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Natur- vildt- og insektpleje
Der hører cirka 80 ha mose, skov og naturarealer til ejendommen. 
Det var derfor helt oplagt at få udarbejdet en naturplan for Blegholm. 
Det skete i 2005, og der er blevet nyplantet omkring de mange  
vandhuller for at tiltrække råvildtet. Desuden er der lavet lysninger i 
skoven, som er af typen gærdselsskov, der også kaldes stævnings-
skov. Denne form for skov giver variation og er baseret på løvtræers 

På Blegholm er de ikke 
blege for at arbejde!

Lige nord for Tullebølle på Nordlangeland ligger gården Blegholm, der 
engang hørte under Tranekær Gods. Nu er den en del af ægteparret  
Jensens i alt 390 ha store bedrift. Det hele startede ellers i Løkkeby 
lidt nord for Spodsbjerg, hvor Jens Jensen i 1985 købte en mindre 
ejendom. Snart blev denne udvidet til også at omfatte slægtsgården i 
Løkkeby. Da Anni kom til i 1987, købte de Agerlund. Prisen var dengang 
20.000 kr. pr. tønder land, svarende til godt 36.000 kr. pr. ha.
Jens’ far, Hans Henning Jensen, drev maskinstation og havde fra 1973 
til 1992 en pasningsaftale på Blegholm. Da aftalen udløb, og Blegholm 
blev sat til salg, var Anni og Jens ikke længe om at beslutte sig. Med 
købet fordoblede de det dyrkede areal og fik et nyt sted at bo. 
”Det krævede en omfattende renovering, inden vi kunne flytte ind. 
Men vi har holdt det hele i den oprindelige stil. Det kan vi bedst lide,” 
siger Jens. Ud over Blegholm og Agerlund har ægteparret fem mindre 
huse til udlejning. 

Familie og ansatte
Både Anni og Jens stammer fra Langeland og har begge taget land-
mandsuddannelsen på Dalum Landbrugsskole i starten af 80’erne. 
De har to børn: Henriette på 21 år og Henrik på 18 år. Henriette er i 
øjeblikket ved Gardehusar-regimentet i Slagelse, og Henrik er under 
uddannelse til EUX landmand på Dalum Landbrugsskole.
”Vi har ansat vores førstemand Nikolaj på 26 år. Han er en god støtte 
i både mark og stald. Desuden har vi ansat en 19-årig elev, og en god 
mand fra Rumænien, som går til hånde både i stald og værksted. Han 
er blandt andet med til at reparere og vedligeholde maskinparken” 
siger Jens.

Svineproduktioner  tilpasset jordarealet
Svineproduktionen omfatter i dag 300 søer og 9000 slagtesvin. Der 
er tale om en full-line produktion med eget foderblandingsanlæg. 
”Vi har hele tiden tilpasset svineproduktionen til det areal, som vi har 
til rådighed, og udvidet svineholdet efterhånden som vi har fået 
mere jord i stedet for at gøre det omvendt. Og vores dækningsbidrag 
er meget fornuftigt i forhold til omsætning,” bemærker Jens. ” 

Anni og Jens Jensen har opbygget et solidt landbrug med svineproduktion, korndyrkning og 
frøavl, der er begunstiget af det gode kystnære klima. Der er god harmoni mellem dyrehold 
og landbrugsareal, og kornarealet er tilpasset, så bedriften er selvforsynende med foder

Anni tilføjer: ”Vi producerer 35 grise pr. årsso, og grisene tages fra 
lidt senere end normalt, hvilket gør at dyrene er stærkere og bedre 
kan klare sig. Derfor har vi også en lav dødelighed på under en pct. i 
klimastalden.” Anni er ansvarlig for soholdet, og resultaterne viser, 
at den ansvarsfordeling er optimal.
Der er også plads til lidt fedekvæg, seks Hereford-køer, som afgræs-
ser naturarealerne, der består af bakker og lavtliggende marker, 
som ikke kan dyrkes. 
Afgrødefordelingen afspejler, at foder til grisene kommer i første ræk-
ke. ”Vi er normalt 100 procent selvforsynende, men i 2018 måtte vi 
alligevel købe noget korn, på grund af tørken,” konstaterer Jens. 
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Vera Jacobsen
Frøavlskonsulent 

