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Landbrugets udvikling
1950-2013

som det huskes af
Ivar Kristoffersen
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Forord
Min erindring om landbruget daterer sig til lidt før 1950. Mine forældre Esther og Aage
Kristoffersen havde et mindre landbrug på Rusengvej 19 på 13 tdr. ld. = godt 7 ha.
Det var et traditionelt husmandsbrug: Køer, søer, fedesvin, høns, slagtekyllinger, dyrkning af
kartofler, jordbær samt frugtbuske og frugttræer – så husholdningen var godt dækket ind.
Efter skoletiden fik jeg plads på en gård i Rærup, hvor jeg i et par måneder blev
reservefodermester i en alder af 17 år. I alt blev det til godt 3 år som karl og fodermester – 3
steder i Salling og et sted i Foulum ved Tjele.
Efter endt uddannelse på Landbohøjskolen (KVL) blev det til ansættelse i 35 år i
Landøkonomiske foreninger i Ringkøbing amt som kvægbrugskonsulent og til sidst som
fårekonsulent.
Derved har jeg oplevet den kraftige strukturudvikling i landbruget hen imod større og større
enheder. I en billedmontage har jeg forsøgt at skildre en del af udviklingen, men det bør siges,
at de mindre brug/deltidslandbrug jo ikke har investeret i de store maskiner m.m.
Kun ganske få billeder, har direkte relation til Lillethorum/Thorum, men intentionerne har
været at skildre landbrugets udvikling, som jeg husker det.
Sidst er hentet oplysninger fra Salling Landboforenings jubilæumsbog 1842-1992 – hvoraf
flere oplysninger jeg ikke har nogen erindring om.

Ivar Kristoffersen
Skjern
September 2013
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Fra mødding (hcllykke.dk) til gylletank

Refsvindinge-1950.dk
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Udkørsel af staldgødning og gylle

Stivvogn (poha.dk)
I høsten blev der lagt en ramme af lægter på, så
den blev mere bred. Ellers til kørsel med møg,
roer m.m.

Gummivogn med ca. 40
mælkespande = 1400-1500 kg mælk
Landbrugsmessen.dk

Fra ”stivvogn” over gummivogn til fragt af korn/foder m.m.

4

Ferguson traktoren´s udvikling. Den grå – Ferguson 31 kom til Danmark omkring 1950 ved
hjælp af Marshall penge fra USA

Fra pløjning med heste til vendeplov

Stutteri-søndervang.dk

Såning (med heste - 1948: Fynske billeder.dk)
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Stutteri-soendervang.dk

Landbrugsinfo.dk

Thyregod.com

Dorthe-johnny.dk

Refsvindinge-1950.dk

Solsoeen.dk
Høvendere/græsvendere

Farupmaskinstation.dk

Fra hø (Nordfyns historie.dk) til wraphø/wrapensilage
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Historie.syd-fyn.dk

Garbodashl.dk

Fra selvbinder (Nordfynshistorie.dk) til mejetærsker

Kornneg i trave (koegearkiver.dk)

Hjemkørsel af korn (fynhistorie.dk)
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Fra småballer (studehavegård.dk) til rundballer og/eller bigballer

Fra dyrkning af roer til dyrkning af majs som køernes hovedfoder
Ifølge Danmarks statistik 1950 var der knap 199.000 ha med kålroer og turnips, mens der med
bederoer og runkelroer var godt 205.000 ha eller i alt knap 404.000 ha med roer. Med ca.
1577.000 køer var der 0.13 ha til rådighed pr. ko. I 1980 var der knap 116.000 ha med
runkelroer og bederoer, mens arealet med kålroer og turnips kun var på godt 14.000 ha. I alt
var der knap 130.000 ha roer til rådighed for godt 1.1 million køer – svarende til 0.12 ha roer
pr. ko.
I 1980 udgjorde majsarealet knap 9800 ha. I 2010 er der omkring 173.000 ha til rådighed for
ca. 669.000 køer (malkekøer og ammekøer) svarende til 0.26 ha pr. ko.
Roetildelingen var omkring 1980-90 på 5-(7) foderenheder pr. ko pr. dag over 2 fodringer.

Refsvindinge.dk
Knivene blev brugt til aftopning, når roerne var blevet optaget med hånd
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Refsvindinge.dk og dba.dk
Roejernet blev brugt til aftopning og optagning af roerne. Ved at drive roejernet frem blev
roen aftoppet og ved at trække den tilbage blev roerne taget op med de to ”pigge”

Roeslæde: stutteri-søndervang.dk
To rækker roer blev løsnet af jorden og lagt i én
række, hvorefter roerne blev forket op i vogn.

