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Jesper Lange. Mælkeproducent. Gift med Rikke, med hvem han har Daniel og Maia samt 
tvillingerne Mathias og Dicte. Købte Jægerlundhus i 2005, som dengang var et økologisk brug med 65 
køer, kvier og 94 ha jord. I dag er Jægerlundhus en konventionel bedrift med 230 køer, kvier på hotel 
og 163 ha jord, hvoraf 106 ha er ejet og 57 ha forpagtet. Alt markarbejde udføres af maskinstation.

Her bliver hver en 
krone vendt

FRONTLØBER
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      *

Derfor frontløber: Jesper Lange har styr på sine udgifter ned 
til selv den mindste detalje. Det styrker hans overbevisning om, 
at man altid kan reducere sine omkostninger. Samtidig efterly-
ser den sønderjyske mælkeproducent mindre sortsyn i branchen, 
fordi det dræber troen på, at man kan leve af at producere 
mælk.

Der er kort vej fra siloer til foderblanderen, som står 
forrest i stalden. Siloerne har Jesper Lange og hans 
medhjælp selv bygget af fundablokke. Det er markant 
billigere end færdige elementer. Foto: Torben Worsøe

Stalden er 11 år gammel. Tilbuddet på stalden 
blev hentet hjem før Jesper og Rikke havde købt 
gården. »Men det var  jo mine forældre, jeg 
købte af,« siger han. Foto: Torben Worsøe

Low cost strategi.

Pejlemærke på to kroner pr. liter.

Prioritering af opgaver.

Læs mere på de næste sider om
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Af Henrik Lomholt Rasmussen
Fandtes der stadig 25-ører, 
havde mælkeproducent Jes-
per Lange vendt hver og en 
af dem. Nu nøjes han med at 
vide, hvad hver krone går til 
på Jægerlundhus ved Bevtoft.

»Man skal tro på, at alle 
omkostninger – undtagen 
ejendomsskatterne – kan re-
duceres. Det kan lade sig gøre 
ved at have overblik over sin 
butik og dele alt op ned til 
mindste detalje. Ellers kan 
man hurtigt miste penge. 
Dem bruger jeg ingen af uden 
først at have tænkt over, om 
de kommer hjem igen, eller 
om det kun er andre, der får 
glæde af dem,« fastslår Jesper 
Lange.

Den strategi førte blandt 
andet til, at han havde det 
laveste omkostningsniveau 
blandt de 20 mælkeproducen-
ter i Seges’ rapport: ’Sådan gør 
de bedste’ fra sidste efterår. 
Dertil kommer et kritisk blik 
på, om man får kvalitet for 
pengene. Det betød, at han i 
år skiftede bank og fi k en ny 

maskinstation til at udføre ar-
bejdet på sine 163 ha jord.

»Vores tidligere maskin-
station kunne ikke levere en 
tilfredsstillende grovfoder-
kvalitet. Det hævner sig; ikke 
mindst nu hvor mælkeprisen 
er på vej op, og man skal have 

køernes ydelse øget. Så duer 
det ikke at have dårligt fo-
der liggende,« påpeger Jesper 
Lange, hvis køer i snit yder 
10.500 kilo EKM.

Ifølge ham skal man især 
fokusere på at reducere om-
kostningerne, når mælkepri-
sen falder.

»Her kan det ikke betale sig 
at jagte det sidste kilo mælk, 
det får man alligevel ikke pen-
gene hjem for igen, men når 
prisen stiger, skal man skubbe 
køerne frem og samtidig holde 
omkostningerne i ro,« forkla-
rer Jesper Lange.

To kroner 
som pejlemærke
Kunsten at holde øje med ud-
gifterne lærte han om ikke fra 
barnsben så fra sin debut som 
mælkeproducent i 2005, hvor 
man fi k godt to kroner for et 
kilo mælk.

»Det hed sig, at prisen al-
drig ville blive højere. Derfor 
er vores omkostninger ind-
rettet efter, at vi skal kunne 
lave et kilo mælk til to kro-

ner. Min løn er det, som mæl-
ken koster derudover,« si-
ger Jesper Lange, som har 
opsagt sit medlemskab af 
Landsforeningen af Danske 
Mælkeproducenter.

»Jeg blev så træt af jamme-
ren over, at vi alle går fallit, 
så snart mælkeprisen begyn-
der at falde. Det ryger man-
ge landmænd med på. Derved 
bliver de deres egen værste 
 ende, fordi de i stedet for at 

optimere deres bedrift venter 
på en politisk hjælp, som al-
ligevel aldrig kommer. Troen 
på, at det lader sig gøre og ly-
sten til at tage udfordringen 
op, skal man holde fast i,« 
fastslår Jesper Lange.

