14. december 2021

Til medlemmerne
Løsdriftsforeningens gårdbesøg og faglige møde i det vestjyske
Tirsdag den 30. november 2021
Refereret af Helge Kromann
Løsdriftsforeningen efterårsarrangement var i år henlagt til det Vestjyske, nærmere bestemt ved Spjald mellem Herning og Ringkøbing. Det var Foreningens første arrangement
i over 1½ år.
Besøget var denne gang hos Ørskov Agro, der driver en mælkeproduktion med 650 køer
og 1050 Ha. ager. Efter besøgene var der indlæg ved Robert Jensen, De Laval om deres
nye koncept Batch Milking og mælkekvalitetsrådgiver Michael Lyrhøj Mortensen, SEGES
Kvæg om vejen til den gode malkning.
Det var selvfølgelig med nogen spænding at vi sendte invitationen til arrangementet.
Eftersom der ikke har været afholdt noget siden vores 60 års jubilæumsarrangement tilbage i marts 2020. Heldigvis var der en rigtig god opbakning med 55 deltagere på
gårdbesøget og 49 til de efterfølgende indlæg på Hotel Falken i Videbæk.

Besøg hos Ørskov Agro
Vi mødtes til kaffe og rundstykker i gårdens maskinhus, hvor formanden bød velkommen
og gav derefter ordet til Jakob Ørskov, der kort orienterede om bedriften og baggrunden
for de udbygningsplaner, man har sat gang i her.
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Besøget hos Ørskov Agro, der drives af Jakob Ørskov sammen med sin far og farbror, var
rigtig spændende. I kostalden som er bygget af 2 gange i 2000’erne, er der lige indsat 8
nye De Laval VMS 300 malkerobotter, samtidig med, at man er ved at lægge sidste hånd
på en ny velfærds- og ungdyrstald.
Kostalden er oprindelig bygget med 6 malkerobotter. Men i forbindelse med opførelse af
den nye stald til goldkøer og ungdyr, er der indsat yderlig 2 malkerobotter. Så der fremover
kun skal gå malkende køer i kostalden.
Den nye velfærdsstald er indrettet med 2 + 3 rækker sengebåse på hver side af 1 bredt
gennemgående foderbord. 2 rækker til kvierne frem til de er drægtige, hvor der så er 1
ædeplads pr. dyr, så alle dyr kan fikseres i forværket, der er forsynet med fanggitter.
På modsatte side af foderbordet skal de drægtige kvier og goldkøerne gå. For enden af de
3 rækker sengebåse indrettes der en stor kælvningsafdeling med dybstrøelse. Kælvningsafdelingen inddeles i 2 fællesbokse, 1 til goldkøerne og 1 til de højdrægtige kvier. I hver
boks kan der med nogle løse låger etableres et antal enkelt kælvningsbokse, som loven i
dag foreskriver.
For enden af velfærdsstalden mod nord etableres der ny udendørs kalvegård til placering
af kalvevogne med enkeltbokse og en halvtagsbygning med fællesbokse til kalve.
På den måde opnås der en optimal logistik med meget korte afstande, når dyrene skal flyttes rundt i systemet.

Den nye stald skal rumme alle kalve og ungdyr, der pt. går 6 forskellige steder bl.a. i en
ungdyrstald, der ligger 20 km. væk. I stalden er der afsnit med pladser til kalve op til 6 mdr.
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Plan af den nye velfærds- og ungdyrstald
Der dyrkes 1050 Ha. hvor der er dyrkes majs, kolbemajs og græs på 400 Ha, mens der er
slagsafgrøder i de resterende 650 Ha. (læggekartofler til eksport, græsfrø, raps og kornafgrøder).
Efter besøget var der spisning og indlæg på Hotel Falken i Videbæk. Traditionen tro blev
der serveret en sildemad og derefter en fantastisk omgang spoleben med kartofler og
sovs.
Spørgsmål til værter
Der var lejlighed til at stille spørgsmål til formiddagens værtssted. Svarene er skrevet ind i
referat fra besøget.