Hjemkørsel af roer (nordfynshistorie.dk
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Fodring med roer: 5-6 foderenheder pr. ko

Roerensere roeskærere

Agroxpertus.dk
Tube.7s-b.com
Majsensilage: 6-8 foderenheder pr. ko pr. dag
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Bindestald
Bindestald 1964-65
Refsvindinge-1950.dk
Privat eje
I bindestalden til venstre var der sandsynligvis ingen fodergang foran køerne – d.v.s. alt foder
skulle gives bagfra og møget skulle køres ud med trillebør/møgbør. Bindestalden til højre var
til ca.30 køer. I grebningen var der et skraberanlæg for møget. Der blev fodret med roer og
græsensilage – samt tilskud af korn og tilskudsfoder med et højt indhold af protein.
Malkningen foregik med spandeanlæg. Spandeanlægget blev november 1964 skiftet ud med
rørmalkningsanlæg. Indtil november blev mælken afhentet af mælkekusk og derefter med
mælketankvogn.

Løsdrift – gødningsmåtte (bakkegårdlandbrug.dk) henholdsvis på spalter (foodculture.dk)

Ø

Økologisk sengebåsestald med halm i lejet og med en bredde på 130 cm
mod 120-125 cm i traditionelle stalde. Foto: Ivar Kristoffersen – marts 2013
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Fra håndmalkning over malkning i spand, rørmalkning, malkestald (sildebens malkestald med
malkning af 20 køer pr. gang) eller malkekarrusel/robotmalkning. Den hvide ”plet” ved
robotmalkning er en displayskærm, der bl.a. viser kg mælk ved den pågældende malkning og
ligeledes hvor meget mælk, der er malket af den enkelte patte. Pattekopperne tages
automatisk af patten, når mælkeflowet, når ned på et vist minimum.
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Landbrugsinfo.dk

Cow-welfare.com

Else og Harald Pedersen,
Præstegårdsbakken 28
Dina og lidt utydelig Mogens
(Dina Pedersen)
Fra mælkekusk til tankvogn

Hvidkløvermark: økologi.dk

13

Nordsalling Mejeri A/S
I 1924/25 havde Nordsalling mejeri 328 leverandører, der havde produceret knap 4.7 million
kg mælk eller godt 14.300 kg pr. leverandør. Da Nordsalling i 1969/70 fusionerede med
Skiveegnens Mejeriselskab var der 266 leverandører, hvoraf de 68 var kommet fra Fur
mellem 1965 og 1969. Den samlede leverance udgjorde nu knap 12.9 million kg mælk, hvoraf
de 1.9 million kg kom fra Fur.

Thise Mejeri
Indvejning i 2011 ca. 88 million kg

Arla – mejeri i Taulov
Indvejning i Danmark 2011 - 4320 million kg
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Svineproduktion

Kilde: Finn Udesen, Videncenter For Svineproduktion
Bemærkninger:
*
I 1950 var kuldstørrelsen ifølge Danmarks statistik omkring 8 grise pr. årsso
*
I 1975 var kuldstørrelsen på 12.7 grise pr. årsso
I 1975 bliver det anbefalet at fravænningsalderen nedsætte fra 7½ uge til 4 uger, hvilket
*
giver ca. 3 grise pr. årsso
*
Krydsningsproduktionen har givet ca., 2½ grise pr. årsso.
*
I 1992 blev indført avl efter kuldstørrelse og i 2004 efter levende grise ved dag5 (LG5),
hvilket har givet flere grise pr. årsso – der er dog ikke angivet antal.
I 2011 er kuldstørrelsen knap 29 grise pr. årsso eller 16 grise mere pr. årsso, der svarer
*
til en stigning på knap 130%.
Hvis vi fra de 29 grise pr. årsso fratrækker forbedringen ved tidligere fravænning,
krydsningsproduktion og antallet i 1975 er der en forskel på 10.5 grise pr. årsso og hvis avl
efter kuldstørrelse og LG5 sættes til 1 gris, skal de 9.5 forklares på anden vis og det må være:
*
*
*

Bedre staldforhold
Bedre og målrettet fodring
En klar forbedring af driftsledelse. Før 1975 var svineproduktionen nok lidt i skygge af
køerne, men med specialisering vil driftsledelse blive bedre.

