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38 år, gift med Rikke, far til 4 

 



Historie 
 

Køber gården i 2005 
Økologisk 65 køer + kvier, 94 ha 

 
 

2016 
Konventionel 240 køer 

Kvier 3 mdr. - 1 mdr. før  kælvning udliciteret 
130 ha ejer + 35 ha forpagtet 

1 fodermester ansat 
Maskinstation til alt markarbejde 



Low cost strategi = små omkostninger 

• Minimal investering 
• Enkelt opstilling 
• Overskuelig drift 
• Effektiv produktion 
• Systematiske arbejdsprocesser 
• Holdbare løsninger 
• Vedligeholdt grej 
• Vedholdende strategi 
• Utraditionelle ideer 



Mantra 

 
Det skal være enkelt, effektivt og lønsomt 

 
 

Det skal være let at overskue, vi tænker og arbejder 
effektivt med de ting, der giver størst mulig profit 



Anlægsoversigt 
Silo 
36x80 m 
 
Stald 2015 
230 senge 
 
G-stald 
40 pladser 
 
Gylle 
4800 m3 

 
Pris 
25.000 kr./plads 



Arealoversigt 
Markstørrelse –   
gennemsnit 12,5 ha 
 
Siloafstand – 
gennemsnit 700 m 



Småkalve 
Råmælk hurtigst muligt 
• Kun rigtig mælk 
• Rigeligt mælk 
 
 
Hjemmelavet kalveblanding 
• 400 kg valset byg 
• 250 kg kraftfoder 
• 40 kg enghø 
 



Goldkøer 
• 2/3 majs + 1/3 græs efter ædelyst 
• Hø efter ædelyst 
• 1,5 kg kraftfoder 
• Goldkomineral 
 

 
 
 
 
Dybstrøelse med god plads medfører god kondition + fred 

og ro = nemme kælvninger 
 



Fodring af malkekøer 
Fodring  
• Majs-græs-kraftfoderblanding + enghø 
• A og B-hold 
• 10 fodringer pr. døgn 
• Alt i reservedele på hylden 
 
Tidsforbrug 
• 1 time  
• 6 dage om ugen 

 
 
 



Malkning 
Malkestald 
• 2x23-stald – 5 hold i hver side 
• 1 mand –100 køer pr. time 
• Slow exit – fast wash – 10 min 
 

Malkning 
• 2 gange pr. døgn 
• Ingen behandlinger 
• Ingen kontrolforening 
• Ingen formalkning 
• CT-mælk framalkes 
 



Halmmadrasser 
● Halm+jordbrugskalk+vand 
● 4 mini-big pr. uge 
● 10 ton jordbrugskalk pr. kvartal 

 
● Ingen dyre madrasser 
● Ingen dyre strømidler 

 
 



Nyt halmoplag 
● 9,5 m x 41 m 
● Plads til 800 mini-big 
● Pris 57.000 kr. 
● Billig forsikring 



Går det aldrig galt? 

3156,56 kr. 386,39 kr.  

2770,17 kr. 



Forsikring 
● Bruger forsikringsmægler 

● Samme pris i 15-19 som 10-14 

● Sikker på ønsket dækning og skarp pris 

● Sikker på maksimal erstatning 



Finansiering 
● Har måttet skifte bank et par gange 
● Fik med 2014 regnskabet ny bank og rentemaginal som 

før krisen 
● Fik med 13 og 14 regnskab bidrag sænket 0,3 % 
● Mangler 0,36 % for at være tilbage på før-kriseniveau 
● Tror på konkurrencen 

 



Produktionsøkonomisk strategi 

Når mælkeprisen er stigende 
Mere mælk på de samme omkostninger 

 
 

Når mælkeprisen er faldende 
Samme mælkemængde til lavere omkostninger 

 
Mål 

Størst mulig afstand mellem udbytteniveau og 
omkostningsniveau 



Regnskab 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budget 
2016 

Antal hektar ejet/lejet 91/35 91/35 91/35 91/50 104/58 104/58 128/35 

Antal årskøer 217 215 221 225 216 222 240 

Stykomkostninger tkr. 1.329 1.560 2.023 1.999 1.908 1.852 1.920 

Kapacitetsomkostninger 
tkr. 2.202 1.876 1.798 1.996 2.028 1.874 1.950 

Finansiering tkr. 598 710 785 771 899 998 874 



Regnskab 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budget 
2016 

Ton leveret EK-mælk 1.984 2.108 2.043 2.037 2.181 2.231 2.400 

Opnået mælkepris øre/kg 239 258 249 283 283 225 200 

Stykomkostninger øre/kg -67 -74 -99 -98 -88 -83 -80 

Kapacitetsomkostninger 
øre/kg -111 -89 -88 -98 -93 -84 -81 

Finansiering øre/kg -30 -33 -38 -38 -40 -44 -37 

Omkostning i alt- EU-
støtte Øre/kg 191 180 209 217 202 192 180 

Timeløn ved 2600 timer 365 626 313 520 679 278 185 
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