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Naturligt jordbrug 

 
Det er sådan, at cirka halvdelen af jordens dyrkbare areal er taget i brug til produktion af fødevarer 

til mennesker og husdyr. Og det betyder, at der er en anden halvdel, der også kan dyrkes på. I ulan-

dene er det ydermere sådan, at man kun dyrker et stykke jord i 3 år. Hvis man dyrker på det same 

stykke jord det 4. år, viser det sig, at planterne næsten ikke vil gro, og der er ikke noget at høste. 

Derfor lader man jorden ligge i nogle år, inden man igen dyrker 3 år på samme stykke jord. 

   Nogenlunde det samme gjorde man i Europa indtil 1600-tallet. Men så opdagede man, at proble-

met var noget med planternes ernæring. En plante skal have meget vand at drikke. Men den skal 

også have fast føde. 95 % af en plantes faste stof består af kulstof. Det tager planeten fra luften, når 

solen skinner. På bladene er der nogle åbninger, og planten optager så kuldioxid fra luften, beholder 

kulstoffet og udånder ilt. Om natten og når det er overskyet, indånder den ilt og udånder kuldioxid – 

lige som alle andre levende væsner. Så er der 3 % af plantens faste stof, der består af kvælstof. Det 

kommer også fra luften. I en naturlig jorde er der sprækker i jordens overflade, og så siver kvælstof-

fet ned i jorden. Her er der særlige bakterieknolde, der kan optage kvælstoffet. Disse bakterier fin-

des på rødderne af kløvergræs og bælgplanter. Og det er fra disse bakterieknolde, at kvælstoffet 

optages i planternes rødder. Så i 1600-tallet fik vi det, som vi nu kalder kvælstofrevolutionen. Man 

dyrkede jorden 3 år i træk, og det fjerde år såede man så kløvergræs, der samlede kvælstof i jorden, 

og så kunne man dyrke igen i 3 år, så igen et år med kløvergræs, og så igen 3 år dyrkning osv. Det 

virker ikke, hvis man kører med tunge landbrugsmaskiner, for så trykkes jorden, og så siver der 

ikke noget kvælstof ned. Der siver heller ikke ilt ned, og det er nødvendigt for, at bakterierne kan 

ånde. Men hvis man ikke trykker jorden, kan man hvert 4. år så en kløvergræsblanding, og det føl-

gende år kan man så dyrke kål og selleri, som kræver megen kvælstof. Det følgende år kan man 

dyrke korn og kartofler, som kræver mindre. Og det tredje år kan man dyrke gulerødder og løg, som 

kun har brug for lidt kvælstof. Og det fjerde år sår man så igen en kløvergræsblanding. De sidste 2 

% af en plantes faste stof består så af alle de øvrige grundstoffer. Hvis en plante får de 20 vigtigste, 

kan den godt vokse og lave frø mm. Men hvis man kun får så få grundstoffer i sig, får man astma, 

allergier, sukkersyge og en række andre sygdomme. Økologiske jordbrug kommer op på måske 40-

50 grundstoffer. Biodynamiske kommer op på 50-60 grundstoffer. Men hvis man dyrker naturligt, 

vil planterne få over 80 grundstoffer i sig. En sådan gulerod vil være sød, saftig, olieholdig, duften-

de, sprød og velsmagende – og 5 store dagligt i en uge er lige så kraftig som en penicillinkur. Det 

opdagede munke for flere hundrede år siden. Og det genopdagede vi i 1970’erne. 

 

Det fungerer dog kun, hvis der er bakterier nok i jorden, og de har rigeligt at spise og drikke. Bakte-

rier lever af døde planterødder. Og man opformerer dem i en kompostbunke, hvor man i bunden 

lægger noget jord med gode og sunde jordbakterier. Og så et lag med planterester og et lag med 

jord, hvorefter man vander. Så igen et lag med planterester og et lag jord og vande igen osv. Når alt 

er ædt og der er kommet millioner af bakterier, spreder man dem ud på det stykke jord, hvor man 

sår græs. Græs laver en masse små tynde rødder, som dør efter 3 uger. Og de bliver så til mad for 

bakterierne. Det er levende og døde planterødder, der suger vand op og holder på vandet, så der 

både er vand til bakterierne og til planterne. 

