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daglige liv. Historien må jo gerne nå ud i 

hele Danmark.”

Samarbejde/samarbejdspartnere

Morten vil ikke have ansatte, men måske 
skal der være en der kan fodre grisene, 
bare  en  gang  imellem.  Hans  nærmeste  

samarbejdspartner er Gert Nielsen, der  

aftager alle hans grise. Men også Gelsted- 
slagteren som satte ham i forbindelse 
med Gert Nielsen. Senere på året laver 
slagter Lundgaard en inspirationsdag for 
kokke, hvor de skal lave mad med Kirse-

bærgrisen. Her kommer Morten selvføl-

gelig også for at fortælle om sin gris, for 
det er hans passion for dyret, der skal 
være med til at inspirere kokkene.

Hvad er svært?

For Morten er det vejret der driller. I fe-

bruar var der så meget sne op af hegnet, 
at strømmen gik. ”Så stikker grisene af”, 
fortæller  Morten.  ”Når  man  skal  hele  

marken rundt, for at finde ud af hvor 
det er galt, så går tiden.” Også den store 
mængde regn, gjorden alting mudret så 
maskinerne  sad  fast.  Vejret  giver  ekstra  

opgaver hele tiden. 
”I dag kommer der 100 nye smågrise til 
gården, så får jeg mit hyr med at hol-
de dem inde i indhegningen,” fortæller 

Morten. ”De stikker nemlig af, så snart 
de kan se deres snit til det. Det er nok 
den største udfordring pt.”

Hvad er nemt?

”Det  sjoveste  er  fodringen  og  at  give  

dem nyt halm,” fortæller Morten. ”Jeg el-
sker at tage en øl med herud, og så bare 
sidde og kigge på grisene. De store træ-

er jeg har smidt på marken, bruger de 
til at gnubbe sig op ad,” fortsætter han. 
”I Sommer da der var meget varmt, tog 
grisene mudderbad, og når mudderet 
var størknet, ville de gnubbe det af igen, 
det bruger de træerne til. De bruger dem 
også til at bide i, i stedet for at bide hinan-

den i ører og haler. Det, at jeg har tænkt 
over de ting, gør det nemt at holde grise. 
Jeg har også lavet et vandingssystem, så 
de altid har adgang til vand, også selv om 
der sker noget, så slangerne falder af.” 

Visioner for fremtiden:
Morten vil gerne have en sund bedrift. 
Han vil være en fri landmand der tjener 

sine penge selv. Han får ingen tilskud, og 
er glad for at forretningen hviler i sig selv. 

På sigt vil han gerne skabe verdens bed-

ste velfærdsgris. En gris der har det godt, 
går ude året rundt, og bliver brugt på de 
bedste restauranter verden over.

Kirsebærgrisen 

på Ulbækgård

På  en  gård  i  Jylland  løber  glade  grise  

rundt,  i  den  mørke  muld.  De  har  halm-

dynger,  træstammer,  mudderhuller  og  

huse hvor de kan søge ind, når natten 
falder på.

Morten Ulbæk er ved at overtage den  

fædrene gård. Han er 20. Generation, 23 
år gammel, og startede sidste år projekt 

”Kirsebærgrisen.” 

Da jeg ankommer er Morten kørt.
En ung lastbilchauffør med 100 grise,  
er strandet i Vejle, og Morten iler straks 
til hjælp. Så jeg bliver bænket på gårds-

pladsen med kaffe og far Finn, og når at 
høre alle de historier en stolt far kan  

fortælle. Om da Morten som 17-årig  
blev driftsleder i Australien, da han fik 
et legat til en uges innovationskursus på 
universitet i Boston, at han er uddannet 
svinebonde og agrarøkonom, og blandt 
de 4 sidste nominerede til titlen, Årets 
unge landmand. Så dukker Morten op og 
fortæller om sine grise der flyttede ind 
på gården, i september 2017. 

