
Ekspert i græs og kløverfrø på 
kold svensk jord
Der skal kræses for deltaljerne ved stubhåndtering, når der dyrkes frø med ingen eller meget 
lidt jordbearbejdning har Johannes Barnekow, Sinclairsholm Gods i Sverige, erfaret.

På en tur til Sverige havde jeg budt mig 
selv på kaffe hos Johannes Barnekow 
på Sinclairsholm Gods, der ligger få 
svenske mil nord for Kristiansstad i det 
østlige Skåne. Det blev et kort men inte-
ressant besøg. Sinclairsholm er vært for 
et �erårigt forsøg med jordbearbejdning, 
som Försöksringarna i Sverige står bag. 
Det er en af �ere gode grunde til, at jeg 
og andre kan komme tilbage senere.

 En traktor og en mand 
Johannes Barnekow overtog i 2010 
driften af landbruget fra sin far, Johan 
Barnekow. Han ønskede at intensivere 
produktionen af frø og samtidig reducere 
jordbearbejdningen til det mindst mulige. 
Driften af de 270 hektar skulle desuden 
foregå med kun en traktor og kun en 
mand uden for høstsæsonen. Sinclair-
sholm driver også 650 hektar skov, og 
på eget savværk opskæres blandt andet 
egetømmer, som der er stor interesse 

for, da trykimprægneret træ ikke er så 
populært, som det var førhen. 
Familie-kontakter til en tysk fabrikant har 
ført til import af sliddele til de �este mær-
ker af harver og plove. I landbruget bruges 
ikke ret mange sliddele længere, men man-
ge svenske og enkelte danske landmænd 
køber deres sliddele fra Sinclairsholm.
Når der høstes, kan Johannes Barnekos 
stadig trække på sin far og den ansatte, 
der arbejder i skoven, på savværket og i 
maskinsalget.
Traktoren med 215 hk passer, så der ikke 
køres for stærkt med såmaskinen på otte 
meter. Til alle de andre maskiner kunne 
traktoren godt have været lidt mindre. 

Frøet bestemmer sædskiftet
Sædskiftet planlægges efter det nødven-
dige antal år fri for henholdsvis timote 
og rødkløver. Raps er udgået af sædskif-
tet, og valg af kornart afpasses løbende 
ud fra frøafgrøderne. Johannes Barne-

Johanne Barnekow i det �otte, men bevidst forholdsvis tomme maskinhus foran sin 
Väderstad Seed Hawk 8,0 meter tandsåmaskinen.

kow vil helst udlægge timote i havre, da 
den kan holde timote nede, og da havre 
sjældent går i leje. 
Der høstes normalt på timote i tre år. 
Rødkløveren udlægges normalt i vårbyg 
og høstes en gang året efter. 
Westervoldisk rajgræs er i år introduce-
ret på seks hektar. Det vil blive gensået 
på samme mark år efter år for ikke at 
risikere spildfrø i de øvrige afgrøder.

Stubhåndtering
Driften på Sinclairsholm viser, at frøavl 
sagtens kan lade sig gøre med direkte 
såning. Hvor andre frøavlere bruger 
mange kræfter på at vende jorden og 
derefter lige så mange kræfter på at 
forsøge at jævne marken igen, skal der 
naturligvis også kæles for detaljen, når 
frøavl foregår pløjefrit. 
Johannes Barnekow har derfor tre 
redskaber til stubhåndtering, som han 
vælger mellem afhængigt af forhol-
dene. Når der bare skal dyrkes korn, er 
halmstriglen normalt rigelig til at sprede 
halmen ud. Slagle-snitteren bruges til 
afpudsning af frøgræsmakrer og kan 
også bruges efter havre og i rughalm, 
hvor snitning sikrer en hurtigere om-
sætning og modvirker, at halmen slæber 
ved såning af næste afgrøde.
Kelly-kædeharven kan foretage en gan-
ske over�adisk bearbejdning. Der kan 
være �ere grunde til, at harven vælges 
frem for de andre to redskaber. Den kan 
skære stubbe og halm i korte stykker. 
Derudover kan Kelly-harven sikre en 
udjævning af marken, hvilket er meget 
vigtigt, da frø høstes med kort stub. 
Der er desuden gode erfaringer med 
en let harvning før etablering af havre. 
Det sikrer en hurtigere opvarmning af 
jorden. Johannes Barnekow har derfor 
et termometer med i marken om foråret. 
Han har erfaret, at hvis temperaturen ved 
såning er lavere end 15 grader i sådybden, 
vil havren sætte alt for få sideskud.
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Markplan for Sinclairsholm
Timote  50 ha 
Rødkløver  20 ha 
Westervoldisk rajgræs  6 ha 
Korn:  vinterrug, vinterhvede, vår-

