D. Larsen.
Han er tæt på processen, fordi han er 
formand for pumpelauget og gerne vil 
en løsning, så han og alle andre lods-

ejere kan komme videre på en ordentlig 
måde med deres landbrug efter flere års 
venten på en permanent løsning.

Meget positivt klimatjek hos 
Arla
Tilbage i 2012 udførte Arla et klimatjek 
hos Brunbjerggaard. Dengang var der 
250 hektar jord, hvori de omtalte 65 
hektar søbund indgik. 
- Vi placerede os midt i feltet med 
hensyn til klimaeffektivitet ud fra den 
daværende virkelighed.
- Jeg bad også om at få at vide, hvad 
betydning det ville have, hvis vi udskif-
tede søbunden med høj jord, fortæller 
han.
Så ville bedriften placere sig mellem de 
fem procent bedste.
- En af årsagerne var, at vi var gået over 
til pløjefri dyrkning, påpeger Kaare D. 
Larsen.
Dengang og i de følgende år gik han 
meget op i, at jordbundsorganismerne 
skulle udføre mest mulig jordbearbejd-
ning.
- Men vores majs skal have en løsning 
i cirka 15 centimeters dybde forud for 
såningen, siger han ud fra erfaringerne.
Derfor blev den ældre Kongskilde stub-
harve i foråret 2018 udskiftet til fordel 
for en Köckerling harve.
Til gengæld kan han så hvede direkte 
med sin VM Seeder efter majshøsten, 
hvad han gjorde i år.

Vil erstatte arbejdskraft med 
robotter
Malkningen sker nu i en to gange 16 
swingover malkestald, som er uhyre 
effektiv. Men for at få en god malkning, 
der fastholder en høj yversundhed, er 
der nødt til at være to mand ved alle 
malkninger.

På Brunbjerggaard har efterafgrøderne aldrig været mere veletablerede end i 2018. 
Her er nogle rødder af olieræddike.
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at familiens livskvalitet også skal med 
ind i vurderingen af, hvad vi skal frem-
over med vores bedrift, pointerer han.
Hvis ko-antallet bliver øget, og det 
er svært at skaffe arbejdskraft, bliver 
arbejdsbyrden desto større.
- Så vil jeg hellere reducere til 160 køer, 
som kan malkes af to robotter. Det vil 
økonomisk blive næsten det samme som 
nu, men vil give et bedre arbejdsmiljø, 
fremhæver han.
Hvis alt går som nu planlagt, bliver 
den store ændring til malkerobotter en 
realitet i 2019.

Staldgødning skal være klar til 
udkørsel
Udover gylle har Kaare D. Larsen en 
del dybstrøelse, som både anvendes som 
gødning og til forbedring af jorden. 
Han foretrækker at køre den ud, hvor 
der skal være majs. Men når den ikke 
pløjes, men harves ned, er det nødven-
digt at gøre det på en måde, så en høj 
fremspiring bevares.
- Vi har prøvet at harve den ned, hvor 
det var for tørt og dybstrøelsen for lidt 
omsat. Det dur ikke, og vi har betalt 
nogle lærepenge på den konto, fastslår 
han.
Derfor er han gået over til at udbringe 
dybstrøelsen ved nedharvning om 
efteråret. 
- Dybstrøelsen, vi muger ud om foråret, 
bliver kørt i markdepot, der dækkes 
med plastic. Så sker der en omsætning, 
og det er nemt at udbringe stakken om 
efteråret, fortæller han.
I gennemsnit af flere år før 2018 har ud-
byttet i majs været lige omkring 11.000 
FE pr. hektar. Men i det tørre 2018 røg 
udbyttet ned på lige omkring 7.500 FE 
pr. hektar. Heldigvis var kvaliteten helt 
i top.

Der er masser af liv og ikke mindst regnorme i jorden på 
denne mark med direkte sået vinterraps.

Her er der sået vinterhvede direkte i majsstub. I sådan en 
mark er der stor fare for fusarium i hveden.

En håndfuld fuldfoder til køerne.
Kaare D. Larsen med en rekordlang rod 
af en olieræddike.

Markplan 2019
Vinterhvede  110 ha
Græsmarker til slæt  
og afgræsning  100 ha
Majs til ensilering  56 ha
Vinterraps  34 ha

Maskinparken
Valtra T 203 2 stk.
Valtra N 163 1 stk.
VM Seeder såmaskine 3 m
Bargam marksprøjte 24 m
Samson PG 20 gyllevogn  
m 24 m bom og 6 m nedfælder
Köckerling Quadro 400 harve  
m STS efterharve
Krone butterfly sæt 8,7 m
Kuhn rive 8,5 m
Kuhn spreder 8,5 m
McHale rundballepresser  
m wrapper
Diverse vogne

Vinterhveden kvalte 
hestebønnerne helt 
Kaare D. Larsen har også prøvet at sam-
dyrke vinterhvede og hestebønner på 
den måde, at han i efteråret 2017 såede 
hvede under ret våde forhold.
- I foråret var der generelt for lille 
plantebestand af hveden. Så jeg tænkte, 
at jeg kunne så hestebønner direkte 
i marken uden at sprøjte hveden ud, 
forklarer han.
Men det skulle vise sig, at hveden, hvor 
der var en nogenlunde plantebestand, 
overhalede hestebønnerne og kvalte 
dem helt. Andre steder, hvor der hver-
ken var hvede eller hestebønner nok, 
blev der en masse ukrudt.
- Nu har jeg sået hvede direkte i samme 
mark, og den ser heldigvis godt ud, 
afrunder han.

Af Niels Damsgaard Hansen

I en tid, hvor det er svært at finde dyg-
tige medarbejdere, er det en udfordring, 
som giver rigtig mange arbejdstimer til 
Kaare D. Larsen.
- Jeg er efterhånden blevet så gammel, 
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