Hans brug af konsulenter 
er stærkt begrænset, mens 
sælgere oftest får et nej.

»De er kun ude på at sæl-
ge deres produkter. Det un-
drer mig, hvordan kollegerne 
kan bruge penge på at fylde 
stalden med cremer, ruller og 
andre vidundermidler, som 
skal kunne få koen til at give 
mindst to-tre kilo mælk mere, 

Mr. Low Cost
Økonomisk bevidst: Ned med omkostningerne kunne være motto for Jesper Lange, 
som er vild med at producere mælk – og med at holde fri.

Gulvet er et gummigulv selvom standen egentlig var planlagt uden. Men 
så kom Kraiburg med en god garanti og et godt guld, og Jesper slap for 
glatte betongulve. Køerne kvitterer med gode ben. Foto: Torben Worsøe

Foderpåslaget har One2Feed leveret. Påslaget fylder udfodringsanlægget 
fra Mullerup. Påslaget er fi re år gammelt med moving fl oor, og har 
fungeret upåklageligt siden det blev sat ind. Foto: Torben Worsøe.

FRONTLØBER

Man skal tro 
på, at alle 
omkostninger 
– undtagen 
ejendoms-
skatterne – kan 
reduceres. Det 
kan lade sig 
gøre ved at have 
overblik over sin 
butik og dele 
alt op ned til 
mindste detalje.

Jesper Lange. Mælkeproducent. Gift med Rikke, med hvem han har Daniel og Maia samt 
tvillingerne Mathias og Dicte. Købte Jægerlundhus i 2005, som dengang var et økologisk brug med 65 
køer, kvier og 94 ha jord. I dag er Jægerlundhus en konventionel bedrift med 230 køer, kvier på hotel 
og 163 ha jord, hvoraf 106 ha er ejet og 57 ha forpagtet. Alt markarbejde udføres af maskinstation.
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når alt, hvad den forlanger, er 
fred og ro. Dyrevelfærd kan 
jo også handle om at følge en 
foderplan i fem år frem for at 
lade dyrene føre en omtumlet 
tilværelse, hvor man konstant 
slår kolbøtter for at være med 
på den seneste dille,« fastslår 
Jesper Lange.

Ud over at holde sig fra 
’mode racet’ sparer han på 
dyrlægeregningen ved at følge 
sine dyrs adfærd og sundhed 
tæt for derved tage sygdom i 
opløbet for eksempel ved at 
behandle en halt ko med det 
samme.

»Mange registrerer løben-
de og tager dyrene en fast uge-
dag. Der kan ske meget inden 
da, og det kan hurtigt blive 
dyrt,« påpeger Jesper Lange. 

Dyrt foderanlæg
Low cost-strategien betyder 
ikke, at han altid har svært 
ved at få pungen frem. Såle-
des investerede han i et auto-

matisk foderanlæg, da stalden 
blev bygget for 10 år siden 

»Det var dyrt, men letter 
vores arbejdsgang, giver tid til 
andre opgaver og er lidt større 
end nødvendigt. Så er vi frem-
tidssikret og kan om lørdagen 
også fodre til søndag, hvor vi 
så kun skal malke to gange,« 
siger Jesper Lange, der med 
fi re børn og en hjemmegåen-
de kone vægter familie og fri-
tid højt.

»Jeg arbejder i snit 40-50 ti-
mer om ugen og holder op til 
en uges ferie ad gangen. Det 
kræver en god fodermester, 
der kan få stalden til at fun-
gere. Sådan en mand har jeg. 
Derfor får han en god løn. Den 
er hurtigt tjent ind i forhold til 
en billig mand, som overser et 
sygt dyr,« konstaterer Jesper 
Lange.

For ham opgøres bundlin-
jen ikke kun i kroner og øre.

»Man skal også kunne fun-
gere som menneske og holde 

rigtigt fri uden at tænke på 
stalden. Lykken er andet og 
mere end store mejeriafreg-
ninger,« fastslår Jesper Lange.

Snittet halm og jordbrugskalk udgør underlaget for køerne i sengebåsene, 
og sådan har det været  fra dag et. Halmforbruget er overskueligt, og kalken 
bliver fyldt ind fi re gange årligt.. Netop den store ændring i pH værdien 
de fi re gange, er med til at udrydde bakterier. Foto: Torben Worsøe.

Valtra-traktoren med bare 140 HK udelukker, at Jesper kan hjælpe til i 
marken - hvilket passer ham fi nt. Traktoren er forsynet med oliekobling, som 
ikke bliver slidt, når der køres meget læssearbejde. Foto: Torben Worsøe.

