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Lige om lidt er der Økologikongres og vi ser frem til at deltage i oplægget onsdag eftermiddag om 

Holistisk Planlagt Afgræsning. Michael Kjerkegaard holder oplæg sammen med engelske Rob 

Havard, der i årevis og i stor målestok har praktiseret ”mob grazing” og lader det holistiske syn 

gennemsyre hele måden at drive bedriften på. Efter mødet bliver der tid til diskussion med Rob, 

det ser vi frem til! I dette nyhedsbrev fortæller vi om hvordan Barritsskov Gods kom i gang med 

Holistic Management sammen med bestyrelsens suppleant Leif Rørbye. Oliver Schouw, der 

arbejder sammen med Leif fortæller om sit kursus i Holistic Management i Kenya i sommer.  

 

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i HOPLA – Leif Rørbye 

 

Leif Rørbye - I dag fungerende driftsleder på Barritskov 

Gods. Godset bliver dyrket biodynamisk med ammetanter 

og kornavl på ca. 350 ha. De 70 ha er vedvarende græs på 

skrænter og enge. Resten er et dynamisk vekslende 

sædskifte med brødkorn, havre og græs. Til tider også 

grøntsager. 

 

Leif startede som selvstændig landmand i 1985 med 

malkekøer. Omlagde til økologi i 1998 og havde fra 2005  

til 2015 stude på Barritskov.  

 

I 2011 blev undervisere fra Savory institut inviteret til Barritskov hvor medarbejderne blev 

introduceret til Holistic Management og der blev lavet en græsningsplan. Studene blev afløst af 

ammetanter med tyrekalve fra Andelsgården Søgård som er Thise leverandør og arbejder aktivt 

med at udvikle holistisk afgræsning. I dag er der ca. 70 køer på godset som passer deres egne kalve 

og de tyrekalve der bliver sat til. 

 

  



Holistisk planlagt afgræsning i Danmark og i Kenya - af Oliver Schouw 

 

Mit navn er Oliver Schouw – Jeg er uddannet i BINGN, 

den nordiske landbrugsuddannelse for biodynamisk 

landbrug og har siden 2014 arbejdet med landbrug.  

 

I April 2018 blev jeg ansat hos Leif til at passe køerne 

på Barritskov, som skal græsses efter holistiske 

principper og tog derfor på kursus I sommer.  

 

Kurset er et 10-dages kursus i Holistic Management 

afholdt af Savory Institut og dette kursus foregik i 

udkanten af Maasai Mara i Kenya.  

Her var det virkeligt interessant at se hvordan denne nye måde at håndtere ens omgivelser kan 

være så kraftfuld. I løbet af nogle få år havde de genskabt muligheden for deres køer til at trives i 

et ellers goldt og tørt landskab. Det havde også medført at bl.a. elefanter, løver, giraffer og enormt 

mange andre drøvtyggende flokdyr var vendt tilbage til området som nu kan bruges som en 

turistattraktion. Det gør det muligt for Maasai folket at opretholde deres traditionelle livsstil i tæt 

forbindelse med deres husdyr og landskabet. En ellers truet livsstil der med ørkendannelse bliver 

mere og mere vanskelig at opretholde. Det var vigtigt for mig at se at Maasaierne og de andre 

nomadiske hyrdefolk med deres livsstil er en meget essentiel del af deres omgivelsers 

fødevareproduktion som med deres evne til at passe på jorden bær hele samfund som ellers ville 

gå til grunde. Ligesom alle civilisationer bæres og har været båret af et produktivt landbrug. 

 

 
Figur 1 Traditionelt hyrdeliv hos Maasaierne. I tæt kontakt med dyrene og landskabet. Foto: Oliver Schouw 

 

  



Som ellers nævnt passer vi køerne på Barritskov og øver os hver dag i at arbejde Holistisk. Jeg går 

med mange spørgsmål, fx emnet omkring kulstof, metan og vores luft, vores atmosfære – også 

vores jord, frugtbarheden, strukturen, produktiviteten. Jeg syntes der er mange ting at tage fat på 

og allerede med min korte erfaring med landbrug har jeg hørt om så mange forskellige bud på 

hvordan vi konstruktivt går til værks mht. det meget omdiskuterede klima.  

