Karl Henning driver

Gården bliver biodynamisk

Kompost fuld af liv og organisk næring

lade sig gøre på sandjord, og den økolo-

Med Maria Thuns kalenderen, brug af

Udslaget i frugtbarheden og frodigheden

giske konsulentbistand, som han kunne

biodynamiske præparater og en lille ob-

på de sandede jorde kom allerede ved

få, anbefalede simpelthen, at han måtte

ligatorisk kvægflok blev gården biodyna-

første forsøg med præparater og frem-

– det har ikke været

holde helt op som landmand. Det første

misk for 9 år siden, og hele dynamikken i

stilling af kompost på basis af komøg.

fremskridt kom, da Karl Henning erkend-

gårdens drift blev omlagt til:

Jordene, der er sammensat af sand og mor

helt enkelt. Men med

te, at gyllen i sig selv var et problem og af-

kompost og biodynamik

til gyllen. Det førte til biodynamik som en

er det lykkedes ham at

sympati og hjerte for dyr og jord.

få frodigheden tilbage.

at gøre det bedste på forbrugerens vegne,

Dengang kunne dyrkning af kål ikke

et speciallandbrug på
sandetog mager jord

prøvede forskellige forsøg på alternativer

•

mulighed. Hos biodynamikerne fandt han

•

Det ansvar, som en jordbruger har for
altså sikre den højeste kvalitet ud fra

•

den viden man har, tiltaler Karl Henning
meget.
Overbevisningen kom i form af en

Jorder der
svupper af liv

bustur til Sydtyskland, hvor han, sammen

tekst og fotografier: aiah noack, havebrugskonsulent, hortonom, ph.d.

indenfor biodynamisk landbrug, dufter til

med andre, besøgte flere biodynamiske
jordbrug og Maria Thuns frodige sted (på
oprindeligt mager jord) i Sydtyskland.

< øverst
Alex Podolinsky, som er en af pionererne

kelsen ser interesseret på.
arl Henning Mikkelsens jorder

summende insekter og flere sjældne

lovede sig selv, at han ville gøre det bed-

svupper. De svupper ikke af vand,

fugle- og plantearter langs bække og grøf-

ste, der stod i hans magt med dem. Men

< nederst

men af liv! Det lille speciallandbrug ligger

ter og i engområdet, som han med vilje og

han havde arbejde udenfor gården og

Biodynamiske herligheder fra Højbo

på magre, sandede jorder ved Brande. Det

stolthed bevarer for naturens skyld.

forpagtede derfor jorden ud til en bonde i

– fremvist af bonden selv.

området. Herved så han, hvordan marker-

komme på markvandringer på gården. Jeg

ne blev gødsket med gylle og kunstgød-

Her får vi fortællingen om drøm-

har hørt Karl Henning fortælle om med-

ning. Gyllen, fik han at vide, var en vigtig

men om et levende landbrug, for Karl

gang, modgang og fremgang og taget en

næringskilde til magre jorde og kunne

>

han elsker det, både egnen og jorderne.

I en årrække har jeg været så heldig at

Henning kan endda dyrke nærings-

del billeder. En dag var jeg så heldig at se,

ikke undværes. Han husker det endnu

biodynamiske gård.

krævende afgrøder som kål, porrer og

hvordan han høster gulerødder med sin

som en splittet periode, for han kunne

knoldselleri på markerne, og han dyrker

traktor og optager. Det var her, jeg første

mærke og se, at jorden ikke trivedes,

alt uden vanding. Det er fortællingen om

gang rigtigt lagde mærke til, at sandjor-

et bemærkelsesværdigt samspil mellem

den svupper op, så snart traktorhjulene

Effekten af kompost

bonde og jord og noget, som vi alle kan

kører videre. Det var et forunderligt syn,

Karl Henning bestemte sig for at op-

lære af – uanset om vi bor i hus, række-

som gav inspirationen til denne fortæl-

hæve forpagtningsaftalen og gå i gang

hus, med altan eller på et lidt større sted.

ling om levende jord og dermed fornyet

med at dyrke markerne efter økologiske

håb for alle de forstenede marker, som vi

metoder. Det var i 1998. Men økologisk

ser overalt i landskabet i dag.

landbrug måtte også bruge gylle. I starten

De sandede jorder
Karl Henning Mikkelsens landbrug

 t sædskiftesystem bestående af
e
græs, korn, rodfrugter og kartofler
 mhyggelig tilberedning af
o
biodynamiske præparater
baseret på urter
 mhyggelig tilberedning af
o
kompost baseret på komøg fra
egne dyr
 mhyggelig spredning af de livso
styrkende præparater og kompost i
ganske små mængder
s åning, jordbearbejdning, høst
og spredning af præparater og
kompost efter Maria Thuns
såkalender
 t bevidst fokus på at dyrke jorden
e
fremfor at fokusere på afgrøderne.

(sort humusholdig sand), kom i balance.
Karl Henning tror på, at der i en sund jord
trives svampeorganismer, som er en af de
vigtige samarbejdspartnere, han får, når
biodynamiske præparater og kompost af
komøg tilføres fremfor gylle. Jordens myriader af svampe hjælper jordens liv, planternes rødder og holder som en svamp
vandet i de øverste lag, hvor planterødderne findes og er stærkt medvirkende til
at give en afbalanceret vækst på marken.

