
Et mangfoldigt landbrug 

 

På Falster ved byen Horbelev, ligger Lammehave Økologi ejet af Jakob Isling Jørgensen. Han bor på gården 

sammen med sin kone og tre børn.  

Her drives 35 ha, med blandt andet grøntsager, korn, ærter og græsarealer til slæt og afgræsning af 

besætningen med 60 moderfår. 

Derudover består landbruget af gårdbutik, mølleri, ægproduktion, samt lamme- og svinekødsproduktion. 

 

Alsidigheden skaber en god dynamik. Kløvergræs til fårene er en god forfrugt til de øvrige afgrøder, grisene 

rydder godt op på de marker, hvor der har været grøntsager og hønsene bliver fodret med frasorteret korn, 

der ikke kan anvendes i mølleriet, samt frisk græs. Minimering af fødevarespild er blot ét af de mål Jakob 

Jørgensen har for sit landbrug. 

 

 
Billede 1. Jakob Jørgensen og familiens foxterrier, Pelle. 

 

Visionerne for landbruget er ligesom landbruget, alsidige. 

Afsætningen af fødevarerne sker, på nær konservesærterne, direkte til forbrugerne. Der leveres til lokale 

restauranter og institutioner og resten afsættes i hans egen gårdbutik, samt til et projekt kaldet 

Madsamling. 

  

Kundekontakten skaber værdi og kvalitet 

Jakob oplever en stor værdi i den direkte kontakt med kunderne. Det opnår han blandt andet i forbindelse 

med hans gårdbutik. Derudover er han en del af projektet Madsamling, der samler lokale landmænd om en 

fælles kundegruppe. De private kunder handler online og henter herefter deres varer på en lokation i 

henholdsvis Vordingborg eller Sakskøbing og får en snak med producenten. 

 

Her står Jakob selv for leveringen og dette er noget han beskriver som uvurderligt for hans virke som 

landmand. Det holder ham konstant opdateret med kundernes ønsker og behov, hvilket gør ham i stand til 

at udvikle sit landbrug og forretning, så det stemmer overens med den efterspørgslen.  



  
Billede 2. Gårdbutikken Lammehave økologi. 

 

Landmand og mentor 

I landbruget er der 5 medarbejdere beskæftiget i en dagtilbudsordning. Det former landbruget meget at 

have ansatte der kræver mere tid og opbakning. Han fortæller at han i forbindelse med udvidelse eller 

ændringer i landbruget, altid har sine ansatte med i planlægningen, både i forhold til deres ønsker og deres 

evner. 

Et eksempel på dette er at han i 2017 udvider fra 200 til 400 høns, på grund af hans ansattes store 

entusiasme inden for dette område, hvilket naturligt skaber en større værdi i arbejdet. 

 

Jakob har beskæftiget sig med udviklingshæmmede siden han startede som 24 årig, på et landbrug som 

værkstedsfører. Jakobs erfaring er til at mærke, når man oplever hvordan han håndterer sine ansatte og 

indtager en faglig og social mentorrolle. 

De ansatte er tydeligt meget engagerede i landbruget, og det giver dem en personlig stolthed at være en 

del af produktionen fra jord til bord, som smitter af på Jakobs eget engagement. 

 

Mølleriet 

Specialproduktion er et af nøgleordene når det kommer til mølleriet. Det er af stor betydning at Jakob har 

bragt nogle gamle sorter (både danske og tyske) ind i sædskiftet og dermed kan sælge nogle specielle typer 

mel og andre kornprodukter, der har interesse hos forskellige lokale restauranter og privatkunder. 

 

 
Billede 3: Diamant stenmølle. 

 



Fra bonderøven til en bonderøv 

Interessen for at starte eget mølleri, opstod under en situation de fleste af os kender, nemlig en hyggelig 

aften foran fjernsynet, med hele Danmarks bonderøv Frank Erichsen på skærmen. Han skulle male sit eget 

mel af ølandshvede på en hjemmelavet stenmølle. 

Hermed startede idéerne til det, der er blevet en stor passion. Den store investering det ville kræve at købe 

et nyt mølleri, havde hidtil holdt Jakob væk fra ideen om at starte op, men her så han muligheden. 

I dag maler han alt det korn han dyrker på en Diamant stenmølle, hvor stenene er skiftet ud med nye, og 

hastigheden på kværnen er sat ned. 

Kornet han dyrker er alt fra hvede, havre og rug af almindelige sorter, til ældre korntyper såsom svedjerug, 

dacke hvede, ølands hvede og goldblume hvede. Valget af korn afhænger meget af kundernes efterspørgsel 

og hans egen nysgerrighed. 

 

Et landbrug med mange fremtidsmuligheder 

Landbruget bliver drevet af en lang række forskellige drivkræfter, såsom visioner, erfaringer, faglig stolthed 

og medmenneskelighed. 

Det kræver en stor grad af fleksibilitet og ikke mindst timer at få det hele til at glide, og ingen dage er ens. 

At drive en socialøkonomisk virksomhed på et landbrug, kræver at man har mange bolde i luften på samme 

tid.  

Jakob er også helt klar i mælet når han siger at det er en original som ham selv der skal føre værket videre, 

hvilket han ønsker bliver en realitet. Det er dog endnu uvist hvem det skal være. 

En ting er dog sikkert – Lammehave Økologi vil være i konstant udvikling, så længe Jakob driver gården. 


