og protein ligger ganske pænt for en
Holsteinbesætning med et fedtindhold på
4,70 og et proteinindhold på 3,97 hvor
ydelsen er på 11.800kg EKM.
De knuste roer er også godt for ædelysten. Køerne er oppe på en grovfoderandel omkring de 78 pct.
- Roerne skal knuses godt. Så sorterer
køerne ikke så meget, og så får de unge
dyr også deres andel af foderet, fortæller
han.

PÅ BESØG hos bestyrelsesmedlemmerne

Roerne hæver grovfoderandelen
i rationen til over 75 pct.
Roerne giver så godt udbytte og hæver grovfoderandelen, at der ikke er nogen tvivl hos
Jørgen Schmidt, yngste medlem i bestyrelsen, om at de er en del af fremtiden på bedriften
Af Lone Vestergaard, LDM

N

ovemberregnen hænger som en
tung dyne over det sønderjyske
landskab, hvor majs, efterladt
i lavningerne rundt om på markerne,
sammen med det blanke vand, der ses
mange steder, vidner om et af de vådeste
efterår i mange år.

Fremtiden lige om hjørnet
Heldigvis holder regnen en pause, mens
turen går rundt på bedriften, tæt på
Agerskov, midt i det sønderjyske land.
Jørgen Schmidt er, med sine 30 år, det
yngste medlem af LDM’s bestyrelse, men
er allerede i gang med sin anden valgperiode. I øjeblikket er han medarbejder
på sin fars bedrift, men planen er at
bytte roller med en fuld overdragelse til
ham næste år inden majshøsten, så det
fremover bliver faren, Niels Schmidt, der
har rollen som medarbejder på Jørgens
bedrift.
- Vi har snakket om, hvordan vi skal
gøre det, men vi tror, at det her giver
færrest gnidninger i forhold til regnskab
og arbejdsfordeling. Så er der rene linjer,
siger han om generationsskiftet.
Han har mod på fremtiden og lægger
ikke skjul på, at en af de første ting, der
er på tegnebrættet, er et nyt malkecenter. Det passer fint i forbindelse med den
nye stald, som faren fik opført for få år
siden.
- Kapaciteten skal være så høj, at
malkningen er overstået på 2 timer,
så hverken dyr eller mennesker bliver
trætte, og når den gamle malkestald kan
ryddes, bliver der plads til 35 sengebåse
mere, når den der mur også bliver taget
ned, siger han og peger.
På ønskelisten er også en ny kalveafdeling, der skal erstatte de vogne med
kalvebokse, der bruges i øjeblikket. Den
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Sand er sagen
Der er sand i sengebåsene i kostalden.
Der er en sandforekomst umiddelbart bag
stalden, hvorfor det var et let valg, og det
har da også resulteret i, at klovsundheden
er blevet markant bedre i besætningen:
- Vi har nogle ganske få tilfælde af
digital dermatitis og ingen halte køer,
ligesom der heller ingen tykke haser er,
og det er jo det hele værd, mener Jørgen
Schmidt.
Bagsiden er, at der skal graves 1/3 af
gylletanken op hvert år, ellers er der ikke
plads nok. Dertil kommer så et øget slid
på udmugningsanlægget og på tov og
lejer, der slides noget hurtigere med sand
i båsebunden.
- Vi ved ikke, hvor længe vi kan køre
med sand, men vi kan i hvert fald grave
videre både mod syd og nord, men der går
jo også noget til, når vi bruger omkring to
kg sand per bås per dag, siger han.
Båsebunden skal holdes hver dag, og
der skal naturligvis skrabes ned, men
sandet skal også løsnes og derefter jævnes hver dag for at undgå, at der opformeres anaerobe bakterier i båsebunden.

Plads til familien
Når først roerne er knust, sorterer
køerne ikke, og ædelysten er stor.

skal, sammen med ny- og ombygningen,
være med til at løfte dyrevelfærden
yderligere.
- Det skal være store bokse, som de
små enkeltbokse kan være i. Så kan vi
flytte de små bokse efter tre uger, så de
går sammen med naboerne, siger han.

Gode udbytter og dyrevelfærd
I øjeblikket er der 150 køer og 158 kvier
i besætningen, og der dyrkes 150 ha,
hvoraf de 85 ha er ejet, resten er forpagtet. Roerne kvitterer for den gode jord
med rigtigt fint udbytte, til trods for at
jorden ikke kan vandes.