Kilde: Danavl/Videncenter For Svineproduktion
Race
Tilvækst, gram pr. dag (30-100 kg)
Avlsbesætninger
Individprøver
Landrace
Yorkshire
Duroc

991
946
1099

943
919
1060

1016
937
1079

Kuldstørrelse

F.e./kg tilvækst
Individprøver

15,3
15,4
9.4

2,43
2,39
2.33
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I 1969 skriver Hjalmar Clausen:
*
Landgrisen slagtes i en alder af 6-7 måneder
*
Vejer ca. 88 kg ved slagtning
Det vil betyde en daglig tilvækst i hele livsforløbet på knap 450 gram pr. dag. I Danavls
oplysninger er også angivet tilvæksten fra fødsel til 30 kg. Kombineres dette med tilvæksten
for perioden 30-100 kg har landracen i 2011/2012 en tilvækst på 670 gram pr. dag fra fødsel
til slagtning, hvilket giver en stigning på knap 50%.
Med hensyn til foderforbruget skriver Hjalmar Clausen
*
I 1907/08 var foderforbruget 3.80 foderenheder (f.e.) pr. kg tilvækst.
*
Omkring 1965 var dette reduceret til 2.93 f.e. pr. kg tilvækst eller en reduktion på knap
23%.
For perioden 1965-2011/12 er foderforbruget yderligere reduceret med 0.50 f.e. pr. kg
tilvækst eller 17% for landracen.
Kilde: Danavl/Videncenter For Svineproduktion og Hjalmar Clausen
År
Race
Millimeter
Rygspæk Sidespæk
Scanningstal
Avlsbesætninger
Individprøve
Orner
Sogrise
Orner
1926/27
1957
1967/68
2011/12
2011/12
2011/12

Landrace
Landrace
Landrace
Landrace
Yorkshire
Duroc

Salling Landboforening
Landrace 1890

40.5
23.6

27.5
18.5
8.4
8.3
7.6

8.0
8.5
7.3

Hjalmar Clausen 1969 – husdyr i farver
Landrace 1969
Yorkshire 1969

7.9
7.9
6.9
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X

X

Landrace
Yorkshire
(L)
(Y)
Indtil midten af 1970´erne var produktionen af slagtesvin
baseret på renavl med landracen. Herefter gik man over til
en krydsningsproduktion. Moderdyr af LY kombination
eller omvendt. Til disse krydsningsmoderdyr anvendes en
orne af en tredje race – her primært Duroc og indtil 2007
også anvendelsen af Hampshire – dog i mindre omfang
.

Duroc
(D)

Hampshire
(H)

Situationsbilleder

Kb.dk

Flengegaard.dk

Dr.dk

Agrotech.dk
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Bolive.dk

Egebjerg.com

xn-hestebedgrd-58a.dk

users.skynet.dk

Heste

heste-nettet.dk
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Får

Tidsskrift for Faareavl – april 1943. Moderne
fårestald på Dybbøl v. Asger Markussen

Tidsskrift for Faareavl – november 1968
Ombygget hønsehus. v. Asger Markusssen

Tidsskrift for Faareavl – januar 1961
v. Asger Markussen

Ombygget rævefarm til ca. 45 moderfår
Eget inventar. Foto: Ivar Kristoffersen

Stald til 650 moderfår. Fodertrug, skillerum og facade udført af eget træ.
Foto: Ivar Kristoffersen – 2008
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Foto: Ivar Kristoffersen - 2012
Fjerkræ

kb.dk

Landbrugsinfo.dk

Slagtekyllinger: Landbrugsinfo.dk

Økologisk: effektivlandbrug-landbrugsnet.dk

Økologisk: Dueholm.dk

Slagtekyllinger: Økologisk - politiken.dk
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TV2.dk
I 1950 var der knap 196.400 bedrifter med fjerkræ og de havde i alt godt 24½ millioner stk.
fjerkræ eller ca. 125 stk pr. bedrift. I 2010 er der kun 3.330 bedrifter tilbage med fjerkræ og
de har i alt godt 18 millioner stk. eller godt 5.400 stk. fjerkræ pr. bedrift. Antallet af bedrifter
er faldet med godt 3.200 bedrifter pr. år.

Tilbud til forbrugeren 2013: Burhønseæg, skrabeæg, fra fritgående høns eller økologiske

Situationsbilleder

Historisk-samfund-bornholm.dk

Ishøj.dk
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Aastrupgaard.dk
Hakning i roerne (landboliv.dk)
Der blev hakket mindst 2 gange. Første gang udtynding og derefter ”rengøring” efter behov.
Turnipsroe: I slægt med raps Hurtigvoksende og der kunne
påbegyndes fodring med dem omkring 1. august. Mejerierne var
ikke særlig glade for dem, idet det gav en afsmag i mælken.

Bukh-traktor.dk

Møgbør: Aldus.dk

Salling Landboforening 1842-1942 – Jubilæumsbog
Roetoppen køre hjem
Kornet køres hjem
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Mælkejunger vaskes hver dag. beg. 1930'erne:
Hygum Hjemstavnsgård
eneterung.dk
Forrest ses to spande i en ”vogn”.
Med 8 mælkejunger er der tale om levering af
Spandene skulle evt. sættes oppe ved
300 kg mælk daglig til mejeriet
vejen for afhentning
Fra mejeriet var retur af skummetmælk og syrnet mælk. Skummetmælken blev brugt til
kalve, mens den syrnede mælk i større udstrækning blev brugt til svin.