Produktudvikling

Morten  ville  skabe  en  velsmagende  fri-

lands-  og  velfærdsgris.  Men  man  skulle  

gerne  kunne  smage  at  grisene  kom  fra  

Ulbækgård. De store gamle kirsebærtræ-

er  gav  Morten  idéen.  Han  ville  lave  en  

Kirsebærgris. ”Jeg var sikker på, at kirse-

bær i foderet kunne smages i kødet,” for-
tæller  Morten.  ”Ligesom  med  de  span-

ske skinker, hvor grisen har fået agern. 
Jeg svedte tran, da den første gris skulle 
slagtes,” fortæller Morten. ”For tænk nu 
hvis man ikke kunne smage forskel.” 

Heldigvis gik det som det skulle. Kirse-

bærgrisens kød er fedtfattigt, saftigt og 
med en intens lyserød farve.  Grisene er 

en blanding af en hvid gris og en duroc, 
de er i forvejen velsmagende, men de 
mange kirsebær sætter mere smag på 
kødet, synes han.
At grisene går og roder i mørkt jord i 
stedet for i sand mener han giver flere 
vitaminer og mineraler, og samtidig et 
muskuløst dyr, for de skal bruge flere 
kræfter til at vende jorden. 
Det ligner et meget godt griseliv, og Mor-
ten er sikker på, at det kan smages i slut-
produktet.

Arbejdstid
”Det kan være svært at holde arbejdsti-

den nede,” fortæller Morten. ”De fleste 
selvstændige lægger bare de timer i pro-

jektet som det kræver, for hvem skal el-
lers gøre det?” 

Morten vil ikke tage kæmpe lån. Han fik 
en kassekredit på 300.000 kr. til etable-

ring. Ved siden af arbejdede han deltids 
som taglægger. Han sagde sit gode, fa-

ste job op, som driftsleder hos Hopballe 
Mølle og gik i gang. I starten krævede det 

mange arbejdstimer, men gradvist kom 
der balance i tingene. 
I dag bruger han 28 timer om ugen på 
grisene. Han lægger vægt på, at det er 
vigtigt at udregne sin arbejdstid, for ban-

kerne  kræver  et  gennemarbejdet  bud-

get, hvis du gerne vil låne lidt startkapi-
tal. Samtidig giver det overblik, så du ved 
hvad du bruger af tid, på de forskellige 
arbejdsopgaver.

Afsætning

Morten  brugte  de  første  mange  måne-

der på, at ringe til potentielle kunder. 
Både private, restauranter, gårdbutikker 
og erhvervskunder. 23 slagtere blev også 

ringet op og lagt besked hos. De vendte 

ikke tilbage og vinteren gik. Men endelig 
i maj, 9 måneder efter grisene var flyt-
tet ind, skete der noget. En af de mange 
slagtere ringede retur, for at høre hvor 
mange grise han kunne levere. Slagter-
firmaet Gert Nielsen besøgte Morten og 
aftalte, at de skulle aftage alle hans grise. 
Ca. 1800-2000 grise om året, skulle det 
gerne blive til på sigt. Det er Gert Nielsen 
der står for alt videresalg af dyrene, men 
Mortens arbejde med dem stopper ikke 

her.

Markedsføring

Det er vigtigt for Morten at tale med de 
kunder, der køber hans kød. ”Jeg vil vide 
hvad de syntes om kødet, hvad de bruger 
det til og hvor det serveres,” fortæller 
han. ”Jeg kan fortælle dem om kødet og 
dyrene,” fortsætter han. ”Kødet fra mine 
grise strækker længere, fordi det smager 
af mere, og samtidig er der ikke en mas-

se unødigt fedt, der skal skæres bort. Jeg 
har  også  en  hjemmeside  med  historien  

om grisene,” fortsætter Morten, ”og en 
facebookside  der  hedder  Ulbækgårds  

Kirsebærgris, hvor man kan følge vores 

Morten Ulbæk med en af sine kirsebærgrise, 2018. Foto: Anne Hjernøe

Kirsebærgrisene på Ulbækgård, 2018. Foto: Anne Hjernøe


