PÅ BESØG hos bestyrelsen

Når det kører godt, har jeg ikke
noget behov for at lave om på det
Anders Sørensen har investeret i malkerobotter og fået lavet en manuel hængebane,
når der skal strøes, og en del af afkastet er manglende nedslidning og en varieret
arbejdsdag på bedriften

- Det er nok tid til slæt igen om en uges
tid, alt afhængigt af vejret, men ellers kan
denne blanding godt stå en uge mere,
siger Anders Sørensen.

• Antal køer: 160 m. 11.800 kg EKM
• Antal kvier: 160

Af Lone Vestergaard, LDM

• Antal ha: 150
• Gift med Ketty på 26. år
•	Fem børn, hvoraf den ene har
taget landbrugsuddannelsen

- Køerne strør vi med knust halm
i sengebåsene, og det er nemmest at
have i en spand - der skal ikke bruges
så meget ad gangen, for det er jo ikke
som med en malkestald, hvor alle køerne
æder eller ligger samtidig. Her er der kun
nogle båse, der er tomme samtidig, men
jeg får tjekket brunst og klove, når jeg
går rundt, siger Anders Sørensen.
Bliver sommeren varm, har han
mulighed for at køle køerne ned, så
varmestress undgås. Han har installeret
spraydyser over forværket, så der kan
sprayes vand ud over køerne ved foderbordet med passende intervaller, ligesom
der også er sat nogle ventilatorer op, der
giver en let brise hen over sengebåsene.

Fokus på det der virker

er Anders Sørensen selv, med hjælp fra
en enkelt fast fuldtidsmedarbejder, der
selv står for driften i både stald og mark.
- Jeg har altid været glad for robotterne. Det giver os begge en fleksibel
hverdag, for min medhjælper er også
med i marken og kan klare det hele, siger
Anders Sørensen.
Men der er også andre mekaniske
løsninger, som enten kan spare tid eller
giver køerne bedre velfærd, der er tænkt
ind i stalden.

- Der bliver brugt mange penge på ubrugeligt arbejde som for eksempel velfærdsrapporterne. Det vil jeg gerne være med til at kæmpe
imod. Jeg synes også, at vi mangler ordentlighed mange steder. Hvis
vi vil hinanden det godt og respekterer hinanden, er der ingen grund
til, at mejeriet hemmeligholder beslutninger for andelshaverne. Det
samme gælder myndigheder - nogen har ventet på at få deres støttepenge i fem år, det er ikke retfærdigt, siger Anders Sørensen.

N

attens regnbyger er drevet
østover, og vestenvinden arbejder
på at tørre græsset, inden det
næste regnvejr kommer ind fra Vestkysten, der kun er 10-12 km borte i
luftlinje. Men der er lige tid til, at Anders
Sørensen, der er medlem af LDMs bestyrelse på 11. år, kan tjekke bunden i
græsdækket og se hvor meget af græsset, der er skredet.

sparer jeg omkostningerne til et ekstra
slæt. Den her blanding kan godt stå en
uge mere, hvis vejret er dårligt, og det
ændrer ikke det store på fordøjeligheden,
siger Anders Sørensen.
Markplanen er enkel: han dyrker
majs til ensilage, kløvergræs og byg til
modenhed, hvoraf det meste fodres op på
bedriften.

men også i sparet nedslidning af kroppen. Mine to ældre søstre har også malket køer i mange år, og de har problemer
med skuldrene nu, fortæller han.
Mekaniseringen betyder også, at det

Malkerobotter
Sydvestjyden
- Græsset er ved at være klar til 2.
slæt i næste uge, efter sankthans, alt
afhængigt af vejret, ellers må det vente,
til vejret bliver til det, forklarer Anders
Sørensen.
Han er rigtigt tilfreds med kløvergræsblandingen, der bærer navnet Sydvestjyden. Det er en afgræsningsblanding, som ligner en alm. blanding 22.
Den kan fint bruges til slæt, og jeg har
succes med at tage fire slæt i stedet for
fem. Jeg avler lige så mange foderenheder, og kvaliteten er lige så god, og så
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Det er kun kalve og kvier, der går på
græs, for det er lidt svært at få det til at
passe med robotmalkning og afgræsning
til køerne.
Anders Sørensen har haft malkerobotter, siden stalden blev bygget i 2002.
De er skiftet ud, og i dag er det to Lely
Astronaut A4, der klarer malkningen
af de 160 sortbrogede køer, som giver
11.800 kg EKM i gennemsnit.
- Det var helt bevidst, at jeg valgte
robotterne frem for karussellen i sin tid,
og jeg fik det, jeg regnede med at få ud
af det, både i lavere arbejdskraftforbrug

- Det er nemt at strø, og der skal ikke fejes halm
bagefter, siger Anders Sørensen.