RDM
Rød Dansk Malkerace

landbrugsinfo.dk
Der hentes frisk græs til staldfodring

SDM/DH
Dansk Holstein

Dansk Jersey

siwimaskiner.dk
Der snittes græs til ensilering
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agrotech.dk

rc-beton.dk

Indendørs plansiloer – græs af flere slæt græs og af majs. (Ivar Kristoffersen – marts 2013)
Allerede i 1970érne var der kvægbønder, der byggede plansiloer indendørs.

da.wikipeda.org

wrapensilage

stutteri-kidholm.dk
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Fuldfoder tildeles på foderbordet, mens en del af tilskudsfoderet tildeles under malkningen

Foto: Ivar Kristoffersen – 2008
Her og på næste side ses 2 forskellige stationære fuldfoderblandere. Fra den røde føres via en
kæde foderet rundt til køerne. PÅ næste side til højre ses en fuldfodervogn, der på skinner
kører rundt ved foderbordet. Her i denne besætning fyldes vognen automatisk fra
fuldfoderblanderen og den kører rundt 8 gange i døgnet, men kan indstilles til andre
intervaller.

Foto: Ivar Kristoffersen – marts 2013
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denstoredanske.dk
Aflægger, der høstede kornet og lagde det i neg,
der derefter blev bundet op og sat i traver.

ove-christiansen.dk
Bugseret Dronningborg med platform og
sliske. Der blev fyldt 2 sække, inden slisken
blev åben og sækkene dumpede ned

Dronningborg
Model uden snegl ses efterfølgende.

historisk-samfund-bornholm.dk
Selvkørende med platform. Bemærk
sækkene. Af en jævnaldrende (Hans Hansen)
er oplyst, at det var hårdt arbejde.

Halmballer – let- eller hårdtpresset (videncenter.dk)
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Dronningborg.com

Runeberg.dk

dr.dk

Th. Madsen Mygdal
Den viste harve, må givetvis være til 2 heste, idet der findes en mindre, hvor behovet kun
var en hest.

Ejendomme og gårdes udvikling
De 2 første bygninger er mine bedsteforældres og mit barndomshjem. De næste 4 er steder,
hvor jeg har tjent, medens de sidste er hentet på nettet.
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Margrethe og Niels Erhardtsen,
Toustrupvej 51, Durup. Mine
morforældre. Stuehuset opført 1902 og
de øvrige før. Areal på 13 ha. 1941 var
der 5 køer, mens det i 1960 var øget til 9
køer efter inddragelse af noget af laden.
I 2013 som nedlagt landbrug

Esther og Aage Kristoffersen, Rusengvej 19
Bygningerne er opført 1877, men er efter 1950
ændret en del – bl.a. bygning til stuehus,
forlængelse af laden og et halvtag på laden. I
1950 var der 6 køer, 2 heste og nogle få svin.
Koantallet blev øget til 8 køer. Arealet udgjorde
7 ha. I 2013 som nedlagt landbrug

Foto: Ivar Kristoffersen, 2013 og gårdmalerier, Sundsøre lokalhistorisk arkiv. Peder
Bligaard, Overgård, Rybjergvej 75, Rærup. Stuehuset opført 1862, men er moderniseret en
del. Avlsbygningerne er opført omkring 1930. I 2013 nedlagt ejendom. I 1960 bestod
besætningen af 21 RDM-køer.

Tilbygning til kostalden hos Peder
Bligaard, Rærup.
Foto: Ivar Kristoffersen, 2013

Inger Andersen, Alsevej 4, Hinnerup.
Da bygningerne i 2013 delvis er revet ned kan ikke
findes hvornår bygningerne er opført. I 1959-60
var der 13 malkekøer af blandet race – men
primært RDM og enkelte SDM. Der var en hest.
Der var maskinfælleskab med en svoger
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Marie og Anders Clausen, Overgård, Fur
Landvej 71. Billedet er taget 2012, men er
her ændret til sort/hvid. Bygningerne er delvis
nyopført efter brand 1947. Vinduerne i
kostalden er senere ændret fra jernvinduer. I
1960 var der 29 RDM-køer med tilhørende
opdræt og der var nogle søer og slagtesvin.

Edith og Ove Vestergaard, Nedergårdsvej
6, Ørum Sønderlyng. Gården lå tæt
omgivet af 2 mindre ejendomme/gårde.
Stuehuset er opført i 1928 –
driftsbygningerne 1912-1939. I 1964 var
der ca. 30 køer på gården + avlscenter for
svin. I 2013 planteavlsbrug

Bovilogisk.dk

Ivar Kristoffersen – efterår 2012

Ukrudtsharve (Th. Madsen Mygdal)
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Carlosoerensen.dk

Landbrugsinfo.dk

Byggeri-teknik.dk

Danishfarmdesign.dk

Hans Jacob og Claus Fenger (ds-staal.dk.dk)

Vejlskovgård (byggeri-teknik.dk)
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dinby.dk

Billeder fra Salling Landboforening´s jubilæumsbog 1842-1992
Anvendt med tilladelse af Landbo-Limfjord

Årstal og sted kendes ikke. Bemærk
vindmøllen, der kaldes en kludesejler.

