NY SERIE: Mælkeproducenten besøger bestyrelsesmedlemmer

Fakta om Rick van Heesch

Rettidig omhu er nøglen til en stabil
drift for yngre mælkeproducent
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LDM’s næstformand Rick van Heesch har hollandske rødder,
men fødderne er solidt plantet i den jyske muld

34 år
Gift med Marie
2 børn, en dreng og en pige
Ejer halvdelen af van Heesch Dairy Partnership I/S
450 ha jord (300 ha er ejet)
650 køer og 650 kvier
Ydelse: 10.200 kg EKM
Malker med 10 Lely A2-robotter
Foder: 2/3 majs og 1/3 græs, samt kraftfoder og mineraler
2 fastansatte, 2 elever, samt 2 ejere + far og løs hjælp i sæsonen

Af Lone Vestergaard, LDM

R

ick van Heesch er mælkeproducent, og han er halvdelen af
driftsledelsen i van Heesch Dairy
Partnership I/S, et selskab han ejer sammen med sin bror, Han.

Selvgjort er velgjort

Brødrene van Heesch dyrker 140 ha med
græs, resten af arealet dyrkes med majs.

Rick og Han driver deres I/S nær
Trandum, der ligger lidt syd for Skive.
Arbejdsopgaverne er delt mellem de
to brødre, så Rick tager sig af køerne
og økonomien, mens Han tager sig af
maskiner og markdrift på de 450 ha, de
driver. Derudover hjælper man gerne
andre mælkeproducenter i området, når
det passer ind i de opgaver, der i forvejen
er på bedriftens marker.
Han er kørt ud på nogle af de godt
300 ha med majs, der er stresset af sen
nattefrost og sandfygning på samme tid.
- De er først blevet sprøjtet her i går
(20. maj), fordi vi skulle være sikre på, at
der ikke kommer frost igen, når planterne er sprøjtet. Derfor er ukrudtet lidt
stort på den her mark, forklarer Rick van
Heesch og konstaterer, at planterne er
pænt grønne i hjertebladene igen, og at
det nok skal gå - det er kun bladspidserne, der er svedne.
Brødrenes prioritering af at få luget
tidsrøverne ud har betydet, at de har
valgt en selvkørende sprøjte for at undgå
(spild)tid med at sætte sprøjtehjul på
traktoren:
- Når det er vejr til at sprøjte, skal man
køre. Man skal ikke bruge tid på at skifte
til sprøjtehjul, man skal kunne sætte
sig ud at køre, når det er tid. Det synes
vi giver god mening. Der skal alligevel
sprøjtes 1.300 ha om året, siger han.

det halve. Så kan det godt svare sig at
skulle købe reservedele.
- Vi laver alt markarbejdet selv, og
derfor skal vi have maskiner til det, men
det er brugte maskiner vi køber. Da vi
tog første slæt i begyndelsen af maj, gik
skærebordet til snitteren i stykker, og så
havde vi valget mellem at køre til Sønderjylland eller til Mors efter reservedele.
Det var hurtigst at køre til Mors, men
sådan er det - ting går i stykker, når det
kører, konstaterer Rick van Heesch.
De to brødre kan lave langt det meste
vedligehold på hele maskinparken selv
inklusive malkerobotterne, som det primært er Rick, der servicerer.

Stort spring
Rick van Heesch tager sig af bedriftens
økonomi, men ikke alene. Hjælpen kommer i form af en privat farmsekretær, der
hjælper med bogføringen. Udviklingen
i besætningens størrelse er sket trinvis,
og i 1994 var besætningen på 150 køer.
Siden er den udvidet til 650 i to step. I
2007 var besætningen på 350 køer, og
i 2011, hvor den nye stald blev færdiggjort, nåede man 650 køer i I/S’et. I 2014
købte Rick en ejendom med 120 Jerseykøer. Derfor ses der i dag også mange
gule køer i besætningen.
- Det er et stort spring oppe i hovedet,
når man går fra 150 til 650. Det skal man
gøre sig helt klart, for det ændrer meget i
måden, man arbejder på, funderer han.
Han påpeger, at han ikke længere har
så meget tid med køerne, dem tager de
ansatte sig af nu, og det er en forandring,
man skal vænne sig til.

