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Vi holder af det her
landmandsliv

Hos Kristen og Annelise Pilegaard på Nordfyn er der ikke brug for rygklappere,
men for konstruktiv sparring. Og efter 45 år er der primært én stor udfordring.

M

an skal ville det
her landmandsliv – og man
skal lade sig udfordre.”
Det er ordene, der vender tilbage igen og igen,
mens Kristen Pilegaard,
Vedby på Nordfyn, ser
tilbage på 45 år som landmand. På en solbeskinnet
efterårsdag sidder vi i
køkkenet på gården, som
Kristen sammen med sin
Annelise overtog i 1986.

Dengang var det hele ikke
så stort, men siden er der
kommet flere ejendomme
til, og parret driver i dag
850 hektar, hvoraf de ejer
de 400. De har 1.200 søer,
og der produceres 32.000
slagtesvin samt 8.000
smågrise om året.
”Vi trives ikke med stilstand – tværtimod ser
vi stilstand som tilbagegang. Hvis vi ikke udvik-

ler os, så forsvinder vi,”
siger Kristen Pilegaard,
der gennem årene har
engageret sig i foreningsarbejde, adskillige udvalg
og projekter som eksempelvis minus 30 FE-projektet.

Effektivitet og disciplin

Udviklingen er egentlig
kommet stille sådan hen
ad vejen, ”hvor det har
været logisk i forhold til

Annelise og Kristen Pilegaard trives med livet på landet og har sammen drevet svinebrug i over 40 år.

lovgivning, vi skal tilpasse os.”
Tingene sker dog ikke
bare af sig selv på gården
nær Søndersø. Ord som
'effektivitet' og 'disciplin'
går igen, og fokus er
skarpt på foderforbrug
og grise pr. årsso, når
Kristen kigger på stalden, hvor han tilbringer
rigtig, rigtig mange timer
hver dag.

”

Vi trives ikke med
stilstand – tværtimod
ser vi stilstand som
tilbagegang. Hvis vi
ikke udvikler os, så
forsvinder vi.
Kristen Pilegaard

jeg går mine runder i stalden mange gange hver
dag – og sent på aftenen
– og jeg ved, hvilke søer
der klarer sig godt, og
hvilke jeg skal holde øje
med og eventuelt tage
ud,” fortæller Kristen Pilegaard.

Øje for hver driftsgren
”Jeg kender ikke hver en
so og hver en gris, men

I marken er fokus ganske
enkelt at holde tingene så
simple som muligt: Korn,
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raps og frøgræs, altså ingen specialafgrøder, der
kræver specialviden eller
specielle maskiner.
”Vi har sammen med vores rådgivere øje for de
enkelte driftsgrene, og vi
følger den enkelte so og
den enkelte maskine hele
vejen igennem, så vi ved,
hvor det trykker, og hvor
vi skal sætte ind, så det
kan ses på bundlinjen,”
fortæller Kristen, der begyndte som landmand i
1975 på Postgården tæt
ved sin fødegård. Annelise kom ind i billedet
i 1977, og i dag driver
de landbruget i to an-

partsselskaber under to
holdingselskaber.

Daglig trivsel

Med på gården har parret en driftsleder plus
10-12 medarbejdere alt
efter sæson. Nogle har
været her en del år, mens
andre kun er inde for en
sæson i eksempelvis høsten. De tæller både danskere og udlændinge fra
eksempelvis Ukraine og
Moldova.
”Vi forsøger at have fokus
på vores medarbejderes
velbefindende. Vi hjælper, hvor vi kan – også
med familien. Det er jo

FAKTA
• Kristen og Annelise Pilegaard, Vedby, Nordfyn.
• Driver 850 hektar, hvoraf de ejer de 400
med korn, raps og frøgræs
• Har 1.200 søer, der producerer 32.000 		
slagtesvin samt 8.000 smågrise om året
• Driftsleder samt 10-12 medarbejdere – alt efter
sæson
• Svinerådgivning fra DanVet, økonomirådgivning
fra LandboSyd.
• Parret har tre børn, der alle bor i nærområdet.
– Lykke, arbejder på Velas, gift og har to 		
børn (Storm og Rasmus)
– Jens Ulrik, arbejder med skoventreprise,
gift og har tre børn (Oliver, Lærke og
Josephine)
– Sys Elisabeth, arbejder med islandske heste
sammen med sin samlever i Stald Sepi
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Kristen og Annelise Pilegaards landbrug set fra luften. Sammen overtog de den røde gård nederst i 1986, og i 1992 fulgte Kristens
fødegård – den røde gård øverst. Senere er flere kommet til over et større areal.

til vores alles fordel, hvis
vi trives i dagligdagen,”
fortæller Annelise, der
forsøger at give en hånd
med, hvor hun kan, hvis
medhjælperne har behov,
hun kan hjælpe med.

Sparring med rådgivere

Det er vigtigt for Kristen
Pilegaard at holde sig på
toppen af udviklingen
og opdateret. Det sker
blandt andet ved dagligt
at læse tre aviser – Børsen, JyllandsPosten og
Fyens – samt naturligvis

fagblade og -magasiner,
men i høj grad også via
sparring med sine rådgivere, blandt andet fra
LandboSyd.
”Det er sindssygt vigtigt, at der er nogen, der
kommer og spørger, om
vi har set på det og det.
Vi har ikke brug for rygklappere, vi har brug for
at blive udfordret på vores økonomital og på vores muligheder, så vi kan
udvikle os. Det er det, vi
bruger vores rådgivning

til, også hvad angår dyrlægeselskabet,” siger Kristen Pilegaard.

Den største udfordring

Og nu kommer vi hen til
parrets store udfordring.
For som nævnt er Kristen efterhånden en landmand, der har været 45 år
på egen gård.
”Ja, en dag skal vi jo stoppe. Det er den største udfordring. Jeg har brugt 45
år på at samle det her sammen, og så er den største

udfordring at komme af
med det igen. Så sig endelig til, hvis du – læser
– står derude med en god
idé eller forslag til mig.”
Når Kristen en dag går
på pension, drømmer
han om at læse historie
på universitetet, mens
Annelise vil udleve sine
kreative evner. Men lige
nu fortsætter parret. For
de holder af og vil det her
landmandsliv.

