2. april 2020

Løsdriftsforeningens 60 årsjubilæum og Årsmøde 2019 på Kolding egnen
Mandag den 2. marts 2020
Refereret af Helge Kromann
Løsdriftsforeningen kan i år fejre sit 60 års jubilæum for stiftelsen den 17. februar 1960. For 60 år siden var
løsdrift til malkekøer noget for de få pionere, der havde lyst til at arbejde med en anden måde at opstalde
køer på. I dag er løsdrift det fremherskende staldsystem til malkekøer i Danmark.
Dermed kan man også sige at Foreningen har opfyldt sit formål og kunne nedlægge sig slev. Men Foreningen har i dag fundet en anden indgang til sit virke og fungere nu som en stor erfagruppe, hvor man udveksler erfaringer og forsøger at følge op på nye trends indenfor opstalding af malkekøer.
Jubilæumsarrangementet og det efterfølgende årsmøde var denne gang forlagt til Kolding egnen med et besøg hos medlem af Europaparlamentet Asger Christensen, Jordrup med efterfølgende foredrag, årsmøde og
festmiddag på hotel Scandic i Kolding.
Der deltog 40 i arrangementet.
Besøg hos Asger Christense og Peter Schelde, Jordrup
Nørupgård er en slægtsgård, der har været i slægtens eje i 250 år. Den blev i 1760 købt fri til selveje fra Koldinghus. Asger Christensen kone Inge Schelde er således 9. generation på gården og sønnen Peter er på
vej til at blive 10. generation.
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Asger Christensen kom til Nørupgård som 20-årig i 1978 som fodermester. Dengang var gården en del mindre og bestod af 90 Ha. 70 malkekøer og 30 søer. Fremtidens grundlag var dog lagt i form af den nye store
løsdriftstald, der havde plads til de 70 køer. Stalden var bygget af Asger Christensens svigerfar i 1977 og var
en af egenes første løsdriftstalde.
I 1982 overtog Asger og hans kone Inge gården sammen med Inges bror Knud. Desværre døde han efter
kun 7 år, hvor efter Asger og Inge fortsatte på bedriften.
Frem til 2007 var bedriften blevet udvidet flere gange og havde nu en besætning på 400 køer. Der skulle tages en beslutning om bedriften skulle udvikles yderlig eller man skulle slå ind på en nedslidningsstrategi. Det
blev besluttet at produktion skulle øges til 600 køer og der skulle bygges et helt nyt staldanlæg til køerne.
Den 10. oktober 2007 blev det nye staldanlæg så taget i brug. Det består af 2 paralle stalde med et malkecenter placeret midt i mellem i den ene ende. Der blev valgt konventionel malkning og i malkecentret blev
monteret en 50 pladers udvendig karrusel fra GEA.
Staldene er indrettet med 2 rækker sengebåse på hver side af 1 bredt gennemgående foderbord. Stalden er
tegnet af bygningskonsulent Ole Ugelvig. Der var under planlægningen af byggeriet en diskussion med Ole
om 2 eller 3 rækker sengebåse. Det blev altså med 2 rækker, som Ole havde bestem.

Den daglige drift varetages i dag af Asgers søn Peter Schelde. Besætningen er opdelt i forhold til køernes
lakationsstadie, mens der fodres ens i de to stalde. Der malkes 3 gange daglig. I den daglige management i
malkestalden, anvendes i stor udstrækning de data, der opsamles under malkningen så som Peakflow, gennemsnits mælkeflow og antal køer malket i timen.
Goldkøerne får ligeledes en blanding, men er opdelt i to hold, så close up køerne går i eget hold i 7 dage op
til forventet kælvning. Der fodres med et fuldfoder, hvor der suppleres op med halm. (Græs, soja, raps, halm
og Exolit)
Livsydelsen er ca. 40.000 kg. mælk og der er en udskiftningsprocent på 27, der arbejdes med at reducere
opdrættet og hæve livsydelsen på køerne med brug af kønssorteret sæd og sæd fra kødkvægstyre. Hvor de
30% bedste køer løbes med kønssorteret sæd. Tyrekalvene og krydsnings kvier afsættes til Gitte og Per
Grønbæk, som er naboer.
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Markdriften består i dag af 315 Ha. i omdrift. Der dyrkes majs og græs, hvor en stor del af græsset udlægges
i vårbyg. Der er desuden aftale om køb af majs og afsætning af gylle til nabobedrifter. Der betales for afsætning af gylle med ca. 10,- kr/m3. + omkostninger til udbringning.
Kostprisen pr. FE i majs er 1,09 kr. og i græs 1,14 kr. Udbyttet ligger omkring 10.000 FE pr. Ha. Det var dog
noget lavere i 2018 med en meget tørre sommer.
Der anvendes faste kørespor i marken, så gylle og frakørsel ved snitning foregår i samme spor. Mens skårlægger og snitter kører ind i mellem.
Der er plansiloer, så alt grovfoder ligger på fastbund, alt majs ligger i en silo med plads til ca. 2 millioner FE.
Besøget hos Asger og Peter startede med kaffe og muffins, der var sponseret af Ingemann-Larsen og
Ørum Smeden. De havde med bragt en fuldfoderblander og en sandvogn til at ligge sand i sengebåse, som
der efterfølgende var en kort præsentation af.
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Efter besøget var der spisning, jubilæumsfest og møde på hotel Scandic i Kolding
Indlæg ved Asger Christensen
Asger havde indvilliget i at komme med ind på hotellet og give deltagerne et indblik i hans arbejde som medlem af Europaparlamentet og den rejse han og familien havde været på, siden han for over 6 år siden valgte
at stille op parlamentsvalget i 2014.
I 2014 fik Asger selv et fornemt valg, men på grund af Venstres dårlige valgresultat rakte det kun til en plads
som 1. suppleant. Arbejdet omkring selv opstillingen og den efterfølgende valgkamp havde o modlertid været så spændende, at han valgte at prøve en gang og blev så i 2019 så valgt ind med en meget højt antal
personlige stemmer.
Projektet med opstilling og valgkamp har involveret hele familien, hvor Asgers datter har været leder af valg
sekretariatet og hele valgkampen.
Asger har sæde i bl.a. Landbrugsudvalget og Miljøudvalget og gav på mødet indblik i arbejdet i udvalgene
foregår og hvordan sagsgangen er, når en beslutning skal igennem parlamenter og forhåbentligt til sidst vedtages.
Inden Asger blev valgt ind og begyndte sit arbejde i parlamentet, havde han en forestilling om, at han også
stadig kunne være en del af den daglige drift derhjemme. Han har dog måttet sande, at det er mere en et
fuldtids job af være parlamentariker. Så den del er i dag fuldt og helt overladt til Peter.
Han sidder stadig i gårdbestyrelsen og er med til at tage de helt overordnede beslutninger om bedriftens udvikling og den fremadrettede strategi.