Stivvogn med høstlad. Mon ikke
stivvognen blev 1-1½ meter bredere med
høstlad på

Stuehus fra omkring 1900.
Stedet kendes ikke.

Maskinfabrikken Dronningborg –
bugseret mejetærsker. Kornet blev
opsamlet i sække, der som fyldte gled
ned på marken ad slisken. Jeg erindrer,
at der var omkring 100 kg pr. sæk.
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Der ensileres roetop i en træsilo.
Planteavlskonsulent P. Tovborg Jensen
var meget aktiv for at lære
Sallingbønderne udnyttelse af roetoppen,
der blev behandlet med AIV-syre
(blanding af svovl- og saltsyre).
Andre ensilerede roetoppen direkte på
marken og uden dækning, så tabet var
stort og der var et stort saftafløb – der
bare løb ud på marken – man tænkte nok
ikke på miljøet

Båsestald fra en lidt større gård – måske
med omkring 20 køer. Ingen fodergang
foran køerne – d.v.s. alt foder roer, ensilage,
halm, korn og tilskudsfoder skulle give
bagfra. Tilsyneladende er der skillerum
mellem hver ko, men normen var nok, at der
kun var skillerum for hver 2 køer. Denne
stald er meget lys. Hjemme stod de 6 køer
hele vinteren mod en mørk mur – kun
vinduer i den ene side af stalden.

Hvad siger landbrugsstatistikken
Figur 1: Bedrifter med kvæg 1950-2010
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I 1950 var der 195.000 landbrugsbedrifter, der havde køer, mens tallet i 2010 er 12.500. Over
60 år er antallet af landbrugsbedrifter med køer faldet med godt 182.000 eller svarende til et
fald på godt 3.000 bedrifter med køer pr. år. Der er dog forskel fra periode til periode. I
perioden 1950-70 var faldet 3.000 besætninger pr. år, men derefter kun på knap 2.300
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besætninger pr. år. Først i 1970 opdeler Danmarks statistik bedrifterne med malkekøer
henholdsvis med ammekøer. I 1970 var der 96.000 bedrifter med malkekøer, mens det i 2010
er reduceret til 4.000 bedrifter. I 1970 var antallet af bedrifter med ammekøer ca. 7.000 og har
været oppe på 12-13.000 bedrifter med ammekøer, men er nu på godt 8.000.

Figur 2: Antallet af køer, malkekøer og ammekøer 1950-2010: 1.000 stk
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I perioden 1950-2010 er antallet af køer (malkekøer+ammekøer) reduceret med godt 900.000
stk. eller med ca. 150.000 stk pr. år. I årene 1970-2010 er antallet af malkekøer reduceret med
526.000 stk. eller svarende til godt 13.000 stk pr. år. Antallet af ammekøer var i 1970 på ca.
90.000 stk. og har været oppe på godt 120.000 stk., men er i 2010 på omkring 101.000 stk.

Mælkekvoteordningen i Danmark
I begyndelsen af 1980'erne var der stor overproduktion af mælk og mejeriprodukter i Europa.
Derfor besluttede landbrugsministrene i det daværende EF, at produktionen skulle begrænses
og reguleres. Det skete med indførelsen af et loft over produktionen – mælkekvotesystemet –
pr. 1. april 1984.
De enkelte medlemslande fik tildelt et maksimum for den samlede mælkeproduktion i et
kvoteår (kvoteåret løber 1. april til 31. marts). Danmarks landekvote blev i 1984 fastsat til
4.932 mio. kg. Efter flere kvotenedsættelser, specielt i 80'erne, har Danmarks landekvote frem
til 2006 været nogenlunde konstant på 4.455 mio. kg.
Men i september 2003 besluttede Ministerrådet at fastsætte EU’s landekvoter indtil 2014/15,
hvorefter kvotesystemet ophører.
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Figur 3: Mælkeleverance 1950-2010 og mælkekvote 1985-2010
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Indtil 1984/85 var mælkeproduktionen styret af markedskræfter – d.v.s. udbud og
efterspørgsel. I 1950 blev der produceret godt 5400 million kg mælk i Danmark og efter et par
dyk i 1955 og 1970 blev der i 1983 produceret godt 5400 million kg, hvorefter
mælkeproduktionen blev fastsat efter en maximummængde = kvoteandel. I 2010 blev der
produceret godt 4900 million kg, mens vi Danmark kun måtte producere godt 4700 million
kg. Forskellen mellem den blå og røde kurve betyder en strafafgift.

