Markvandring med landboforeningen på en solrig mandag
En mandag aften i juli afholdt Samsø Landboforening deres årlige markvandring. Denne gang hos Jørgen
Villumsen, der er ved at lægge om til økologisk landbrug
Der var sol. Der var lærker. Og så var der godt og vel 50 landmænd i godt humør. Samsø Landboforening
afholder hvert år markvandring hos en af de lokale landmænd. Denne gang hos Jørgen Villumsen i Kolby.
Jørgen Villumsen har siden april 2016 været ved at omlægge de omtrent 160 hektar landbrug til økologi. Og
denne omlægning var tema for landboforeningens markvandring anno 2018. Det er ikke gået nogens næse
forbi, at der er en stigende efterspørgsel på økologi, og derfor bød aftenen på mange spørgsmål til både
afgrøder, dyrkningsmetoder og økonomi ved det økologiske landbrug.
Gruppen bevægede sig fra gårdspladsen over mod en rugmark, hvor Jørgen Villumsen i øvrigt, til stor
underholdning for både konventionelle og økologiske landmænd havde sat et overdimensioneret ”Til salg”skilt frem på sin marksprøjte. Rugen stod flot og gylden og mange var overraskede over, hvor godt den
økologiske mark faktisk stod.

Økonomi og gødning
Der var mange spørgsmål til økonomien ved at omlægge til økologi. Jørgen Villumsen var godt tilfreds med
økonomien her i omlægningsårene, men kender af gode grunde ikke til priserne fremover.
En bekymring blandt mange landmænd er næringsstoffer til økologisk landbrug. Man må tilføre
konventionel gylle efter reglerne i dag, og i fremtiden håber mange på, at et biogasanlæg kan levere
afgasset biorest som gødning til økologerne. Ellers bliver det svært at være økolog på Samsø, fordi
husstyrbestanden er faldende.

En ny afgrøde på Samsø
Aftenen bød desuden også på snak om Jørgen Villumsens hestebønner. En afgrøde, der er forholdsvis ny på
Samsø og dyrkes til foder. Hestebønner fanger selv luftens kvælstof, og er derfor en god afgrøde for
økologer, fordi den efterlader kvælstof til næste års afgrøde.
Jørgen Villumsen og hans rådgiver fra LMO svarede i løbet af aftenen på de mange spørgsmål og viste de
flotte resultater frem for gruppen. Markvandringen tog dog også gruppen forbi en roemark, hvor en
bagside af det økologiske landbrug var til at tage og føle på. Her var roerne godt gemt væk mellem tidsler
og andet ukrudt. Et syn, der hurtigt affødte en munter kommentar fra gruppen:
”Nå, det var da heldigt, at den ikke ligger ude ved vejen, hva Jørgen?”
Men selvom fremvisningen gav anledning til mange drillerier fra kollegerne, var der respekt for også at vise
de mindre vellykkede marker frem. Og fakta er, at tørken i år påvirker alle landmænd og marker.

Vejen mellem økologisk og konventionelt landbrug
Som afslutning på aftenen samledes gruppen til øl og sodavand helt ude syd for Kåsen, imens en smuk
solnedgang sørgede for en malerisk baggrund.
Her havde Samsø Kommunes projekt, Biosamfund Samsø fået lov til at sige et par ord om status på
projektet og om, hvilke tiltag der vil være fra projektets side i den nærmeste fremtid.
Biosamfund Samsø har fokus på Cirkulært Landbrug og arbejder hen imod et mere bæredygtigt landbrug i
samarbejde med landbruget på samsø. En vej, der ikke nødvendigvis er konventionel eller økologisk, men
som søger at finde en tredje løsning, hvor bæredygtighed og recirkulering er hovedbegreberne.
Afslutningsvist takkede Henrik Øster, formand for Samsø Landboforening, Jørgen Villumsen for at ville vise
markerne frem og for det fine fremmøde.