Årsmødet
Efter Asger indlæg afvikledes Foreningens Årsmøde ifølge vedtægterne. Foreningens formand gennem de
seneste x år, havde på forhånd meddelt, at han ikke længere vil sidde i bestyrelsen, da han hen over efteråret vil afvikle sin mælkeproduktion.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Mogens Lautrup, Kalvslund ved Ribe.
Se i øvrigt referatet fra Årsmødet på Forenings hjemmeside www.losdrift.dk

Jubilæumsmiddag
Dagen sluttede med en festlig middag med en fantastisk 3 rettes menu
-

Færøsk laks med rygeost, sprød malt og frise sala
Rose stegt Himmerlandskalv med Madeira skysauce og skovens svampe
Lun chokolade fondart med jordbæris og knas
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Under middagen havde foreningens kasserer Kristian Sejersbøl sørget for lidt underholdning i form af et causeri om livet på landet i 1950’erne og landbrugskulturen storhedstid ved sprogprofessor Johannes Nørgård
Frandsen fra Syddansk Universitet i Odens.

Johannes Frandsen er selv født og opvokset på en gård med malkekøer og fortalte levende om hans barndom og tiden på landet i 50’erne.
Bl.a. fortalt han at han kom ud af en kultur, hvor man roste hinanden. Han havde for eksempel fået ros af sin
far hele to gange. Den første gang var da han som 15-årig havde vundet den lokale pløjekonkurrence og
kom hjem og fortalt sin far om det – Hvor til faderen svarede ”Nåååå”.
Den anden gang var da han som nyudklækket kandidat fra universitet, var blevet inviteret til Vallekilde Højskole og holde foredrag. Vallekilde Højskole stod som noget helt unikt i familien, da både hans mor og far
samt alle onkler og tanter havde været på højskolen. Så det at skulle holde foredrag her var noget meget
stort. Derfor ringede han hjem til sin far for at fortælle det. Faderen svarede ”Skal du det” og det var anden
gang han fik ros.

Efter Johannes Frandsens fantastiske indlæg, havde foreningens sekretær Helge Kromann lavet en lille
præsentation om Løsdriftsforeningen og løsdriftsstaldenes udvikling gennem i de 60 år. Præsentationen kan
ses på hjemmesiden www.losdrift.dk
Tilslut var der indlæg fra to af foreningens mangeårige medlemmer, der begge erindrede den første tid i foreningen, hvor man var mere pioner end landmand når der skulle bygges ny løsdriftstald.
Niels Rørbech fortalte om staldbyggeri i 1970’erne og 1980erne, hvor han drev og var medejer af det private
rådgivningsfirma Agrinova, der var rådgiver på mange at de store kvægstaldbyggerier i Danmark og Sverige
bl.a på Ausumgård ved Stuer og St. Grundet ved Vejle. Det var også Agrinova der i sin tid planlagte og udformede alle forsøgsstaldene på Forskningscenter Foulum blev bygget i 1980’erne.
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Jørgen Kloppenborg fortalte om Foreningen og takkede for de mange gode arrangementer gennem årene,
der gav megen inspiration til kommende løsdriftsfolk i de første år.
Formanden sluttede aftenen med at takke de fremmødte for deres medvirken til et godt arrangement og et
hyggeligt jubilæum.

Helge Kromann
Mobil 2257 6798
hlk@seges.dk
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