Sydfyn &Langeland

Vinterhvede 160 ha

Vinterraps 42 ha

Vinterbyg 17 ha

Vårbyg  28 ha

Vårbyg m. udlæg 26 ha

Vårhvede 5 ha

Hundegræs 39 ha

Rødsvingel 22 ha

Spinat  25 ha

Purløg 7 ha

Vedvarende græs  16 ha

MFO og vildtager  3 ha 

I alt  390 haFigur 1. Afgrødefordeling 2019

Blegholm ligger nord for Tullebølle på Nordlangeland

Erling Christoffersen 
Avlschef 

Vestdanmark 



5

Tidsskrift for Frøavl  6/2019

fortsættes næste side

evne til at danne nye skud fra stød eller rod. Træerne bliver hugget 
ned (stævnes) med 15-20 års intervaller. 
”Men vi har også plantet nye egetræer og graner, hvor jorden på  
Blegholm er lidt lettere,” fortæller Jens.
I år prøver de at så blomsterblandinger langs hegn og remiser. 
”Det er mere afvekslende både at se på, og det giver også variation 
for vildtet og insekterne. Enkelte steder fastholder vi majs til vildtet, 
men vi glæder os til at se lidt mere farverige kanter,” siger Jens.

Erfaren frøavler siden 1985
Jens er en erfaren frøavler. ”Jeg har dyrket hundegræs og rødsvingel 
til DLF helt fra min start som landmand i 1985”. Spinat og purløg  
dyrkes til Jensen Seeds og har været med i sædskiftet de seneste 
20 år. Desuden dyrkes vinterraps Pangea, der er en ny sort fra DLF. 
Et kig i DLFs AvlerLOGIN viser udbytterne sammenlignet med lands-
gennemsnittet de seneste tre år i græsfrøet. 

Traktorer
Ferguson 8660 300 Hk (2014), 6495 200 Hk 
(2006),  8250 200 Hk (2004)

Mejetærsker
New Holland 9080 rotor 30 fods (2009)  
med pickup bord (sammen med nabo) 

Såmaskine
Väderstad Rapid 4 meter med gødningsskær  
og BioDrill (2015)

Gødningspreder Bredballe (1992)

Marksprøjte Kverneland 5000 l (2019) 

Gyllevogn AP 22 tons 24 meter (2008)

Plov Kverneland 6-furet (2014)

Harve Köckerling Vector (2017)

Rendegraver JCB (2000)

Maskinoversigt

I den tørre sommer 2018 var der gode betingelser for bestøvning. 
Anni kan huske, at rødsvinglen rundt om stuehuset på Blegholm  
støvede i næsten en hel måned! Udbytterne i både rødsvingel og 
hundegræs var da også helt i top det år. 

Tabel 1. Benchmark fra AvlerLOGIN. Egne udbytter sammenlignet 
med landsgennemsnit i parentes. Rødsvingel sorten var i 2016-17 
Gondolin og 2018 Corail  mens hundegræsset i alle tre år var Amba

Sortstype 2016 2017 2018

Rødsvingel 1.208 (1.308) 1.537 (1.431) 1.728 (1.628)

Hundegræs Amba 1.346 (1.205) 798* (1.177) 1.632 (1.316)

*1. års hundegræs på let jord, frost- og tørkeskadet, usikkerhed om 
N-tildeling i gylle forår

Maskinparken består både af ældre og nye maskiner.
”Vi klarer os med de gamle maskiner, så længe som muligt og lejer 
kun til nyetablering af dræn og til hegnsklipning,” siger Jens. For  
nylig har han dog investeret i ny marksprøjte og et pickup-skære-
bord sammen med en nabo. ”Halmen sælger vi direkte fra marken, 
men jeg ved ikke helt, om vi skal fortsætte med det, da jordens  
kaliumtal er for nedadgående.” 

Korntørreri på Blegholm
Jens har ikke investeret i et moderne plantørreri, men klarer sig med 
det gamle korntørreri på Blegholm. 
”Jeg har taget forsiden væk, så vi kan lægge rødsvingel, henholdsvis 
hundegræs ind. Det fungerer og det er billigt. Men jeg skal nok ikke 
lægge rødsvingel så højt som i 2018. Det kunne kun lade sig gøre, 
fordi frøet var meget tørt, da vi høstede,” fortæller han. 
Kvaliteten har altid været i orden, både hvad angår vandprocent og 
spireevne.