Vanding er unødvendigt
Karl Henning bruger sin traktor og flere
specialredskaber til at udføre de forskellige opgaver på markerne. Men han
ønsker ikke vandingsudstyr. Hans metode
med at opelske livet i jorden og opbygge
humus baserer sig på at udnytte egenskaberne hos naturens egen vandbeholder,
humuslaget, og alle hans rodfrugter, kål
og kartofler får dermed vand nok uden
kunstvanding.

Kålplanterne drikker dug fra deres egne blade om morgenen og danser efter solen hele dagen

Naturen trives på Karl Henning Mikkelsens

brugte han den, men fandt så ud af, at det

dyrkes med fokus på de mindste detaljer

Levende jord

som jorden, vandet, vinden og tilvæksten

Karl Hennings historie om at blive sin

der gjorde det ingen forskel. Og ingen

kan give, og her kan man mærke og se

egen samvittighedsfulde landmand star-

kunne hjælpe med, hvad han ellers skulle

en svuppende jord (der dufter skønt og

tede i 1994, hvor han købte gården. Han

bruges. Men han følte selv en længsel

helende), og man kan høste de ypperste

så ud over sine marker for første gang,

imod helhed og balance.

grønsager år efter år. Der er masser af

følte hvor stort det i virkeligheden var og

6

•

>

ligger på Karl Hennings barndomsegn, og

•

•

jorden på Højbo, mens Karl Henning Mik-

K

•

 ere mindre græsningsarealer for
fl
kvæget, der til gengæld gødsker
naturligt og opbygger humuslag

slet ikke føltes rigtigt, og på nogen afgrø-
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< Biodynamisk korn

Græssets evne til humusopbygning

på marken er en del af

En kløvergræsmark bibeholdes i 2
 –3

sædskiftet på Højbo.

sæsoner og består typisk af flere forskellige græstyper. Foldene græsses året rundt
af kvægflokken af racen Simmenthaler på
ca. 20 stk. kvæg i alle aldre.

> Kvægflokken er en
essentiel del af den

Karl Henning har udviklet en græs-

biodynamiske gård.

ningsrytme, så græsset meget hurtigt er i
gang igen efter kvæget har været på besøg
i folden. Det betyder, at flokken skal
flyttes hver 3. dag frem for typisk hver
14. dag. Når græsset ikke græsses helt i
bund, er tilvæksten mere stabil, og evnen
til humusopbygning er størst mulig.

Ukrudtsstyring

Tilmed passes græsmarkerne med

Karl Hennings opfattelse af ukrudtet er

at sprede kokasserne og slå græsset, så

ikke fjendsk eller hadsk. Hvad vil tidslen

vækst og udvikling fremmes. Når marken

eller senegræsset fortælle om jorden,

tages i brug til afgrøder, vendes græsset

spørger han i stedet sig selv, og mærker

ned i jorden for at omdannes til kompost

så efter, hvad der er rigtigt at gøre. Ifølge

og humus. Herved kommer der organisk

Karl Henning er tidsler i en mark er f.eks.

bundet kvælstof, fosfor og kalium til

et tegn på, at jorden skal løsnes. Ukrudtet

afgrøderne. Og liv i jorden.

er heller ikke aggressivt og dominerende,
men derimod måske en katalysator, og
ifølge Karl Henning indeholder afgrøderne flere sekundære stoffer og sporstoffer,

Taknemmelighed og bøn

Produktionen er på

når de har vokset sammen med ukrudt.

Et af de ting, jeg husker fra markvandrin-

En detalje er, at med nøjagtig viden om

gerne hos Karl Henning Mikkelsen er, at

spiringstider for sine afgrøder og sin trak-

han fortæller, hvordan han sidder på sin

tor med en specialukrudtsbrænder bagpå,

traktor og sår f.eks. gulerodsfrø eller læg-

kan Karl Henning brænde ukrudtsspirer

ger kartofler og i denne proces samtidig

af i dagene før, hans spirede afgrøder vil

beder til sin jord om at være villig til at

Som bevis på gårdens høje kvalitet

der kommer om natten, hvilket særligt

nå op til jordoverfladen. Dertil arbejdes

optage de frø, han spreder, og de knolde,

vil jeg fremhæve en egen erkendelse:

ses på kål, der danner skåle af bladene.

med håndhakker i gulerodsmarken, hvor

han lægger, og at trykket, som traktorens

Ved at sætte tænderne i en gulerod fra

Her ligger duggen som perler, der optages

flere hænder kommer og hjælper hvert år

hjul forårsager, bliver tilgivet af det liv,

Højbo, som Karl Henning Mikkelsens

igennem bladene om morgenen. Og så

i juni.

