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Fluebekæmpelse

På Overgaard Multi-Site 

ved Bording anvender man 

biologisk fluebekæmpelse.

Overgaard Multi-Site er en opformeringsbe-

sætning på 900 søer ved Bording, der blev 

etableret som et barmark projekt af brødrene 

Per og Ole Overgaard for ganske få år siden. 

– På det tidspunkt hvor vi startede vores 

opformeringsbesætning, tænkte vi ikke så 

meget på fluebekæmpelse. Men i løbet af 

den første sommer blev vi mindst én erfaring 

klogere, da vi kunne konstatere problemer 

med fluer især i vores løbekontrolstald, 

fortæller Lindy Christensen, der er driftsleder 

på Overgaard.

– Hele sommeren viste opgaven sig at 

være testning af diverse bekæmpelsesmidler, 

men vi følte nok i den forbindelse, at vi altid 

var bagefter, og på den baggrund måtte vi 

nødtvungent konkludere, at vi ikke havde 

det store held med bekæmpelsen af fluerne, 

tilføjer Lindy Christensen. 

I løbet af efteråret var der naturligvis 

ingen fluer i besætningen, men erfaringen fra 

den forgangne sommer havde gjort et stort 

indtryk på personalet på Overgaard, hvorfor 

man besluttede, at man ikke ville udsættes 

for lignende oplevelser den følgende som-

mer.

– På et personalemøde diskuterede vi 

problematikken, og i den forbindelse blev 

der forelagt forskellige alternativer til de 

produkter, vi havde anvendt året forinden. 

På den baggrund besluttede vi, at der skulle 

eksperimenteres med gyllefluer, hvilket fik os 

til at kontakte firmaet Miljøfluen i Dronning-

lund, fortæller Lindy Christensen.

Snyltehvepse og gyllefluer

Miljø Fluen har siden 1993 serviceret 

landbruget med biologisk fluebekæmpelse af 

staldfluer i kvæg- og svinestalde og senest 

også minkfarme. Ud over salg til det danske 

marked eksporterer virksomheden biologisk 

fluebekæmpelse til flere lande i Norden og 

Europa enten direkte eller via forhandlere. 

Virksomheden er altid parat til at servicere 

kunderne, hvilket man erfarede på Over-

gaard, hvor der blev afholdt et møde, inden 

fluesæsonen indfandt sig i staldene.

Det er bedre at forebygge 

end at helbrede
Af Søren Vinding

– Vi var meget positive over mødets 

udvikling, og vi lavede derfor en aftale om le-

vering af fluer.  Indtil nu er vi fuldt ud tilfreds 

med virkningen, der har skabt andre forhold 

i stalden, og hvis der forekommer en periode 

med en lille opblomstring, skyldes det for det 

meste, at der er behov for, at der skrabes lidt 

ekstra i hjørnerne, beretter Lindy Christen-

sen, der også ser den fordel ved biologisk 

fluebekæmpelse, at det er mindre arbejds-

krævende på grund af, at der bare bliver 

leveret en stak små poser, der skal hænges 

op en gang imellem. Fluerne laver arbejdet, 

hvilket er essentielt for såvel os som vores 

naboer, slutter Lindy Christensen.  ■