Indlæg om Batch Milking ved Robert Jensen, De Laval
Robert har arbejdet i De Laval International med automatiske malkesystemer i store besætninger, og har også arbejdet med De Laval robotkarrusel AMR. Robert har en meget
stor international erfaring på området.
Robert startede sit indlæg med at vise lidt billeder fra rigtig store stalde, hvor De Laval har
leveret malkeanlæg. Den største bedrift med malkerobotter ligger i Chile og har pt. 72
enkeltboks robotter. Der arbejdes i øjeblikket med en udvidelse af farmen så man
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kommer op på 90 robotter. Robert viste også billeder fra et malkecenter på en bedrift i
Kina, hvor der i den samme bygning er installeret 4 stk. 80 pladsers udvendige karruseller.
Her malkes der i øjeblikket 10.000 køer.
Udover store anlæg arbejder De Laval også med en øget automatisering på anlæggene,
så det fysiske arbejde reduceres. Det gælder bl.a. brug af robotarme til forskumning inden
påsætning og automatisk pattedyp efter malkning. Desuden arbejdes der også med øget
brug af sensorteknologi, databehandling og kunstig intelligens (AI).
Hos De Laval International har man en hel afdeling, der arbejder med indretning og design
af staldanlæg direkte til de store kunder.
De sidste 20 år har den konventionelle og den automatiske malkning udviklet sig side om
side. Men med det nye koncept Batch Milkning kombineres det bedste fra de to systemer.
Fordelene ved holdmalkning i store besætninger kombineres med automatisk malkning i et
egentligt malkecenter.
Malkecentret indrettes med en traditionel opsamlingsplads og rundt på de 3 sider placeres
et antal enkeltboks malkerobotter. Når køerne er kommet ind på opsamlingspladsen, kan
de går ind i den nærmeste ledig robot og blive malket. Dimensioneringen af opsamlingspladsen er dog noget anderledes end den traditionelle. Der regnes med 2,0 – 2,3 m2. pr.
ko. Det skal sikre god plads til køerne, så de hele tiden kan se en ledig malkerobot.
Systemet vil både økonomisk og i forhold til behovet for arbejdskraft være interessent i besætninger med mere end 500 køer. Der skal være en vis malkekapacitet før systemet er
interessent, da holdstørrelsen ude i stalden ikke må blive for små og urationelle. Derfor
bør der kunne malkes min. 125 køer i timen, svarende til min. 12 – 14 malkeenheder.
I begyndelsen kan man måske godt acceptere en lidt længere ventetid på opsamlingspladsen og måske starte med 8 -10 malkeenheder og så senere lave en udvidelse med flere
enheder.
En anden fordel er, at man i højere grad selv kan bestemme, hvor mange gange hver ko
skal malkes i døgnet på samme måde som i et konventionelt malkesystem. Endelig er systemet ikke så sårbart over for nedbrud på en enkelt enhed, da der altid vil kunne malkes
videre med de andre. Det samme gælder service, da systemet skal køre næsten døgnet
rundt. Pt. har De Laval 2 anlæg i drift i Italien, mens 5-6 anlæg er under planlægning.
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Vejen til den gode malkning
Ved mælkekvalitetsrådgiver Michael Lyrhøj Mortensen, SEGES Kvæg
Michael har erfaring både fra det praktiske arbejde med køer og som fodringsrådgiver inden han blev ansat på SEGES som mælkekvalitetsrådgiver.
Malkning er det vigtigste arbejdsopgave i forbindelse med pasning af køer og det udgør
ca. 60 – 70% af det daglige arbejde ved konventionel malkning. Det er derfor rigtig vigtigt,
at dem der udfører malkearbejdet også er veluddannede og ved, hvad de har med at gøre.
En af de vigtigste faktorer til at opnå en høj kapacitet i malkestalden er rene køer. Hvis køerne kommer ind i malkestalden med rene patter og yver, skal der ikke bruges unødvendig
tid på ekstra aftørring. Kun den korrekte tid til en god forberedelse af koen.
Det er også vigtig med et godt flow til og fra malkestalden. Her anbefalede Michael, at man
bruger lukket inventar ud til opsamlingspladsen og mellem opsamlingsplads og returgangene. Han fremhævede også vigtigheden af et godt lys, hvor han anbefalede en lysstyrke
på min. 500 LUX i selve malkestalden. Gerne i form af direkte lys på yveret.
Omkostningerne til malkning er stadig lidt højere med automatisk malkning end konventionel. Men der er stor forskel fra bedrift til bedrift. I det seneste Business Tjek kvæg fra 2020
er de gennemsnitlige kapacitetsomkostninger opgjort til 6.819, - kr./ko for konventionel og
7.362, - kr./ko med AMS.

Afslutning
Formanden afsluttede møde med at takke værterne samt de to indledere for et godt og
informativt arrangement.
Næste arrangement i Løsdriftsforeningen er Årsmødet til foråret, nærmere om program og
sted vil tilgå medlemmerne først i det nye år.

Helge Kromann
Mobil 2257 6798
hek@byggeri-teknik.dk
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