 

I dag kører landmændene med tunge maskiner og pløjer i mere end 25 centimeters dybde. I sådan 

en trykket jord er der kun ilt nok i de øverste 10 centimeter. Og både planterødder og bakterier har 

brug for denne ilt. Det er fra disse øverste 10 centimeter, at planterne får de grundstoffer, som de 

har brug for. Det betyder også, at der er forholdsvis lidt planteføde, og derfor kan der ikke avles ret 

meget på jorden. Planterne får kun vand, når det regner, eller der vandes. Men hvis man holder op 

med trykke jorden, løsner den sig. Den hæver sig måske 30 centimeter, mens stenene bliver nede. 

Og hele den øverste meter af jorden bliver fyldt med sprækker, så luften siver ned i jorden. Og når 

det regner løber vandet straks ned til grundvandet. Millioner af biller graver andre gange i jorden. 

Og nogle af planterødderne går ned til grundvandet og suger vand op til alle rødderne i den øverste 

meter jord, så der altid er rigelig med vand. Hele den øverste meter af jorden fungerer som en stor 
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svamp fuld af vand. Selv efter flere måneders tørke er der stadig rigelig med vand. Så længe der er 

vand i grundvandet, kommer der også vand op til den øverste meter jord. Bakterierne udskiller syre, 

der opløser sand og ler og danner en næringsvæske fuld af alle grundstoffer. Og vandstømmen gen-

nem alle levende og døde rødder går fra neden og opad, sådan at grundstofferne føres op til planter-

ne. Der er så megen plantenæring, at man kan placerer planterne tæt op ad hinanden. Der kan stå 3-

4 gange flere planter på det areal, som der står i dag på en jord, hvor der køres med traktor mellem 

planterækkerne. 

 

I 1970-80’erne fortalte gamle landmænd, at maskinerne aldrig havde givet arbejdsbesparelser i for-

hold til dengang, hvor de arbejdede med hest og hesteredskaber. Og vi var flere landmænd, som i 

70-80’enre arbejdede med hest og hesteredskaber, og som genopdagede, at det var rigtigt. Arbejds-

tiden pr. mængden af dyrkede afgrøder var den samme – uanset om man brugte hest eller traktor. Så 

var vi nogle, der eksperimenterede med at skifte fra hest til håndarbejde, hvorved man kan ændre 

afstanden mellem rækkerne fra 60 til 30 cm. Og her viste det sig også, at arbejdstiden pr. mængden 

af dyrkede afgrøder var den samme – uanset om man brugte hest eller håndarbejde. Fordelen ved 

håndarbejde er, at det er meget billigere, og at man kan producere dobbelt så meget på samme areal. 

Og arbejdstiden er altså den samme, som hvis man arbejdede med hest eller maskiner. 

 

Der er nogle landmænd, som har bygget store betonvægge på deres marker. Og så har de lavet sær-

lige maskiner, der kun hviler på disse betonvægge. Dermed trykker de ikke jorden. Og andre har 

opdelt jorden, sådan at der er stier, hvor man gerne må gå og trykke jorden. Og ved siden af med 

man ikke gå, for her skal jorden ikke trykkes. Men da vi i 80’edrne havde en hest, der gik og tryk-

kede jorden, satte den et tryk på 500 kg på 10x10 cm, hver gang den satte en fod ned. Det var større 

tryk end en stor traktor på samme areal. Men dagen efter havde regnorme og biller gravet sig igen-

nem den fodaftrykket, så jorden var løsnet igen. Til gengæld var der en vinter, hvor jorden var fros-

sen og dækket af sne, og hvor en nabo kom kørende over vores mark med sin traktor. Og næste 

sommer var der en slags hulvej på 2 meters bredde, hvor han havde kørt, og hvor alle planterne kun 

blev halvt så høje som dem, der ellers stod på marken. Hvis jorden er fuld af liv, kan man godt gå 

på jorden uden at hæmme plantevæksten. 