Politik og medier
Vedligehold af brugt grej
Det har hele tiden været brødrenes strategi at have de maskiner, der skal til, og
strategien er, at man skal slå til, når man
kan købe brugte maskiner til langt under
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Landbrugspolitikken bliver drøftet over
bordet i frokoststuen, men drøftelsen
afbrydes hurtigt af mobiltelefonen. Den
lokale TV-Midt/Vest ringer for at få en
holdning til et indspil i valgkampen fra

Venstres Kristian Jensen omkring klimaplaner på driftsniveau.
Men det er ikke kun medvirken i
tv-indslag, der tager tiden for den travle
landmand. Han har de seneste 10 år
været en del af bestyrelsen i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter,
ligesom han har interesseret sig for og
deltaget i det internationale samarbejde
i EMB-regi. Fra og med 2017 har han
været næstformand i LDM.
Rick van Heesch anerkender, at
80 pct. af den mælk, der produceres i
Danmark, må eksporteres, fordi danskerne ikke kan drikke og spise det hele
selv. Derfor skal mælken afsættes på de
samme markedsvilkår som produkterne
fra andre lande.
- Vores produkter er de bedste i mange henseender, men det er ikke billigt at
lave dem under de danske rammevilkår,
og derfor skal vi have pengene hjem på
varerne – også selv om vi afsætter på
verdensmarkedet. Ellers skal vi producere mindre mælk til en lidt højere pris og
dermed undgå at sælge billige varer - det
må være konsekvensen. Det er ikke godt
for vores forretning, når pris og kvalitet
ikke følges ad. Derfor er det vigtigt, at vi
får den højeste mælkepris og en mælkepris, der er mere stabil, siger han.

Han ønsker ikke, at der lægges
mælkeprodukter på interventionslager. Mælkemængden skal i stedet
tilpasses på EU-niveau.
- Afregningsprisen til landmanden trykkes via markedsprisen, der
bliver holdt nede, så længe der er
eksempelvis mælkepulver på interventionslager, siger han.

- Afregningsprisen til landmanden trykkes via
markedsprisen, der bliver holdt nede, så længe
der er eksempelvis mælkepulver på interventionslager, siger Rick van Heesch. Han ønsker
ikke, at der lægges mælkepulver på lager, men
at mælkeproduktionen tilpasses på EU-niveau.

Kvalitet skal honoreres
- I Danmark er det rammevilkårene,
der skal ændres. Lønninger, bidragssatser samt afgifter udhuler vores indtjening
og gør det svært at leve af den mælkepris, mejerierne kan præstere, siger han.
Han vil gerne gøre en indsats i forhold
til klimaproblematikken, men det kræver,
at forbrugerne betaler ekstra for indsatsen. For driften kan ikke finansiere de
ekstra omkostninger, når afregningen
ikke afspejler indsatsen, og når det omgivende samfund ikke bidrager til at løse
den opgave, som er en fælles udfordring
for hele samfundet.
- Når danske landmænd leverer sunde
og sikre fødevarer i topkvalitet, er det
kun rimeligt, at afregningen for ekstra
tiltag skal komme forlods. Vi skal ikke
vente på, at nogen igen tager det for en
selvfølge, at de får topkvalitet til budget-

Den selvkørende sprøjte skal over
1300 ha i løbet af sæsonen.

pris, for det kan vi ikke leve af, og vi kan
ikke betale vores ansatte en anstændig
løn, pointerer han.
- Man skal jo huske, at landbruget
holder rigtig meget i gang ude på landet
og holder gang i de små samfund, og
valutaindtjeningen for hele samfundet er
også rigtig stor. Det her kan ikke fortsætte – indtjeningen skal hæves, siger han.

Forbrugeren har magten
- Vi får tudet ørerne fulde af, at ”husdyrholdet skal reduceres”, og ”køerne bøvser
for meget”. Greenpeace vil ligefrem halvere husdyrbestanden i Danmark. Det er
tudetosset, for så længe nogen vil købe
mælk og kød, skal de nok få det. Så vil
det bare komme fra udlandet, hvis ikke
vi må lave det i Danmark. Vi skal have
forbrugerne til at indse, at de har magten
i hele klimaspørgsmålet. Hvis de holder
op med at spise kød, så holder vi også op
med at producere det. Hvis man holder
op med at flyve, så bliver der mindre
flytrafik, når forbrugeren køber mindre
tøj, så bliver der produceret mindre. Så
simpelt er det, forbrugeren har magten,
siger han.
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