Mere mekanik
Da stalden blev bygget, fik jeg smeden til
at lave denne her hængebane også. Den
er supernem at bruge, man kan smide
halm ned til begge sider, og så undgår
vi at drysse halm andre steder end der,
hvor det skal bruges, så vi slipper for at
skulle feje det op også, siger han.
Efterfølgende har flere andre landmænd lånt ideen.
En spalteskraber kører hen over
spalterne og advarer med sit diskrete bip
køerne om, at den kommer, og de har
vænnet sig til den, for den kører en gang
i timen. Den selvkørende skraber har
erstattet det oprindelige skrabeanlæg,
hvor skraberen blev trukket i en wire,
men det gav en del skader på klovene,
så derfor er det afgjort, at der kommer en
ny selvkørende ind, når den gamle ikke
kan mere.
Men hverken spalteskraber eller robotter kan holde øje med køerne. Det gør
Anders i fred og ro for andre arbejdsopgaver.

Han understreger, at det er pasningen af
dyrene og konstant fokus på bundlinjen,
der er nogle af hans stærkeste sider.
- Jeg er lidt ligeglad med ydelsen,
bare bundlinjen er god. Jeg vil ikke
hælde mere kraftfoder i dem for at få
en højere ydelse, hvis ikke jeg tjener på
det, eller hvis det går ud over køernes
sundhed. Jeg har en lav dyrlægeregning
og ligger under gennemsnittet for medicinforbrug, så når det kører godt, så laver
jeg det ikke om, siger han.
Han har ikke behov for at lave om
for forandringens skyld, og størrelsen af
besætningen siger ham heller ikke ret
meget. Det er bundlinjen, der tæller.
- Skal man investere, skal man kunne
tjene penge på det, ellers skal man holde
sig fra det. Man er nødt til at se på indtjeningen til en selv, det andet kommer i
anden række, siger Anders Sørensen.
Han ser også det problematiske i, at
man udvider kapaciteten eller bygger
nye stalde, når prisen på mælk er god.
For når priserne rasler ned, er der en
overproduktion, som man først kommer
af med, når det enten sker via konkurser, eller ved at nogle nedlægger deres
produktion af mælk – det er den hårde
måde. Der findes en blødere vej, der går
via EU, men det kræver, at alle kan blive
enige, og her ser han den store udfordring.

Ubrugelige rapporter
På Anders Sørensens bedrift er det en
præmis, at både mennesker og dyr har
en god velfærd, og han har kun rosende
ord tilovers for, at man selv kan behandle
mange lidelser på bedriften.

- Når denne her robotskraber ikke kan
mere, kommer der en ny, siger den
sydvestjyske mælkeproducent.

- Jeg synes, det kører rigtigt godt.
Man kan lave de fleste behandlinger i
dag, og det giver en hurtig behandling
ved akut yverbetændelse, og det er god
dyrevelfærd for køerne. Det er jeg godt
tilfreds med, siger han.
Når talen falder på velfærdsbesøg, er
tilfredsheden dalet kraftigt.
- Det er et billede, der er to-tre måneder forsinket i forhold til virkeligheden,
med de tal, de kan trække ud. Jeg kan
ikke bruge rapporterne, jeg kender mine
køer og er selv med i stalden hver dag.
Jeg agerer på de tal, jeg får helt friske fra
robotten hver dag, og dem kan jeg bruge.
Hvis jeg skulle vente på dyrlægens tal,
ville jeg jo altid være 2-3 måneder for
sent på den, og det duer jo ikke, understreger han.

En stille kæmper
Lige så stille som Anders viser rundt i
stalden, lige så stille formulerer han sine
holdninger til både mejeri og de organisationer, som LDM ikke altid er enige
med.
- Der bliver brugt mange penge på
ubrugeligt arbejde som for eksempel velfærdsrapporterne. Det vil jeg gerne være
med til at kæmpe imod. Jeg synes også,
at vi mangler ordentlighed mange steder.
Hvis vi vil hinanden det godt og respekterer hinanden, er der ingen grund til,
at mejeriet hemmeligholder beslutninger
for andelshaverne. Det samme gælder
myndigheder - nogen har ventet på at
få deres støttepenge i fem år, det er ikke
retfærdigt.
Det er en skam, at vi skal arbejde med
den slags i LDM, for der er virkelig mange
hæderlige mennesker i landbruget, som
kun stræber efter retfærdighed. Man
kunne jo håbe, at LDM's indsats for bedre
forhold for mælkeproducenter bliver
overflødig en dag, men jeg tror desværre
ikke, det sker.
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