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Løsdriftsforeningens Årsmøde 2019 i Himmerland
Tirsdag den 5. marts 2019

Refereret af Helge Kromann
Løsdriftsforeningen årsmøde var i år henlagt til Himmerland. Hvor der blev fokuseret på logistik og
malkning i større besætninger med besøg på 2 spændende gårde. Efter selve Årsmødet var der
indlæg om ny test af ko-madrasser ved specialkonsulent Vibeke Fladkær Nielsen, SEGES.
Der deltog 33 i Årsmødet.
Besøg hos Laurits Jespersen, Birkegården, Birkegårdsvej 7 Ejdrup 9240 Nibe
Formanden bød velkommen til vores efterårsarrangement og glædede sig, at så mange havde
valgt at bruge en forårsdag på foreningens Årsmøde. Derefter gav han ordet til Laurits Jespersen,
der også bød velkommen og berettede lidt om hans opstart på gården og den nuværende drift.
Laurits kom også ind på den første løsdriftsstald, som hans far byggede tilbage i 1976. Den anvendes stadigvæk og bruges til opstalding af goldkøer og højdrægtige kvier. Laurits far var i mange år
medlem af foreningen, der også tidligere har været på besøg på gården.
Den nuværende produktion er på 750 køer og 530 Ha. hvor der dyrkes majs, græs og vårbyg. Selv
om en del af arealet kan vandes, var man på Birkegården også ramt af tørken i 2018, hvilket især
gav sig udslag i et ret lavt udbytte i græs på kun 6.000 FE pr. Ha. I majsen blev det dog til 10.500
FE pr. Ha.
Ydelsen ligger på 11.400 kg. pr. ko til RYK og 10.700 til mejeriet. Celletal 163.000 i 3 mdr. gennemsnit. Inseminering 77 dage efter kælvning i gennemsnit, der er i 2018 investeret i Heattime.
Goldperiode 54 dage i gennemsnit.
Som sagt opførte Laurits far en ny løsdriftsstald i 1975 – 76 med plads til 128 køer. I 1989 kom
Laurits med i driften, som han helt overtog i 1996.
Malkecenter fra 2004 og blev taget i brug i 2005 med en 40 pladser udvendig malkekarrusel fra
Strangko. Malkestalden er monteret med kraftfoderkrybber, men de blev kun anvendt de første 2
år. Samtidig blev der opført en ny sengebåsestald til køer, så besætningen kom op på 550 køer.
I 2015 blev den opdateret bl.a. med HDX øremærke identifikation og renovering af skinne og lejer
under platformen. Samtidig blev den sidste stald bygget og besætningen udvidet med 200 til 750
køer. 680 malkende køer, der malkes 2 gange af 4½ – 5 times varighed. Køerne går i hold af 150
og der er plads til 160 køer på opsamlingspladsen. I enden af stalden er der yderlig 40 pladser,
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hvor der er indrettet hold til nykælvere. Der stræbes efter at ingen køer står mere end én time på
opsamlingspladsen.
Kælvninger foregår i 2 fælleskælvningsbokse, en til 1. gangs kælvende og en til øvrige køer.

Hele staldanlægget er indrettet med automatisk fodring med et Mix & Carry anlæg fra GEA/Mullerup fra 2004. Det består af en stationær vertikal fuldfoderblander og en 3 m3-udfodringsvogn. Fra
fodercentralen er der automatisk indtransport af indkøbte fodermidler og korn, mens ensilage hentet direkte i plansiloerne.
Stalden fra 2004 blev i 2012 ændret fra måtter og fast gulv til kummer med sand og spaltegulv. Alle malkende køer har sand i båsene.
Staldene er indrettet med spaltegulv på gangarealerne og 60 cm. dybe kanaler med linespils anlæg. Gyllen skrabes til en smal og dyb tværkanal med mulighed for bagskyl. Men det er næsten
ikke nødvendigt, da fortanken automatisk pumpes tom hver dag.
Al gyllen pumpes til en 3000 m3. gyllebeholder, der er placeret lige vedsiden af staldene. Beholderen fungerer som en slags sandfang. Derfra flyttes gyllen til andre beholdere placeret ude ved
markerne.
Når der køres gylle ud, oprøres denne beholder med egen traktoromrører og tømmes til sidst.
Alle kvier fra 6 – 20/22 måneder er opstaldet på en anden ejendom i Borup, der også er ejet af
Laurits. Her opstaldes kvierne først i fællesbokse med dybstrøelse inden de kommer over i sengebåse. Der anvendes ca. 50% kønssorteret sæd + der er en egen opfedning af krydsningskvier.
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Staldanlægget er nu fuldt udbygget og der er sammenhæng mellem antal pladser i det forskellige
staldafsnit, lige fra opstaldning af kalve, ungdyr, goldkøer og malkende køer. Det betyder at en evt.
udvidelse med flere køer, vil kræve at der etableres ny staldpladser til alle besætningsgrupper.
Der er 10 ansatte på bedriften, 2 driftsledere + elever og udenlandske ansatte. Den ene driftsleder
står for køerne, den anden for marken, vedligeholdelse samt pasning af kvier. Laurits står selv for
pasning af kalve.