 ● En 140 hestes traktor og en 
minilæsser. Mere maskineri 
har Jesper Lange ikke. 

 ● »For vi har ikke behov for 
mere. Traktoren bruger vi bl.a. 
til at fodre, fl ytte vand og 
samle halm, mens vi bruger 
minilæsseren til at strø og fl ytte 
kalve,« siger Jesper Lange.

 
Vend arbejdet ryggen

 ● Jesper Lange tænker meget 
på sin virksomhed, men 
sørger for at holde arbejdsliv 
og privatliv adskilt. 

 ● »Tilværelsen er andet end køer og 
malkning. Jeg vil gerne arbejde 
med køer, men jeg vil ikke sove 
med dem,« fastslår Jesper Lange.

 ● Med den holdning i baghovedet 
sørgede han ved opførelsen af 
familiens nye stuehus for at få 
det placeret således, at udsigten 
fra huset vender væk fra den 
øvrige ejendom. Selvfølgelig, 
fristes man til at skrive, fi k 
den omkostningsbevidste 
landmand opført huset i 2011.

 ● »Dengang var mælkeprisen 
forholdsvis høj (2,64 kr. pr. liter, 
red.), mens krisen kradsede i 
byggeriet, så man let kunne få 
håndværkere og materialer for små 
penge. Den chance kunne vi ikke 
lade gå fra os,« fortæller Jesper 
Lange, som gerne ville have haft 
nogle skridt længere på arbejde.

 ● »Havde det stået til os, skulle 
huset have ligget endnu længere 
væk fra stalden, men det måtte 
vi ikke for kommunen,« siger 
Jesper Lange med et smil.

 
Beskeden maskinpark

 2010 2011 2012 2013 2014 gns.

Resultat efter fi nansiering tkr. 949 1.627 813 1.353 1.766 1.302

Ton mælk leveret 1.984 2.108 2.043 2.037 2.181 2.071

Opnået mælkepris kr. pr. kg 2,39 2,58 2,49 2,83 2,83 2,62

Omkostninger i alt tkr: kg x pris – resultat 3794 3812 4274 4413 4405 4140

Omkostninger pr. kg leveret mælk 1,91 1,8 2,09 2,16 2,02 2,00

Timeløn ved 2.600 timer 52 uger af 50 timer 365 626 313 520 679 501

 
Omkostningsberegning

K151109E1A12.indd   13K151109E1A12.indd   13 02-11-2015   13:25:1402-11-2015   13:25:14



|    MAGASINET KVÆG  |  NOVEMBER 201514

FRONTLØBER

4
Jesper Lange. Mælkeproducent. Gift med Rikke, med hvem han har Daniel og Maia samt 
tvillingerne Mathias og Dicte. Købte Jægerlundhus i 2005, som dengang var et økologisk brug med 65 
køer, kvier og 94 ha jord. I dag er Jægerlundhus en konventionel bedrift med 230 køer, kvier på hotel 
og 163 ha jord, hvoraf 106 ha er ejet og 57 ha forpagtet. Alt markarbejde udføres af maskinstation.

Lad maskinstationen klare arbejdet i mar-
ken og koncentrer dig om det du er god til: 
At få køerne til at producere mælk.

Fokuser på 
kernen

Hav fokus på hvor du kan sænke omkost-
ningerne, når mælkeprisen er faldende. Når 
prisen stiger, skal du rette koncentrationen 
mod at få ydelsen op uden, at omkostnin-
gerne øges.

Følg konjunkturen

Skul ’gammel venskaw’ rejn’ forgow’ … så 
lad det gøre det.

Kan en leverandør ikke levere den øn-
skede vare i en ordentlig kvalitet, gælder det 
– uanset hvor fl ink han er, og hvor mange år 
man har kendt ham – om at fi nde en anden. 
Ligeledes skal man heller ikke være bleg 
for at skifte pengeinstitut eller forsikrings-
selskab, hvis en konkurrent kan give mere 
for pengene.

Vær kritisk og 
sig fra

»Vores maskiner er så simple, at vi selv kan 
reparere dem, og vi har nok reservedele for 
25.000-30.000 kr. liggende på lageret. Det 
er der mange penge at hente i. For man kan 
hurtigt få en regning på 3.000 kr., hvoraf 
de 2.700 kr. er kørsel og løn for at få en 
montør ud i en weekend. Den slags kan få 
udgifterne til at løbe løbsk. Det bliver man 
bare ærgerlig over, så det skal undgås,« 
siger Jesper Lange.

Gør det simpelt 
og gør det selv

TIL LAVE OMKOSTNINGER
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