 

Inde i byerne kan man grave et stort hul og fylde løs jord i, hvorefter man kan plante en busk eller et 

træ. Eller man kan lave et såkaldt højbed. Man opfører nogle vægge af brædder eller sten. Og mel-

lem dem kommer man løs jord i. Hvis man har 4 højbede, skal én af dem på skift hvert år sås til 

med en kløvergræsblanding, så jorden fyldes med rødder og der samles kvælstof. Og samtidig skal 

der tilføres gode jordbakterier, som man har opformeret i en kompostbunke. Nogle tror, at der skal 

ligge døde grene eller andet organisk materiale nede i jorden. Det skal der ikke. Det gives en for-

rådnelse, som ikke er til gavn for planterne. Når det regner, samler vandet sig i bunden af højbedet – 

og det er fint nok. Hvis det regner for meget, skal man tømme vandet ud af højbedet, så planterne 

rødder ikke står i vand. Og hvis det regner for lidt, bliver man nødt til at vande, fordi der jo ikke 

suges vand op fra grundvandet. 

  

Oprindelig var europæerne i overvejende grad vegetarer – ligesom alle andre mennesker. Vores 

mave-tarmsystem er det samme som hos planteædende dyr. Men omkring år 1600 startede den så-

kaldte lille istid, idet sommertemperaturen faldt cirka 10 grader. Det gjorde, at man ikke kunne pro-

ducere så mange grønsager; og halvdelen af europæerne døde af sult. Men så begyndte man at spise 

mere kød. I 1800-tallet købte bønderne i Europa billigt korn fra Syd-Amerika - og fodrede en masse 

køer med kornet. Køernes lort blev spredt ud på markerne, og lorten dræbte det meste liv i jorden. I 

Jylland var der så mange køer, at der var en konstant vandring af køer ned til Hamborg i tyskland, 

hvor de blev slagtet. Inde i byerne stod der også køer både i stuen på første og anden sal. Og al lor-

ten blev bare skubbet ud på gaderne, så man gik i lort il op over anklerne. Men da sommertempera-

turen efter 1920 igen steg cirka 10 grader – og man igen kunne dyrke grønsager eksperimenterede 

man sig frem til, at der kan gå 1-2 køre pr. hektar, uden at ødelægge livet i jorden. 
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Danmark er det land i verden, hvor befolkningen spiser mest kød. Og i dag produceres der så mange 

svin og køer i Danmark, at alt liv i jorden dræbes af dyrenes lort. Man blander tis og lort til gylle. 

Og landmændenes primære brug af jorden handler om at bruge den til at køre gylle ud på jorden. 

Det er dog begrænset, hvor meget gylle man kan sprede uden at forurene grundvandet. Så det sætter 

grænsen for, hvor mange husdyr, der er i Danmark. Der er dog en stor del af gyllen, der havner i 

åer, søer og grundvand. Og en når man færdes ude på landet i disse år, lugter det ganske enkelt af tis 

og lort.  

 

I de lande, hvor man folk stadig er vegetarer, kender man ikke til blodpropper, åreknuder, huller i 

tænderne, gigt og slidgigt. Det er sygdomme, som man har i kødædende kulturer. Når man spiser 

meget kød, bliver blodet syreholdigt, og det ætser kroppen indefra. Når man spiser kød, får man lidt 

af den samme følelse, som når en narkoman tager stoffer. Men føler en rus og bliver sløv og afslap-

pet. Når man først er vant til det, bliver man psykisk afhængig af det. Kødproduktionen – alt inklu-

siv – bidrager med en årlig forøgelse af drivhusgasser med omkring 32 gigaton Det er lattergas og 

metangas, som dannes i dyrenes tarme. Forskere har beregnet, at hvis vi øger drivhusgasserne med 

mere end 560 gigaton i forhold til niveauet i 2012, vil der komme en uoprettelig ødelæggelse af hele 

jordklodens økosystem. Det betyder, at alene kødproduktionen vil nå den kritiske grænse på 560 

gigaton allerede omkring år 2030. Og i denne beregning er altså ikke medtaget de drivhusgasser, 

der kommer fra afbrænding af kul og olie.  