 

 
Figur 2 Både dyr og vand flyttes dagligt på Barritsskov. Her er ATV'en uundværlig og med et vandkar på en palle samt lynkoblinger 
på vandet, er det let at slæbe karret videre til næste fold. Foto: Oliver Schouw 

Derfor er jeg glad for at foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning er blevet til og arbejder for vi 

kan få lavet en Savory hub i Danmark hvor vi kan arbejde med disse spørgsmål. Helt konkret, i 

dagligdagen. Det er mit ønske at landmænd, dyreholdere, gartnere, biologer, forskere, lærere, 

forbrugere og alle andre, da vi alle er afhængige af at vores økosystem kan bære vores eksistens, 

kan mødes i en skabende dialog for at finde ud af hvordan vi bedst må bære os ad med at 

opretholde en verden som vores børnebørn kan leve i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sæt kryds i kalenderen 

HOPLA arrangerer kursus i holistisk planlagt afgræsning i januar måned. Husk tilmelding inden jul. 

 

TID: tirsdag d. 14. januar 2020 

STED: Ryttervej 61, 7100 Vejle  

PRIS: 800 kr. inkl. forplejning.  

TILMELDING: på mail hopla.dk@gmail.com senest 13. december 2019. 

KONTAKT: Michael Kjerkegaard tlf. 2190 0895 

 

Kurset gennemføres ved minimum 10 deltagere. 

Hvis der er tilstrækkelig med interesse, oprettes yderligere et kursus på Sjælland i januar måned. 

 

 

PROGRAM FOR HOPLA afgræsningskursus 
 

DAGENS PROGRAM 

9.00 Ankomst, kaffe og introduktion  

9:15-10:00 Introduktion til Holistisk management 

• Holistisk management = oversigt over og styring af HELE din bedrift 

• Få styr over det du gør, så du opnår det du vil. 

• Holistisk = helhedsbetragtning, kontekst = sammenhæng = inddrag det hele før du tager dine 
beslutninger. Sammenhæng mellem mål og resultater. 

• Tjek af sammenhængen mellem holistisk kontekst 

Kl. 10:00 Hvad er målet med afgræsning, hvordan gør du og med hvilke midler? 

• Holistisk afgræsning - introduktion 

• Management og virkemidler 

• Essentiel baggrundsviden for afgræsningsplanen. 

• Agerjord og/eller naturpleje. 
Ved kødkvægsproducent Michael Kjerkegaard, Eskelyst 

Kl. 11:00 Lav en plan for din afgræsning og få mere ud af markerne 

• Baggrund for værktøjet til planlægning af afgræsning 

• Introduktion til øvelse hvor du selv planlægger næste års afgræsning. 

• De praktiske muligheder/udfordringer – hegn, vanding og grej. 

• Sommer og Vinterfodring, slutfedning, læ, ly og skyggemuligheder. 
HUSK: Medbring udprintet markkort, markplan og evt. PC.  

Ved planteavlsrådgiver Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark ApS 

FROKOST 

Kl. 12.30 Afgræsning & Dyrevelfærd  

• Afgræsningsmetoder og erfaringer fra praktiske afprøvninger 

• Perspektiver på dyrevelfærd og udfordringer ved at have kvæg ude året rundt. 

• Diskussionsoplæg 
Ved Michael & Carsten 

Kl. 14:00 Markvandring hos Michael Kjerkegaards Hereford besætning 

Kl. 15.30 Tak for i dag 

 Der tages forbehold for programændringer 
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Kontakt bestyrelsen: 

Ønskes dialog med foreningen kan formand Michael Kjerkegaard kontaktes. Møder I nye 

interesserede medlemmer kan de også kontakte Michael eller skrive til hopla.dk@gmail.com  

 

Formand:   Michael Kjerkegaard, Vejle  tlf. 2090 0895  

Næstformand:  Rasmus Rasmussen, Samsø tlf. 2441 5791  

Kasserer:   Michel Poulsen, Ringsted  tlf. 2720 2878 

Suppleant:   Leif Rørbye, Juelsminde   tlf. 2443 6334 

Sekretær:   Iben Christiansen, Viborg   tlf. 6197 4909 

Øvrige best. medlemmer:  Marie Pedersen, Sdr. Felding  tlf. 2112 1935 

Uffe Worm, Skibby  tlf. 2140 6524 

Carsten Markussen, Herning tlf. 3062 7215 

Thorkild Nissen, Aalborg  tlf. 4025 6047 

 

Følg også foreningens arbejde, debat og arrangementer på Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/247783962540631/ 
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