som jorden rummer. Bøn i sit indre til at

gård hedder, oplevede jeg for første

er det så godt at vide, som Karl Henning

gang i mange år, hvordan min barndoms

siger, at der ingen tvangsfodring finder

Planternes styrke

gulerødder smagte og knasede. Heraf en

sted – kun planternes optagelse efter lyst

Fordi planternes sundhed – immunfor-

med ham, og at flere må blive opmærk-

egen påstand: Kun ved at sammenligne

og behov.

svar om man vil – er styrket af jordens

somme på denne livgivende måde at

sundhed og liv, er sygdomme og skadedyr

dyrke og respektere jorden på.

smag og tekstur mellem Højbos uvan-

sæsonen bliver god, at kosmos og alt det
usynlige liv under og over jorden vil være

dede og biodynamiske gulerødder og

Sunde frø

supermarkedernes økologiske gulerød-

Valg af frø til afgrøderne er vigtigt for

der – alle dyrket med kunstvanding og

jordens b
 alance og planternes sundhed.

for eksempel, hvordan planternes eget

overtog den i, som han pointerer igen og

sandsynligvis gødsket med gylle – kan en

Så vidt muligt bruges derfor Demeter-

immunforsvar beskytter sig så godt imod

igen.

bybo for første gang opleve, at gulerødder

certificerede (dvs. biodynamiske)

skimmelangreb, at de kan vokse i ugevis

er i stand til at have en eventyrlig dyb og

frø – helst fra Bingenheimer Saatgut i

efter angreb.

rund smag og en skøn sprødhed.

Tyskland, der arbejder med stor viden og

Hvor en mark er i balance, er det en

indsigt i forhold til naturen. Han bruger

enkelt plante, der angribes og ikke store

være nervøs for tilvæksten, men årene

kun yderst nødtvungent hybridfrø, da

områder, konstaterer han med glæde i

har vist, at netop planternes stilstand i

disse sorter ifølge Karl Henning er meget

stemmen.Kålmarken trives også på flot-

væksten, når det er tørt, fører til faktisk

tæt på genmanipulation og slet ikke er i

teste vis og består af hovedkål, spidskål,

ekstra vækst, når det regner igen samt om

balance.

rosenkål, rødkål, grønkål og savojkål.

På tørre somre kan Karl Henning

sjældne gæster på gårdens jorde.
I kartoffelmarken ser Karl Henning

For Karl Henning er der ingen tvivl. Gylle forårsager tvangsfodring af
planterne. Humus i jorden nedbrydes og efterlader gold jord, og gyllen
slår tilmed mikroorganismer ihjel og er hård ved regnormene.
I den forbindelse påpeger Karl Henning, at ifølge biodynamisk forståelse er vores egen, menneskelige urin, som af og til bruges i økologiske
haver til f.eks. klatgødskning her og dér, ikke er egnet til ernæring af
planter, som vi direkte skal spise. Han forklarer, at når mad går igennem
en menneskelig krop, har kroppen optaget al den næring, der er egnet
for menneskekroppen. Vores urin er egnet til planter i skov, marker og
grøngødning, men ikke til gulerødder, siger han – dvs. det skal igennem
et led mere, før det er godt for mennesker igen.
Han opfordrer til at bruge planter, der opsamler kvælstof til at tilføre
friske forsyninger til jorden. Altså at dyrke bælgplanter med kvælstoffikserende egenskaber og anden grøngødning, hvor plantemassen
nedbrydes i jorden til humus, som indeholder naturlig plantenæring.

Efter 2–3 år med kløvergræs dyrkes
der 1 år med grønsager på arealet.

< Kartofler i kule.
75 ton om året.

Grøngødning fremfor gylle og urin

Alex Podolinsky
Alex Podolinsky er en af pionererne i ndenfor biodynamisk landbrug,
og har flere gange besøgt Højbo, og Karl Henning Mikkelsen har haft
den store oplevelse at besøge Podolinsky i Australien, hvor han bor og
forsker i de fremmeste biodynamiske metoder. Alex Podolinsky underviser i en form for biodynamik, der stimulerer til planters frie optagelse af
vand og ernæring. Podolinsky påpeger, at økologisk landbrug i dag går
det konventionelle landbrugs ærinde med tvangsfodring af afgrøderne
og ødelæggelse af jordens humus og livsforbindelser. Podolinsky har
igennem mange år rejst verden rundt med formidling for øje, således
at biodynamiske metoder igen lever op til de principper, som biodynamikkens fader, Rudolf Steiner, i sin tid påpegede, og kan efterleves og
videreudvikles. Du kan finde spændende videoklip med Podolinsky
på YouTube.

Så vi kan give jorden videre til næste
generation i en bedre tilstand end den, vi

Kunderne kvitterer med glæde,
tilfredshed og roser over de lisvkraftige
rodfrugter, kål og porrer, der sælges fra
september til marts.

Speciallandbruget Højbo
Højbo råder over 34 hektar – heraf er ca. 2 ha udlagt som naturareal. I de
øvrige arealer dyrkes kløvergræs som foder til dyrene, korn, ca. 2 ha kartofler og ca.1,5 ha grøntsager. Kløvergræsset samler gødning i sædskiftet.
Højbo har været økologisk siden 1997 og biodynamisk siden 2006.
www.khmhojbo.dk

efteråret. De optager derudover duggen,
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