- De har givet 18.000 FE i år per
ha, og det er uden top, opmålt, og det
kan majsen jo ikke levere. Jeg er ikke
forskrækket i forhold til alt det bøvl, der
var i gamle dage. Vi gør det rationelt, og
det tager ikke meget mere tid i forhold
til majsensilering, når de bliver knust og
samensileret med majsen, konstaterer
Jørgen Schmidt.
Når roerne er med i majsen, giver det
en god, stabil fodring hele året, men her
i vinterhalvåret får køerne også et ekstra
tilskud af roer, der ikke blev ensileret
med majsen. Virkningen af roerne ses
også i mælketanken, hvor både fedt

Her skal det nye malkecenter ligge,
så det passer med den nye stald

Selv om markudbytterne er rigtig pæne,
har den unge mælkeproducent ikke
ambitioner om at udvide besætningen
voldsomt.
-Jeg har ikke interesse i at have 400

Det er vigtigt for Jørgen Schmidt, at der
er plads til familien i dagligdagen på
bedriften, og Annabel elsker at hjælpe
far og farfar med at fodre kalve.

køer. Der skal være plads og tid til det
enkelte dyr, medarbejdere og familien
også. Jeg skal ikke have så meget, at jeg
ikke får hjørnerne med – det er ikke mig,
siger han.
For godt et år siden blev han og
hustruen Helle forældre til datteren
Annabel, der gerne vil med far og farfar
ud til dyrene.

Salmonellafri
Med en placering i Sønderjylland ligger
bedriften i et af de områder i landet, hvor
der er den højeste forekomst af salmonella. Besætningen er fri for salmonella,
men frygten for at blive smittet er til
stede hele tiden.
- Risikoen for, at vi får salmonella,
er rigtig høj, når det er hele vejen rundt
om os, og det er så frustrerende. Vi har
faktisk også to barnevogne af samme årsag. Den ene tager vi med i byen, og den
anden kommer med ud til dyrene.
Man har kæmpet for at komme salmonella til livs på landsplan i mange
år, men Jørgen Schmidt har svært ved
at se, at det er realistisk, at man denne
gang får udryddet bakterien, selv om han
håber.

lagt planer for det kommende generationsskifte, men det generer ham, at det
stadig er så svært at lave et generationsskifte i landbruget, og at mange af
de ældre landmænd stadig er fastlåst
på deres ejendomme. Regeringens plan
om tilbagerulning af de lempelser, den
tidligere regering indførte i forhold til
størrelsen af arveafgift, har den sønderjyske landmand ikke forståelse for:
- Det hjælper jo ikke, når der er en
lille generation unge landmænd, der skal
overtage bedrifterne. Når gennemsnitsalderen i landbruget er 63 år, er der altså
en hel del ældre i erhvervet, og de er
begyndt, inden de blev 30, så de er også
ved at være slidt. Der er ikke for mange
penge blandt de unge landmænd, som
det er. Og her er der allerede betalt skat
af pengene, da de blev tjent, siger han.
Han mener, det er den forkerte vej at
gå, når selv EU har forstået, at den ældre
generation af landmænd ikke er villige
til at forlade bedriften uden udsigt til
muligheden for en anstændig livsførelse efterfølgende. Kan de ikke sikres et
fornuftigt otium, så bliver de på ejendommen.

Klemte producenter
Generationsskifter
hænger i håndbremsen
Jørgen Schmidt har sammen med sin far

Lige nu fylder generationsskiftet mest
hos den unge mælkeproducent, men
overordnet set er det naturligvis afregningsprisen på mælk, der skal være
basis for både indtjening og generationsskifte.
- Det undrer mig meget, at politikerne
i hele Europa vil være med til at holde
især husdyrproducenterne som tyende
under den fælles landbrugspolitik. Mejerierne, og sikkert også slagterierne, har
nydt godt af EU og globaliseringen, men
primærproducenterne lider.
Det er en af årsagerne til, at både min
far og jeg har været med i LDM. Vi er
nødt til at håbe på, at nogen kan fremføre vores sag og nå igennem til politikerne. Det skulle jo gerne blive godt at drive
landbrug i Danmark igen.
MÆLKEPRODUCENTEN 06/2019

29

