Holistisk Management og Afgræsning (Et projekt støttet af Fåreafgiftsfonden)
Nyt afgræsningssystem til får skal forøge græssets vækst og forbedre jordens
frugtbarhed.
-

Deltag i seminar om Holistisk Management og afgræsning
ved konsulent Lisbeth Færch Gjerulff (juli 2016)

Sådan har vi altid gjort
Afgræsning med får har i gennem mange år været ud fra princippet om at sætte fårene ind på et areal med
10 cm græs og lade dem græsse ned til 4 cm, have 3-4 folde og skifte fold hver tredje uge samt fordoble
arealet efter 1. juli. I generationer har fårekonsulenten anbefalet at give ormekur to gange om året. Første
gang ved udbinding. I dag oplever vi begyndende resistens overfor ormemidlerne og det er ikke længere
tilladt at behandle dyrene forebyggende mod orm. Hvad gør vi så?
Klimaforandringer udfordrer det vi plejer at gøre
Klimaforandringer truer verden og selv i Danmark oplever vi ekstreme vejrforhold. Vi oplever at der
kommer meget regn på kort tid og vi oplever længere perioder, hvor der ikke kommer regn, og hvor
græsarealerne udtørrer. De senere år har det været nødvendigt at tilbyde fårene suppleringsfoder allerede
i juli måned. En tid på året, hvor de burde kunne klare sig med frisk græs, men hvor græsset, på grund af
tørke, er gået helt i stå og har en ringe næringsværdi. Når græsset ikke gror, er der større risiko for angreb
af orm. Hvad gør vi så?

Det er vigtigt at fodre dyrene når der er tørke

Holistisk afgræsning er en anden måde at styre græsningen på.
Måske vil det hjælpe, hvis vi ændrer vores måde at tænke på, når det gælder afgræsning. Når græslængden
holdes tæt og lav, vil der tilsvarende være et lille rodnet under planten. For at kunne holde til tørkeperioder
har græsset brug for et større rodnet, og der er brug for en jord, der er bedre til at holde på vandet. Her kan
Holistisk afgræsning være en ny måde at styre afgræsningen på.

Med holistisk management kan græsset holdes grønt også i
tørkeperioder.

Deltag i seminar om Holistisk management og afgræsning
Søndag den 24. juli holdes seminar om Holistisk management og afgræsning på Jens Baggesens hotel i
Korsør. Vi har inviteret Bjørn Johansson fra den Nordiske Hub Fjällbete i Åredaen i Sverige til at komme og
fortælle om Holistisk Management og afgræsning. Bjørn er fra Gotland og har en baggrund som landmand,
hvor han har arbejdet med både køer og får. Han er tilknyttet ”Fjällbete i Åredalen” i Nordsverige, som er
det nordiske center for Savory Institutet, ”The Nordic Hub”. Der findes ca.30 hubs rundt om i verden
herunder USA, Canada, Australien og Sydafrika. Bjørn har flere gange tidligere besøgt Danmark for at
fortælle om hvad Holistisk Management er. Fjällbete i Åredalen har 400 moderfår samt en
malkekvægsbesætning.
Hvad er holistisk management?
Holistisk afgræsning og Holistisk Management (HM) er et koncept, der er introduceret af Allan Savory for 40
år siden. Allan Savory har hele sit liv arbejdet med begrænsning af ørkenens udbredelse og genopretning af
græsland på stepperne i Afrika og i Amerika primært med kvæg. Allan Savory anvender naturens egne
principper om at hjorde af græsædende dyr afgræsser et område en dag og næste dag flytter de videre til
næste område. På den måde har bisonerne holdt Amerika grøn. (Se mere på Allan Savory Institute
http://savory.global/). Der er følgende grundlæggende principper i holistisk afgræsning:





Dyrene skal ind på et areal med 15-20 cm græs
Dyrene skifter fold, når græsset er 10 cm
40 % af græsset er spist, 30% er trampet ned og 30% står tilbage
Der skal gå mellem 30-40 dage før dyrene kommer igen

Systemet giver følgende gevinster:





Lavere ormetryk, da dyrene topgræsser og ormene falder til jorden.
Nedtrampet græs dækker jorden og holder på vandet
Omsætningen af organisk materiale over jorden stiger og humus øges
Rodarealet under jordoverfladen stiger og tørke kan tåles.





Frisk græs til dyrene hele året.
God tilvækst hos dyrene
Et højere antal dyr pr. ha.

Holistisk management er velafprøvet med kvæg, men får har en anden afgræsningsadfærd, der gør at man
ikke direkte kan kopiere systemet.
Tag med på bedriftsbesøg
Allerede om lørdagen den 23. juli tager vi rundt med Bjørn og besøger fårebesætninger, der er begyndt på
at praktisere holistisk afgræsning og som gerne deler ud af sine erfaringer. Der er fastlagt et program for
denne dag. Om mandagen den 25. juli vil der være mulighed for at besøge flere besætninger og få en snak
om hvordan holistisk management kan introduceres på deres bedrift. For tilmelding til seminaret, se
annonce andet sted i avisen.

