
Väderstad Opus harver op forud for 
etablering af vinterhvede.

Christian Ahlefeldt-Laurvig vendte i år 
2019 hjem til Hjortholm Gods og er 
nu i gang med et generationsskifte.

En stærk maskine til tung jord
På Hjortholm Gods blev maskinparken for nylig opgraderet med en dybdeharve, såbeds-
harve og tromle fra Väderstad for at kunne være �eksible i sædskiftet og have materiel, 
der skal holde i mange år. Tung lerjord, udfordringer med ukrudt og et sædskifte med 
frøgræs gør, at godset vil kombinere dybdeharven og ploven for at holde jorden sund og 
sikre de gode udbytter.

det, en dybdeharve skal kunne. Især 
robustheden fra heavy-duty rammen 
har været afgørende for Christian 
Ahlefeldt-Laurvigs valg. 
- Vi ved, at Opus´en er solidt og stærkt 
bygget, og den kan holde til at køre 
i stærk jord i mange år. Dertil har vi 
en stærk dobbelt steelrunner-pakker 
på, der pakker jorden godt sammen, 
hvilket er vigtigt for os, forklarer Chri-
stian Ahlefeldt-Laurvig om sit valg af 
dybdeharve og fortsætter: 
- Vi kører i solid og stærk lerjord hos 
os, og Opus 500 har de kvaliteter, der 
skal til, for at vi kan holde på vandet i 
de tørre år og slå de knolde i stykker, 
der måtte være. 
- Vi valgte versionen med dobbelt 
steelrunner, da vi gerne vil have en 
lidt mere aggressiv stålpakker. Opus 
500 er alt i alt en super maskine og 
var derfor et oplagt valg for os, da vi 
skulle vælge kultivator. 
Jordtypen svinger meget på Lange-
land, men på Hjortholm Gods driver 
de hovedsageligt JB 6-7 jord.

Af Asger Jørgensen,  
Väderstad Danmark

Kører du på Langeland, kører du forbi 
stråtag på stråtag, der ligger langs 
snoede veje i et let bakket landskab. 
Til sidst på turen �nder du Hjortholm 
Gods placeret på den sydøstlige del af 
øen. Omgivelserne er som taget ud af 
en af H.C. Andersens eventyrfortæl-
linger. 
Hjortholm Gods drives af Christian 
Ahlefeldt-Laurvig, der i sommeren 
2019 vendte snuden hjem fra England 
for at påbegynde et generationsskifte 
med sin far.

Mere pløjefrit fremover
Godset har 500 hektar dyrket areal. 
Men det er ikke længere alt deres jord, 
de pløjer.
- Vi er i gang med at kombinere plov 
og harve på bedriften, da vi før i tiden 
pløjede rigtig meget og nu gerne vil 
gøre lidt af begge dele. Vi går ikke 
fuldt over til pløjefrit, da vi døjer lidt 
med agerrævehale, som vi forsøger at 
holde nede med ploven, fortæller Chri-
stian Ahlefeldt-Laurvig og fortsætter: 
- De år, hvor markerne er rene, vil vi 
gerne harve, og så efter to-tre år vil 
vi gerne pløje noget frisk jord op og 

holde den frøpulje af græsukrudt, der 
måtte være i jorden, gemt væk. 
Agerrævehale kan ikke kun bekæmpes 
med plantebeskyttelsesmidler. 
- Derfor er det vigtigt for os med et 
blandet sædskifte, en bred maskinpark 
og god kapacitet, da vi på den måde har 
større handlefrihed, når det kommer til 
at jordbearbejde og så afgrøder, påpeger 
han. 

Specialafgrøder i markplanen
Godset har et varieret sædskifte med 
hvede, vårbyg, raps, rødsvingel, en-
grapgræs, hvidkløver og spinat. Den høj 
andel af græsfrø er hjørnestenen i deres 
valg af jordbearbejdningsmetode, da 
ploven altid kommer i jorden op til og 
efter frøgræs. 
”Vi harver mest til vintersæd og pløjer 
til vårsæd. Skal vi have vårbyg, så 
pløjer vi oftest, og skal vi have hvede 
eller raps, så harver vi, medmindre det 
kommer efter græs.”

Harve holder på vandet
På Hjortholm Gods er valget faldt 
på Väderstad Opus 500 med dobbelt 
steelrunner, da denne kultivator kan alt 
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