Nyeste anskaffelse: Kverneland marksprøjte 

Jens Jensen og 
frøavlskonsulent 
Vera Jacobsen 
i hundegræs, der lykkes 
godt i Langelands kyst-
nære og milde klima
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Kombination af pløjning og harvning
”Vi pløjer, harver og samler sten om efteråret, hvor der skal sås  
udlæg om foråret,” siger Jens og fortsætter: 
”Vi pløjer også til 2. års hvede og efter frøgræs når spildfrøene er  
spiret om efteråret.” 
Frøgræsset efterfølges normalt af spinat eller vårbyg. Jordbear- 
bejdningen består oftest kun af harvning før og efter raps samt  
efter spinat. 
”Her er det Väderstad Rapid-såmaskinen kommer til sin ret. Den kan 
bruges til både pløjet og harvet jord, men også til direkte såning, og 
den er mere slidstærk end det gamle rotorsæt,” mener Jens.  
Frøgræsset lægges ud i vårbyg sået på dobbelt rækkeafstand. Det 
plejer at give et godt resultat hver gang. Den eneste ulempe er, at 
aksnedknækning kan få større betydning, hvilket imødegås med 
vækstregulering og tidlig høst.

Stor fokus på agerrævehale
Da vi er på Langeland, er agerrævehale generelt et stort problem, 
men det kan lade sig gøre at styre det, viser de praktiske resultater. 
Jens har sin egen opskrift på hvordan agerrævehale håndteres: 
”Jeg sprøjter helst selv mine marker. Så kan jeg nemlig holde øje med 
om der er, og hvor der er agerrævehale. Vi går de inficerede pletter 
efter med rygsprøjten, og vi sørger for at rengøre maskinerne om-

hyggeligt for at hindre frøspredning. Resistente agerrævehale har 
jeg kun opdaget på en forpagtning – heldigvis aldrig på min egen jord.” 
Agerrævehale behandles på lige fod med flyvehavre. Alle nytilkomne 
planter bliver fjernet eller bliver slået af inden frøsætning. De mar-
ker, hvor der er risiko for agerrævehale, bliver altid høstet til sidst. 
Det er for at forebygge at dette besværlige ukrudt bliver slæbt med 
rundt til de rene marker.

Gylle til frømarkerne om efteråret
Både rødsvingel, hundegræs og purløg bliver gødsket med gylle om 
efteråret.
”Jeg er holdt op med at give hundegræs gylle om foråret. Min erfaring 
er, at det har været svært at styre kvælstoftildelingen nøjagtigt 
nok,” siger Jens. Således får hundegræs 120 kg N pr. ha i handels-
gødning og rødsvingel får 70 kg N pr. ha, begge omkring 1. marts. I 
efteråret bliver der gødsket med henholdsvis 60 og 80 kg N i gylle. 

Strategi for ukrudts- og svampebekæmpelse og vækstregulering
1. års hundegræs er behandlet med 0,6 l Catch + 0,05 l DFF den 5. 
marts mod ukrudt. Vækstregulering bliver tilpasset efter N-mæng-
den, nedbøren og vækstforholdene. 1. års hundegræs Amba er be-
handlet med 1,5 l Cycocel 750 (CCC) + 0,4 l Orius den 20. april og igen 
med 0,6 l Moddus M + 0,6 l Viverda pr. ha den 30. april. 3. års marken 
fik ikke CCC, men kun 0,6 l Moddus M + 0,6 l Viverda den 30. april.  
Et område med ren sandjord er slet ikke vækstreguleret i år. Kulden 
og tørken i april bremsede væksten helt naturligt. 
2. års rødsvingel Corail (med lange udløbere) har fået en blanding af 
0,4 l Moddus M + 1,25 l CCC den 24. april. Afgrøden er meget kraftig 
og fik yderligere 0,2 l Moddus M den 11. maj. Mod grove græsser, in-
klusiv agerrævehale i rødsvingel er der samtidig kørt med 1,5 l Focus 
Ultra + 0,5 l Dash den 11. maj.

Nyudlæg af rødsvingel i vårbyg. Det er på høje tid at bekæmpe agerrævehale 
med Primera Super

Afgrøderne har klaret skærene indtil videre
Frømarkerne ser – efter omstændighederne – godt ud sidst i maj, 
selv om tørken er voldsom. Som tabel 1 viser var udbytterne i det 
tørre år 2018 i top. 
Vi håber på at det måske kan gentage sig i 2019, selv om tørken jo er 
kommet på et tidligere tidspunkt i år,” slutter Jens.  

Vindslidte, frostmærkede blade i 1. års hundegræs Amba 

Jens Jensen i sin Pangea vinterraps. Der når en højde på godt 1½ m 