Figur 4: Fordeling af malkeracerne: Danmarks statistik og RYK
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I 1950 dominerede Rød Dansk Malkerace mælkeproduktionen i Danmark idet 2/3 af køerne
var af denne race. Jydsk kvæg, der ved indkrydsning af sortbroget kvæg blev til SDM
udgjorde 18%, mens den hollandske type kun udgjorde 1%. I 1978 var RDM reduceret til
19%, mens SDM udgjorde næsten halvdelen af den danske kobestand. Udviklingen for RDM
fortsatte ugunstig, så der i 2009/10 kun er 7% af denne race, mens SDM/Dansk Holstein nu
udgør næste 3/4 af bestanden. Jersey har nu 13% af køerne og knap 150 køer pr. besætning og
kun overgået af blandede besætninger.
For Salling kan udviklingen belyses ved hjælp af kontrolforeningsoplysninger og fra Salling
Landboforenings jubilæumsbøger (1842-1942) og (1842-1992). Ingen af disse opgørelser
fortæller den fulde sandhed om de enkelte racers udvikling i Salling, idet opgørelserne er
ændret med årene, men vi får alligevel et fingerpeg.

Figur 5: Fordeling af racerne - kontrolforeningsoplysninger
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Indtil 1969-70 er tallene kun fra de ”racerene” besætninger, besætninger med flere racer
og/eller krydsninger er holdt for sig slev. I 1949-50 var 53% af de ydelseskontrollerede køer i
Salling opstaldet i besætninger med flere racer og/eller krydsninger. I 1959-60 var det 51%,
mens det i 1969-70 var på 60%. Herefter er kun krydsningskøer holdt ude af figur 66.
I 1949-50 var 2/3 af køerne i ”racerene” besætninger af racen RDM, mens korthorn og SDM
havde omkring 15%. Herefter går udviklingen hurtig – allerede i 1959-60 er kortkorn nede på
under 1%, hvilket er gældende for resten af perioden, selvom korthorn er tilført nyt rødt blod
fra Holland og racen blev først omdøbt til Dansk Rødbroget Kvæg (DRK) og senere til Dansk
Rød Holstein (DRH). Allerede i 1959-60 er RDM procentvis halveret og er i 1999-2000 nede
på 7%. SDM, der senere er omdøbt til Dansk Holstein (DH), er i 1959-60 procentvis 4-doblet
og i 1999-2000 procentvis næsten 6-doblet i forhold til 1949-50.
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For 2009/2010 findes ikke separate opgørelser for Salling.
Siden 1842 har der været afholdt dyrskue primært i Skive, men også andre steder bl.a. i
Bostrup. Fra 1900-04 findes opgørelser i Salling Landforenings jubilæumsbøger over antallet
af udstillede dyr. I figur 6 er angivet antallet af udstillede køer, mens figur 7 angiver den
procentvise fordeling.

Figur 6: Udstilling på dyrskuerne
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Af figur 6 fremgår, at der i perioden 1900-04 var det samlede antal udstillet kvæg 173 stk. Et
fald i perioden 1921-25. Fra 1950 har antallet bortset fra 1980 været på godt 200.

Figur 7: Procentvis udstilling af de enkelte racer
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1900-04 1921-25 1936-40
Korthorn/DRk

Fra figur 7 kan fremdrages:
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I 1904 var Jydsk kvæg ene repræsentant, men allerede i 1921-25 var jydsk kvæg nede
på 4% - lidt stigning for 1936-40 og 1950, hvor indflydelsen af SDM gør sig gældende
og herefter overtager SDM føringen.
I 1921-25 er udstillingen domineret af Korthorn og fra 1960 på et niveau på under 5% at
de udstillede.
Først i 1936-40 gør RDM sig gældende og i 1950 og 1960 på omkring 40% og i 1990
på et niveau på godt 20%.

Af figur 6 og 7 fremgår en tydelig ændring af besætningsstrukturen, der må tolkes derhen, at
ved nedgang passer racen ikke til avlernes/producenterne ønsker. Lidt hårdt sagt, så har de
raceansvarlige måske hvilet på laurbærerne og ikke tilpasset sig udviklingen.