Stald og malkecenter fra 2005

Besøg hos Lene og Torben Niss Sørensen, Ilsø Søndergård, Hvalpsundvej 15 Holmager
9240 Nibe
Mælkeproduktion med 520 køer og der dyrkes 280 Ha. Hvoraf de 200 Ha. er ejet.
Lene og Torben overtog gården i august 2016 efter Lenes forældre, der købte den i 1986. Da gården blev købt af Lenes far var der en løsdriftsstald fra 1978, indrettet som en Vardestald med 1
række sengebåse på hver side af et foderbord i midten. Malkestald og opsamlingsplads i den ene
ende efter foderbordet. Malkestalden var en 2 x 6 sildeben, så det er nu den 3. malkestald, der er
installeret i bygningen. Det er ret godt gået. Da gården blev overtaget var besætningen Jersey, der
med det samme blev udskiftet til Holstein.
I 2011 købte de Holmager, der ligger 1,5 km. væk. Den fungerer i dag som kviegård. Her er der
plads til 350 kvier.
Der er pt. 520 køer på bedriften og i løbet af 2019 øges det til 550 (med eget tillæg). Ydelsen er pt.
11.600 kg. pr. ko til RYK og 10.500 til mejeriet, det forventes af man runder de 12.000 kg. i løbet af
i år. Celletallet ligger på 93.000 på et 3 måneders gennemsnit. Selv om der er flere malkere, er
malkerutinerne standardiserede, så alle malker ens.
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Staldanlægget består af 2 stalde, hvor den ene stald er med sengebåse langs ydervæggene og
foderbord i midten. Stalden rummer i dag malkestald, opsamlingsplads og pladser til nykælvere,
køer i aflastning og goldkøer.
I 2018 er der indsat en ny malkestald. Hvor den eksist. 2 x 16 sildeben (fra 1999) blev erstattet af
en ny 2 x 24 parallel med fast exit fra SAC. Malkepladserne er 75 cm. bredde og lågerne mellem
pladserne er hævet 10 cm. i forhold til standard, da man har mange store og høje køer.
Der malkes 2 x dagligt med 4 malkere der malker 2 og 2. Først malkes det store hold og så kommer Lene og hjælper med at malke nykælvere og køer i aflastning. Køerne i den nye stald går i faste hold.
I det største hold går der ca. 230 køer. Det er køer, der er godt i gang med laktationen og som ikke
behøver den store opmærksomhed. Derudover er der et hold med 1. kalvs køer og et skånehold.

Der er ikke nogen separation i forbindelse med malkestalden. Når der malkes, fokuseres der på
malkningen og så finder man de køer, man skal have fat i til dyrlæge og inseminering ude i stalden
efterfølgende

Den anden stald er opført i perioden 2007 og i 2018 blevet udvidet og forlænget. Stalden har i dag
380 sengebåse i 2 + 3 rækker på hver side af et bredt gennemgående foderbord.
Begge stalde er indrettet med sengebåse med ko-madrasser, gangarealer med spaltegulv og lave
gyllekanaler med linespils anlæg. Ko-madrasser fra Jyden med 35 mm. Latex og 8 mm. overdug.
Der er den samme type madrasser ved både køer og kvier. Der strøs med savsmuld 2 gange daglig med en Trixon combimaskine, der også fejer båsene og skraber spalterne foran båsene.
Vegger Biogas aftager al gyllen og afsætter den overskydende gylle. Der hentes 12 læs hver mandag og den afgassede gylle leveres tilbage i decentralt placerede gylletanke.
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Et kig ind i Lene og Torbens nye 2 x 24 malkestald fra SAC
Efter besøgene var der spisning på Kimbrer Kroen
Hvor der blev serveret sild med tilbehør, samt flæskesteg med kartofler, rødkål og sovs.

Spørgsmål til værterne
Der var en del spørgsmål til værterne omkring deres bedrift. Svarene er skrevet ind i referat fra de
to besøg.

Løsdriftsforeningens Årsmøde
(se særskilt dagsorden og referat)
Under Årsmødet blev der spurgt ind til en studietur til Tyskland med besøg i besætninger, hvor der
malkes med robot-karruseller. En tur sidste år, der var planlagt til at skulle foregå i forbindelse med
Eurotier blev ikke til noget, da det ikke var muligt at besøge stalde med De Laval AM-karrusel i Eurotier ugen. Bestyrelsen blev opfordret til at genoverveje studieturen.
Tegning af flere medlemmer til Foreningen blev atter drøftet. Det blev bl.a. foreslået at Foreningens møder blev holdt på landbrugsskoler, hvis arrangementet blev afholdt i nærheden.
Et samarbejde på EDF blev igen foreslået.
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Indlæg om ko-madrasser, resultater fra en netop afsluttet test
v/ specialkonsulent
Vibeke Fladkær Nielsen, SEGES
(Præsentation vedhæftet)
Der er blevet lavet to forskellige test af ko-madrasser i 2017 og 2018. Dels en test af 8 (7) madrasser i en stald på Sjælland. Hvor der er blevet udlagt 7 forskellige typer af madrasser i den ene side
af stalden. Den anden side blev brugt som reference.
Der er så blevet lavet videooptagelser i stalden over en periode og efterfølgende er der blevet lavet
opgørelse over køernes brug af madrasserne.
Konklusionen er at 3 madrasser skilte sig ud, men at båsenes placering i stalden også spiller en
meget stor rolle for hvor meget båsene bliver benyttet.
Den anden test er en interviewe undersøgelse, hvor der er blevet besøgt 2 -4 stalde pr. madrastype.
I begge undersøgelser er der blevet testet en vandmadras, der bestemt ligger i den bedste halvdel.
Efterfølgende blev der spurgt ind til typen af vandmadrasser i forhold til om det var et eller to-kammer madrasser. I begge test var det et-kammer madrasser. Dog typer andre undersøgelser på at
to-kammer madrasserne er mere komfortable for køerne.

Efter mødet blev værter og indleder takket med et par flasker rødvin
Formand Niels Tobiasen takkede for en spændende dag og glædende sig over et par spændende
Besøgt og et godt indlæg, om et emne som optager rigtig mange, der står med et staldanlæg, der
efterhånden trænger til at blive renoveret og opdateret.
Tilslut opfordrede han deltagerne til at blive medlemmer af foreningen.
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