
Effektivt markbrug, bio diversitet 
og jagt spiller sammen
Unødig tomkørsel i markerne er afløst af vildtagre, der giver stor biodiversitet og grundlag 
for jagt og naturoplevelser hos Klitgaard Agro, der blandt andet driver 1.500 hektar pløjefrit

Hvordan forener man en effektiv mark-
produktion med en stor interesse for jagt 
og biodiversitet? Det ved Michael Bund-
gaard, medejer af Klitgaard Agro kon-
cernen, en hel del om. Han har nemlig i 
mange år interesseret sig ikke alene for 
at dyrke pløjefrit på en effektiv måde, 
men også for jagt i alle dens aspekter.
- Jo mere viden, jeg får, jo mere kan jeg 
se, at det hele kan hænge sammen på en 
god måde, forklarer han.
Hjemme på Klitgaard, der er del af en 
større koncern med markbrug, svine-
produktion, energiproduktion, jagt, 
hundetræning og Bed and Breakfast, har 
han brugt tid på at lave nogle spæn-
dende udregninger omkring logistikken 
i markbruget.
- Her kan du se, at tomkørsel i markerne 
og dyrkning af kilerne ikke kan betale 
sig, viser han i et regneark.
Men når det ikke kan betale sig at dyrke 
kiler og trekanter, hvad gør man så?

- De kan bruges til vildtstriber, som kan 
kombineres på mange måder inklusiv 
tilplantninger med buske eller træer, 
forklarer Michael Bundgaard.

Markkort brugt til planlægning
Hvordan det er gjort, viser han på flere 
markkort med indtegning af de områ-
der, som ikke længere skal dyrkes med 
afgrøder, men bruges til vildtstriber og 
øget biodiversitet.
Udkommet er, at der nu i de fleste mar-
ker er et lige antal plejespor og 40 meter 
brede foragre. 
- I den side af marken, hvor vi kører 
ind, kører vi også ud igen. Vi kører ikke 
tilbage fra den anden ende af markerne 
eksempelvis uden at sprøjte eller gøde 
samtidig, forklarer Michael Bundgaard.
Systematiseringen af markerne betyder 
også, at der ikke længere er kiler, som 
skal sprøjtes og gødes med videre.
- Det tager lang tid at behandle kiler, og 

der vil ofte være områder, som bliver 
behandlet to gange, fordi overlapning 
ikke kan undgås selv med sektionsaf-
blænding, konstaterer han.
Michael Bundgaard har endda ikke 
indregnet i sit regneark, hvad det koster 
at behandle to gange. Så fordelene ved 
at rette markerne op er endnu større end 
det, hans regneark viser.

Vildtstriber på cirka 15 hektar 
Klitgaard Agro driver i alt 1.500 hektar 
med udgangspunkt fra Klitgaard, der 
ligger nær Hals i det sydøstlige hjørne 
af Vendsyssel. Både markbrug og 
svineproduktion er fordelt på de fem 
ejendomme, der indgår i den samlede 
bedrift. 
- Desuden har vi en aftale med en nabo 
om udveksling af jord, så han kan dyrke 
70 hektar med kartofler hos os, mens vi 
har korn eller raps hos ham, fortæller 
Michael Bundgaard.

Her er der i en forholdsvis bred kile i en mosaik etableret græs, hirse, 
majs, sortsblanding og juletræer. Michael Bundgaard viser bredden af 
græsstriben, som skal slås gennem sæsonen.

8   FRDKnyt  |  juli ’14



I alt er der 30 medarbejdere, som invol-
veres i det daglige arbejde og opfordres 
til at komme med indspil til, hvordan 
arbejdet skal tilrettelægges og udføres.
- Det tæller selvfølgelig meget, at vi er 
effektive. Men det er lige så vigtigt, at 
vi har en god arbejdsplads, hvor alle 
føler, de har det godt, konstaterer han.
I starten undrede medarbejderne sig lidt 
over forslagene om at skære hjørner af 
og forlænge hegn med videre. Normalt 
handler det jo bare om at få mest mulig 
jord dyrket.
- Men i dag kan de godt se, hvad den 
større mening var, nemlig både at ratio-
nalisere og skabe større biodiversitet.
- Og det er kun cirka 15 hektar eller 
meget tæt på en procent af vores sam-
lede areal, som vi har skåret fra for at 
opnå de indlysende fordele, konstaterer 
Michael Bundgaard.