Figur 8: Antallet af svin 1950-2010: 1000 stk
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Der er ikke foretaget en opdeling i grupper: orner, søer, smågrise, fedesvin o.s.v. – men kun
det totale antal og her angivet i 1000 stk. Danmarks statistik registrerer også antallet af
besætninger så sammen med det kan følgende uddrages:
*

*
*
*
*

I perioden 1950-2010 er antallet af svinebesætninger reduceret fra godt 190.000
besætninger til godt 5.000 besætninger i 2010. Som gennemsnit er der årligt nedlagt
knap 3.100 svinebesætninger.
I samme periode er antallet af svin steget fra 3.2 millioner til 13.2 millioner stk. eller en
stigning på ca. 165.000 stk pr. år.
I 1950 var der 17 svin pr. besætning
I 1980 var der knap 150 svin pr. besætning
I 2010 var der i gennemsnit 2.300 svin pr. besætning, men med store udsving
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Figur 9: Antallet af heste og får 1950-2010 – 1000 stk
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Ved krigens afslutning var der godt 600. 000 heste i Danmark – godt 500.000 heste i 1950 og
i 1965 var antallet kommet ned på 53.000 stk. eller et fald på ca. 550.000 stk over 20 år eller
en reduktion på 27.500 stk. pr. år. I 1995 er antallet ned på 18.000 stk. og er så siden steget til
omkring 60.000 heste i 2010. Omkring 1950 var heste primært holdt som trækdyr, mens det i
2010 langt overvejende er som hobby.
I 1950 var der kun ca. 40.000 får, væddere og lam. Antallet steg lidt frem til 1985, hvorefter
det blev mere end fordoblet.

Salling Landboforening
Salling Landboforening, der er stiftet i 1842, har selvfølgelig haft en stor indflydelse på
udviklingen i Salling og dermed også i Lille Thorum. I forbindelse med 100 års-jubilæet 1942
blev der udgivet en jubilæumsbog. Magister J.C. Hansen fik til opgave at skrive om
foreningen, hvilket han opdelte i 10-årige perioder. Konsulent J.P. Dalsgaard – senere
gårdmand i Roslev har skrevet om husdyrbruget, mens konsulent P. Tovborg Jensen har
skrevet om planteavl m.m. Magisterens arbejde omfatter knap 150 sider, så udviklingen er
meget nøje beskrevet.

Glattrupgård ved Skive af Hans Schmidt: Salling Landboforening 1842-1942
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For jubilæumsbogen 1842-1992 er Aksel Pedersen, Frammerslev, der var formand 192-72
den ansvarshavende redaktør og støttet af en hel del skribenter – primært ansatte
fagkonsulenter.
De skiftende bestyrelser/formænd har gennem alle årene haft en indflydelse på det politiske
område, men selvfølgelig også indflydelse på udviklingen af rådgivningsarbejdet til gavn for
medlemmerne. Overfor de enkelte medlemmer har fagkonsulenterne rådgivet –
videreformidlet viden om avl, fodring, planteavl m.m. og i stor udstrækning også kommet
med ideer, der kunne forbedre økonomien for den enkelte.
I 1970´erne blev det normalt, at den enkelte landboforening havde sit eget logo. Her gengives
3 logoer, som gennem årene været anvendt:

Det midteske har relation til, at Foreningen udgør en del af det samlede rådgivning i
Danmark, mens det sidste mere angiver, hvad foreningen tilbyder.
1841-1850:
I 1949 får foreningen nye love, hvor bl.a. Møller ejeren af Ågårdsholm er med i bestyrelsen.
Nis Nissen på Spøttrup dør og Nissens legat til Hesteavlens fremme i Salling stiftes med en
kapital på 12.000 Rigsdaler. Kapiteltaksterne for byg var i 1840 4.72 kroner pr. 100 kg, mens
det rug var 7.72 og havre 3.20 kroner pr. 100 kg
1851-1860:
På privat initiativ blev der startet en dampskibsforbindelse fra de vestlige Limfjordsbyer
gennem Aggerkanalen. Allerede den første sommer sejlede damperen ”Jylland” 5-6 gange og
hver gang med en last af 100-150 fedekreaturer samt korn og andre produkter. Kun Nykøbing,
Thisted og Lemvig havde anløbsbroer så eksporten foregik herfra.
Kornpriser steg. I 1851 var kapitelstaksterne for byg 7.45 kroner pr. 100 kg, mens den i 1853
var 10.80 kroner pr. 100 kg. Rugprisen var højere mens havreprisen var lavere.
1861-1870:
I 1861 var proprietær Møller Ågårdsholm dommer for malkekvæg.
Efter afståelsen af Sønderjylland var der nu en toldgrænse ved Kongeåen, hvilket bevirkede at
fortjenesten ved studeopdræt var blevet en del mindre.
På flere herredgårde var man begyndt at lægges større vægt på mejeridrift end på
studefedning, og herregårdssmør opnåede en høj pris.
I perioden 1850-70 blev der opført en hel del nye bygninger.
I 1866 blev der af Landboforeningen købt 3 fortrinlige tyre, der på dyrskuet den 27. juli ved
Bostrup kro blev sat på auktion. Priserne blev 86 Rdl, 71 Rdl og 62½ Rdl, hvoraf den sidste
kom til Thorum.
I 1869 fik Skive endelig en havn.
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1901-1910:
Jens Peder Møller vælges ind i Landboforenings bestyrelse – en post han bevarede indtil
1920.
1911-1920:
Søren Revsgaard (Thorum Vestergaard/Lille Thorumvej 27) vælges i 1916 for en to-årig
periode. Han sælger gården i 1918)
1921-1930:
I 1924 Kristen Riis (Over Møjbæk(Lille Thorumvej 4). I 1926 bliver han ikke genvalgt eller
har valgt ikke at opstille.
I 1925 bliver Niels Kr. Andersen valgt, men sidder kun i 2 år. Ejer af Thorumgaard
I 1928 bliver Poul Rasmussen, Hinnerup valgt og går ud i 1934. Alsevej 6
I 1930 bliver Anders T. Pedersen valgt og sidder i 4 år. Må være Anders Trier Pedersen,
Møgelthorumvej 18
1931-1940:
I 1932 bliver Jens Chr. Krogh valgt og sidder i 2 år. Lille Thorumvej 15/Enggården
I 1934 vælges Jens Rasmussen, Hinnerup og går ud i 1938. Ågårdsholmvej 14 og senere
Alsevej 6. Han er søn af Poul Rasmussen
I 1934 vælges Jens Nielsen, Thorum og går først ud i 1940. Ved folketællinger 1925 og 1930
bor kun én Jens Nielsen i Thorum og han bor Sverrig 6
1941-1950:
I 1940 vælges Ole Primdahl, Thorum og han går ud i 1944. Ågårdsholmvej 19/Kærgård
I 1941 vælges Dagny Primdahl, Thorum ind husholdningsforeningen. Ågårdsholmvej 19
I 1942 vælges Magnus Møller, Thorum. Sølvvej 64/Quistgård.
Heste:
I 1890´erne får den jyske hesteavl et godt skub fremad. Jens Dalsgaard i Yttrup køber 1886
hingsten Munkedal født 1886 og bliver 22 år gammel. I 1890 købte Nordsalling
Hesteavlsforening Munkedal for 10.000 kroner. Munkedal udviklede sig til en avlsmatador,
idet han blev far til 1.500 føl. Hans skelet blev skænket til Landbohøjskolen.
Søren Revsgård (Thorum Vestergård/Lille Thorumvej 27) nævnes som en meget dygtig
hesteopdrætter sammen med hans bror Niels Revsgård i Gamstrup.
Kvæg
Oprindelig ansås den gråbrogede (blakbrogede) farve, som var meget almindelig i Salling og
Mors, for at være udtryk for det mest ”ægte” jydske kvæg. I 1890´erne kom korthornskvæg til
Salling og blev indkrydset i den jyske race. Korthorn havde større trivelighed og bedre
slagtekvalitet. Korthorn havde 2 typer: Kød og mælk.
I 1930´erne var kødpriserne meget lave og interessen for mælkeproduktionen steg – så nu
blev korthorn i stor udstrækning udskiftet med Rød Dansk Malkerace (RDM) eller Jydsk
kvæg.
I 1931 og 1939 var der udbrud af mund- og klovsyge.
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Planteavl:
I 1942 angives, at følgende sædskifter på en alm. Bondegård i Salling er:
A.
Vekseldrift med 9 marker: 1. Hvede, 2. Kålroer, 3. Havre med udlæg, 4. 1 års rødkløvergræs
(slæt), 5. Byg, 6. Bederoer, 7. Byg med udlæg, 8. Hvidkløvergræsafgræsning, 9.
Hvidkløvergræsafgræsning.
B.
Vekseldrift med 8 marker: 1. Byg, 2. Kålroer, 3. Havre, 4. Rug, 5. Bederoer, 6. Byg med
udlæg, 7. Græs, 8. Græs (begge udnyttes til slæt/afgræsning)
C.
Vekseldrift med 7 marker for mindre landbrug: 1. Byg, 2. Kålroer, 3. Havre, 4. Bederoer, 5.
Byg, 6. Græs, 7. Græs (med rødkløver og hvidkløver til slæt og afgræsning).
I 1872 blev der brugt i alt 16 million kg kunstgødning, mens det i 1936/37 var steget til over
650 million kg. I 1980/81 var forbruget 1429 million kg og siden forbruget reduceret kraftigt
bl.a. ved lovmæssig reduktion af anvendelse af kvælstof (N). I 2010/11 er forbruget ca. 868
million kg ifølge Danmarks statistik. Det kan være højere, idet der importeres fra udlandet –
især Tyskland. Denne import sker dels legalt, men også illegalt.
I 1881 dyrkedes der ca. 18.000 ha med rodfrugter i Danmark, hvilket i 1936 er på 400.000 ha.