    

Når folk spiser meget kød, skyldes det delvis, at man så får meget protein. Med de elendige grønsa-

ger, der produceres i dag, har man brug for 10-30 % protein i kosten. Men hvis man producerer go-

de og sunde grønsager, kan man nøjes med de 2 % protein, der er i planterne. Den dårlige dyrkning 

medfører også, at grønsagerne og kornet mest består af stivelse. Så skal kroppen først omdanne sti-

velse til sukkerstof, og så kan kroppen fordøje det. Dermed bruger man først energi til at omdanne 

stivelse til sukker, og dernæst får man lige så meget energi, når kroppen fordøjer sukkeret. Denne 

del af maden er altså kun fyldstof. Hvis man derimod avler på den naturlige måde, vil grønsager og 

korn danne sukkerstoffer, som kroppen direkte kan optage. Et naturligt rugbrød er lige så sødt som 

en kage; men det er en særlig lækker sukkersmag, som er helt anderledes end det, sukker, vi kender. 

Kartofler, der er dyrket på en naturlig måde, smager også sødt. Men det er en helt tredje slags sød-

me, som også smager fantastisk godt. 

 

I naturlig dyrkning er der ingen skadedyr. Det er lige som på Afrikas sletter med løverne. De er hel-

ler ikke skadedyr. Deres antal afhænger af, hvor mange kødædende dyr, der er. Og hvis et kød-

ædende dyr bliver syg eller svag, bliver det dræbt og spist. Det samme ses i en mark med naturlig 

dyrkning. Pludselig er der en enkelt plante, der hænger lidt. Og i løbet af 2 dage bliver den angrebet 

af orme, insekter, svampe, indtil den forsvinder helt. Og naboplanterne står stadig sunde og friske. 

Det er cirka 2 % af planterne, der går til på denne måde. Hvis man ødelægger de naturlige balance 

mellem arterne af orme, insekter og svampe, kan der opstå en opformering af en enkelt art. Og så 

kan en hel mark blive angrebet. Ofte vil andre insekter, fugle og høns løse problemerne – og æde de 

insekter, der er for mange af. Men lige så ofte skal landmanden gribe ind. I dag anvendes gift. Men 

det forværrer kun problemerne, men mindre man fortsætter med mere og mere gift, indtil alt liv er 

dræbt. Det er en erfaring blandt naturlige avlere, at man kan hjælpe planterne ved at vande med 

udtræk af vilde planter. Hvis en plante får alle de stoffer, som den har brug for, kan den afvise an-

greb. En plante kan vælge, hvilke stoffer, den vil indtage. Og den kan også udskille stoffer, som 

standser det angreb, den er udsat for. Disse evner har en plante dog kun, hvis den får mindst 80 

grundstoffer i sig.    

 

Hvis man dyrker mange ens planter ved siden af hinanden, opstår der let angreb, fordi hver planteart 

har særlige ”fjender”, som der så kan komme for mange af. I løbet af 1700-1800 opdagede land-

mændene i Europa alle de plantesygdomme, der kunne opstå. Og man fandt også på, hvordan man 
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kunne afhjælpe og forhindre problemerne. Det meste af den viden er gået tabt efter 1920, hvor man 

begyndte med landbrugsmaskiner, gift og kunstgødning. Men den findes stadig i litteraturen.  

 

De nuværende såkaldte økologiske landbrugskonsulenter ved stort set ingenting om noget af alt det 

her. Det samme gælder konsulenter i de økologiske og biodynamiske foreninger. Der er dog megen 

stor forskel fra land til land. I Syd- og Central-Europa har man større indsigt i naturlig dyrkning. I 

England, Norge og Sverige ved man også lidt. Det er specielt i Danmark, at det står dårligt til, når 

det drejer sig om viden om naturligt jordbrug. Fænomenet økologisk dyrkning er et dansk fænomen, 

hvor man dyrker på en forholdsvis død jord men tilsætter lidt organisk gødning. Og den danske bio-

dynamiske forening er helt anderledes end de øvrig europæiske biodynamiske foreninger, i det den 

danske mener, at ånd eksistere uafhængig af materien, og at der skal ånd ind i fødevarerne, mens 

man i andre lande mener, at ånd og materie hænger sammen – og at det åndelige viser sig ved, at 

der er meget liv i jorden. 

 

Tommy Falkeøje 

13/9-2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