Vildtet trives meget bedre
Et helt synligt resultat af den samlede 
indsats med pløjefri dyrkning og anlæg 
af vildstriber med videre har ført til, at 
der er mere vildt hos Klitgaard Agro 
end tidligere. 
Der er flere viber, flere fasaner, flere 
harer, flere agerhøns, flere lærker og så 
videre.
- Årsagen er, at vi har skabt muligheder 
for, at vildtet kan finde føde, skjule sig 
og yngle, siger Michael Bundgaard.
Alle tre forhold skal være i orden, når 
man vil øge vildtbestanden. Derfor 
handler det også om, at der skal være en 
afvekslende plantebestand, som danner 
grundlag for en stor bestand af insekter 
og samtidig kan være skjul på alle årsti-
der. Men der skal også være bare striber 
uden planter.
- For eksempel skal fasankyllinger have 
insekter de første 14 dage, hvorefter de 
kan leve af frø med videre, forklarer 
han.

Jagt indgår i virksomheden
Selvom rationaliseringen af markarbej-
det med ophør af dyrkningen af kiler 
og hjørner i sig selv giver bedre samlet 
dækningsbidrag, har indsatsen også 
båret frugt på en anden måde.
- Vi har som en del af vores aktiviteter 
startet Klitgaard Game Fields, hvor 
vi sælger jagter med vægt på størst 
mulig naturoplevelse, forklarer Michael 
Bundgaard.
Denne del af aktiviteterne passer rigtig 
godt ind, fordi han selv er meget jagtin-
teresseret og er en ivrig bueskytte.
- Men vi ser det også som en vigtig 
del af de indtægter, vi kan få fra vores 
virksomhed, fortæller han.
På den måde er der også rigtig god sam-
menhæng i tingene.

Inspireret på tur til USA
Michael Bundgaard er netop kommet 
hjem fra FRDK-studieturen til USA, 
hvor han oplevede, hvordan no till og 
fokus på en sund jord spiller en vigtig 
rolle for en bæredygtig udvikling af 
markbruget.
- Deres klimaforhold er anderledes end 
vores og giver selvsagt nogle andre be-
tingelser. Men meget kan også overføres 
til vores forhold, påpeger han.
Blandt andet oplevede han, hvordan 
mindst mulig forstyrrelse af jorden 
skaber meget mere liv på jordoverfladen 
og nede i jordprofilen. Det er liv, som 
for eksempel giver en betydelig bedre 
jordstruktur, større evne til at fastholde 
næringsstoffer og øget evne til at fast-
holde nedbøren.
- Det hænger meget fint sammen med 
det, vi gerne vil både med et effektivt 
markbrug og en stor biodiversitet med 
god jagt. 
- Og det gav inspiration til yderligere at 
udvikle vores pløjefri system, fortæller 
han om udbyttet af studieturen.

Så selvom der er sket meget hos Klit-
gaard Agro, kan der ske endnu mere 
fremover.

Af Niels Damsgaard Hansen, ndhtxtfoto

Vårbyggen har fine rødder, og jorden klistrer fint til rødderne, 
fordi planterne udskiller sukker og samarbejder med 
mykorrhiza svampe.

Kortet viser, hvordan hjørner (de røde 
områder) er taget ud til vildtstriber.

De fræsede striber er også vigtige for vildtet og dermed 
biodiversiteten.

Markplan 2014
Vinterhvede 388 ha
Vinterraps 238 ha
Vinterrug 125 ha
Vårbyg 398 ha
Havre 138 ha
Kartofler  70 ha
Sukkerroer 42 ha
Kolbemajs  30 ha
Energipil 31 ha
Græs og vildtagre 33 ha

Udsnit af maskinparken
Hjultraktorer 6 
Bæltetraktorer 2 
Mejetærskere 2 
Såmaskine 8 m
Harve 10 m
Selvkørende sprøjte 40 m
Gyllevogn 20 m
Sneglevogn
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