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To hektar gammelt 
granstykke blev ud-
nyttet til pyntegrønt 
hos ungt par, der lige 
havde købt ejendom. 
Til deres store over-
raskelse gav stykket 
25.000 kr. netto.

Af Merete Hattesen
Foto: Proviido

25.000 kr. lige ned i lom-
men uden at røre en finger. 

Det var udbyttet af et rådgiv-
ningsbesøg, da Mathias Yde 
var i gang med at planlægge, 
hvilke vildttiltag og beplant-
ninger han skulle lave på den 

lille ejendom, som han og hans 
kone Mia Rohde lige havde 
købt ved Vinderup, Holstebro.

»Vi overtog vores ønskeejen-
dom, der består af 2,5 ha gran-
skov og 3,5 ha græs/eng for to 
år siden. Vores ønske var at 
skabe herlighedsværdi, varie-
ret natur og vildtvenlige omgi-
velser, så vi kan nyde vildtet og 
naturen fra vores stue og un-
der jagten«, fortæller Mathias 
Yde, der er falckredder.

I den forbindelse havde 
han besøg af skovfoged Mar-
tin Viborg fra skov- og natur-
rådgivningsfirmaet Proviido. 
Sammen gik de ejendommen 
igennem for potentielle tiltag, 
tilskudsmuligheder og VVM-

ansøgning.
»Vi havde ikke skænket det 

en tanke, at der var indtje-
ningsmuligheder i det lille 
granstykke på 2,5 hektar, som 
ingen havde rørt i de sidste 10-
15 år. Og det havde ingen af de 
øvrige rådgivere, som vi havde 
haft ude, heller ikke. Men 
Martin så det straks og mente, 
at her var potentiale til at 
klippe pyntegrønt, som kunne 
finansiere nogle af de naturtil-
tag, som vi ville lave«, fortæller 
Mathias Yde tilfreds.

Værdier står hos mange
Også Martin Viborg er tilfreds. 
Det lille stykke nobilis er klip-

pet færdigt - fremover indgår 
det som naturareal på ejen-
dommen. Det har givet 13 ton 
pyntegrønt, der er solgt videre 
til en kransebinder og er blevet 
til 10.000 adventskranse. Ma-
thias får 25.000 kr. netto, når 
entreprenørens klippearbejde 
er betalt.

»Mathias vidste ikke, at han 
havde noget værdifuldt stå-
ende, da granstykket både var 
uplejet og nok 20 år gammelt. 
Men det havde han, og det kan 
andre lodsejere også sagtens 
have. Der står mange »glemte« 
kulturer rundt omkring«, me-
ner Martin Viborg.

For at det kan bruges til pyn-

tegrønt, er det vigtigt, at det er 
nobilisgran, da priser på nord-
mannsgran er for lave. Det må 
ikke være en blandet bestand 
af løv og gran, den skal være 
ren. Og træerne må ikke stå for 
tæt, for så kommer der alger. 
Og så skal der mindst være et 
par hektar - og et sporsystem 
så man kan køre rundt med 
maskiner, fortæller han.

Pyntegrønt interessant
»Det kan faktisk også være in-
teressant at plante pyntegrønt 
på landbrugsjord, mener Mar-
tin Viborg.

»Pyntegrønt får ofte skudt i 
skoene, at priserne er dårlige. 

Men jeg synes nu, at økono-
mien er OK, når man tænker 
på, at det er en meget mere 
ekstensiv produktion end ju-
letræer, der stiller færre dyrk-
ningsmæssige krav, og hvor det 
mest handler om volumen. I 
pyntegrønt kan man begynde 
at klippe 8-10 år efter plant-
ning. Og kan tjene 6-8.000 kr. 
netto pr. hektar om året gen-
nem en 30-årig omdriftsperi-
ode. Nobilis kan oven i købet 
kombineres med jagtinteres-
ser og skovrejsning og behø-
ver ingen hegning. Hvis man 
er flittig og dygtig, kan man 
godt nok lave flere penge i ju-
letræer, men det kræver mere 
pasning. Og omdriften er kor-
tere«, siger han.

Tjente 25.000 på pyntegrønt i overset granstykke
Mathias Yde ved pyntegrøn-
tet. Den uventede indtægt 
betaler nogle af hans natur-
tiltag, som laves uden til-
skud. For så kan han få det 
præcis, som han vil.

Sådan ser granstykket ud efter klipning. Planen er nu at tyn-
de det til flis, lave stier og vildtagre og plante små holme 
under træerne, så der bliver bunddække til vildtet. »Jeg er 
faktisk overrasket over, hvor pænt det ser ud. Træerne har 
stadig kegleform, - jeg troede de ville være næsten bare«, 
siger Mathias Yde.

 ■ Der produceres 28.000 ton år-
ligt i DK. 90 pct. eksporteres.

 ■ Der klippes første gang 8-10 
år efter plantning.