byg og havre

Maskiner
John Deere 6215R traktor
John Deere S770i mejetærsker 
inkl. pickup-bord
Väderstad Seed Hawk 8 m tand-
såmaskine
Kelly Harve, halmstrigle og slagle-
snitter
Amazone UX5200 trailersprøjte 
36 m
Fræser, harver og såmaskine til 
vildtstriber
Vogne

Hjemmeside
www.sinclairsholm.se

Såning med tandskær

Väderstad såmaskinen med de store 
Seed Hawk tandskær kan synes lidt 
grov til at så frø i en centimeters 
dybde. Maskinen har dog rigtigt god 
dybdestyring af hver sæt af tænder 
(såtand og gødningstand). 
Ved udlæg af frø sås først korn og 
gødning med hvert sit skær. Rækkeaf-
standen er 25 centimeter. 
Frø sås ved en ekstra overkørsel, 
hvor skærene kun skærer over�adisk, 
og autostyringen er justeret til12,5 
centimeter, så frøet sås lige mellem 
kornrækkerne.

Vildt- og blomsterstriber
Skovene og en å, der løber gennem 
markerne, betyder, at der årligt sås seks 
kilometer vildt- og blomsterstriber. Til 
formålet bruges forskellige frøblandin-
ger - dog aldrig kløver, som man ikke 
ønsker at invitere ind på markerne. 
For at holde ukrudt ude af markerne, 
fræses striberne omkring markerne. Når 
man sikrer gode betingelser for vildtet i 
disse striber og desuden undlader jagt i 
skoven, vil det i vid udstrækning sikre, 
at vildtet holder sig fra afgrøderne. 

I området er vildsvin ellers en stor 
udfordring.

Den kolde jord
Selvom Sinclairsholm kun ligger 85 
kilometer fra Helsingør i luftlinje, er 
de klimatiske betingelser lidt anderle-
des end i Danmark. I 2019 frøs mange 
efterafgrøder væk allerede 5. oktober.  
At nævne kold jord i overskriften er 
ikke klynkeri. Johannes Barnekow har 
nemlig fundet ud af, at jorden er meget 
driftssikker til rødkløver og timote. 
Når den behandles ordentligt, er der 
nærved uendelig tilgængelighed af 
vand i den dybtmuldede jord med et 
højt organisk indhold. Det var spe-
cielt en stor fordel i det tørre år 2018.

Af Hans Henrik Pedersen,  
projektchef, FRDK

Kelly kæde-harven på 9,0 meter i rødkløverstub. Den gør et 
godt stykke arbejde, når der skal bearbejdes ganske over�a-
disk. Foto: Johannes Barnekow 

Forrest 7,0 meter Brixa strigle, der er den billigste løsning 
til stubhåndtering. Bagerst en 5,8 meter to-delt slagle-snit-
ter, der monteres på siden og foran traktorer. Kongskilde 
harven benyttes stort set kun til vildtstriber. 

CarbonFarm projektet har modtaget støtte 
fra GUDP
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