 ■ DB: 6-8.000 kr/ha netto om 
året i 30-årig omdriftsperiode.

 ■ Nobilis har de bedste priser.

Pyntegrønt

Lokalitet og sort har 
haft stor betydning 
for niveau af afskal-
lede bygkerner, viser 
analyser, som Seges 
har lavet.

Af Lars Kelstrup
lke@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 57

Der er stor forskel på ni-
veauet af afskallede vår-

bygkerner afhængig af, hvor i 
landet vårbyggen er blevet dyr-
ket, ligesom der er stor forskel 
på, hvilken sort man har dyr-
ket.

Det viser en undersøgelse, 
som Seges har lavet ved at ana-
lysere otte udvalgte vårbygsor-
ter fra de fire landsforsøg ved 
Hjørring, Holstebro, Odense og 
Holeby.

Klima betyder mest
»Der er stor forskel på niveauet 
af afskallede kerner i de fire 
forsøg. I Hjørring har alle sor-
ter mindre end seks procent af-
skallede kerner, mens niveauet 
på de andre lokaliteter ligger 
fra fem til 20 procent«, siger 
Lars Bonde Eriksen, landskon-
sulent hos Seges.

Han tilføjer, at den største 
andel af afskallede kerner blev 
fundet i KWS Irina, som med 
et gennemsnit på 15,6 procent 
afskallede kerner adskilte sig 
fra de øvrige sorter. 

Flair havde i gennemsnit 
11,1 procent afskallede kerner, 
Laureate havde 8,4 procent, 
RGT Planet havde 6,4, mens 
Crossway havde 4,9 procent af-
skallede kerner.

Lars Bonde Eriksen under-
streger, at den væsentligste år-
sag til afskalning er klimaet i 

det enkelte år.
Han tilføjer dog, at resulta-

terne fra undersøgelsen peger 
på, at man kan mindske risi-
koen for afskalning gennem 
sortsvalget. 

Stor forskel på sorters 
tendens til afskalning 

Afskallede bygkerner har 
helt usædvanligt været et 
problem i de seneste tre år.

 ■ Klimaet i det enkelte år er den 
væsentligste faktor.

 ■ Tilbøjeligheden til afskalning 
varierer fra sort til sort.

 ■ Hård tærskning giver øgede 
problemer med afskallede 
kerner.

Afskallede bygkerner

Seges har udviklet 
et nyt værktøj, som 
kan beregne, hvordan 
bundlinjen kommer til 
at se ud ved dyrkning 
af forskellige sorter i 
netop dit område.

Af Lars Kelstrup

I lighed med tidligere år kan 
man på LandbrugsInfo se, 

hvordan de enkelte majssorter 
har klaret sig i Landsforsøgene. 
Det giver mange nyttige infor-
mationer, når der skal vælges 
majssorter til den kommende 
sæson. Som noget nyt kan man 
nu også beregne de enkelte 
majssorters økonomiske mer-
værdi på sin egen bedrift. Det 
gør man ved at gå ind på www.
sortsvalgmajs.dk.

»Det er let at bruge, og det 
samler udbytte, kvalitet og en 
masse andre informationer i et 
udtryk: Kroner pr. årsko. Det 
er det, det drejer sig om«, siger 
Martin Mikkelsen.

Han tilføjer, at valg af en 
sort, som ikke når at blive mo-
den, let kan koste 800 kroner 
pr. årsko. Derfor er det utroligt 
vigtigt, at man får valgt den 
eller de sorter, som klarer sig 

bedst i det område, man bor i.
»Ved at indtaste ønsker til 

sådato, høstdato og tørstofind-
holdet i majsen ved høst kan 
man få en teoretisk beregning 
af, hvor stor sandsynligheden 
er for, at en given sort kan nå 
at modne i det postnummer, 
man bor i«, siger Martin Mik-
kelsen, landskonsulent, Grov-
foder, Seges.

Han tilføjer, at forsøgsresul-
taterne for de enkelte sorter er 
statistisk beregnede på grund-
lag af forsøgsresultater fra alle 

årene, hvor sorten har deltaget 
i Landsforsøgene og den offi-
cielle værdiafprøvning.   

»Resultaterne i www.sorts-
valgmajs.dk er derfor forskel-
lige fra Sortinfo, men mere sta-
bile og dermed bedre at basere 
sit sortsvalg på«, siger Martin 
Mikkelsen.

Bestem majssort ud fra 
dit postnummer

Vælg altid en sort, som når 
at modne inden midten af 
oktober. Arkivfoto.

 ■ Vælg sorter, som er afprøvet 
i Landsforsøgene i minimum 
to år.

 ■ Stabiliser udbytte ved at 
vælge 2-3 sorter.

 ■ Vælg sorter, som når 31-33 
pct. tørstof inden midt okto-
ber.

Sortsvalg i majs


