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DAGSORDEN

• Samarbejde omkring yversundhed

• Østerbygaard

• Sådan plejer vi at gøre

• Optimering af malkeanlæg og malkning

• Brug af rådgivere



”SPEED MALKNINGEN OP”

INDLÆG PÅ SIDSTE ÅRS 
KONGRES



PRÆSENTATION AF ØSTERBYGAARD





PRODUKTIONEN

• 550 årskøer – Jersey

• Mælkeproduktion 11.136 kg EKM 3* malkning

• Celletal 110.000 geometrisk

• 9 medarbejdere i stalden



LANDMÆND ARBEJDER FOR MEGET

• Der er prestige i at arbejde meget 

• Selverkendelse og forandringer er svære

• Det er nemmere at ”løbe hurtigere”



TRADITIONEL TANKEGANG

• Malkning skal gå stærkt – mejetærsker i landevejsgear

• Kvantitet fremfor kvalitet



OPTIMAL BEMANDING 

• Simpel cost-benefit – er der et potentiale?

• Man kan ikke spare sig til gode resultater

• Invester i medarbejdere til at løse opgaver

• Mange gode historier – 150 køer i timen pr. mand



BEMANDING VED MALKNING

• Boumatic parallel 2*24

• 4 mand til malkning af opstarterhold

• 3 mand til løbende malkning

• 1 mand til at flytte køer





HVORFOR SÅ ”MANGE” FOLK TIL MALKNING

• Fastholde fokus 

• Undgå nedslidning af medarbejdere

• Køerne skal have minimal ventetid

• Output 15 timers liggetid ved 3* malkning 



MANAGEMENT – MALKNING

• Første ko i malkestalden – forberedelse starter

• Grupper af 4 køer

• Køerne kommer selv 



GENEREL YVERSUNDHED



HYGIEJNE

Malkning starter i sengene

• Rene senge

• Rene drivgange

• Rene køer til malkning



HVORDAN SER DINE KØER UD?



FORBEREDELSE TIL MALKNING

• Skum

• Pattespidser + formalkning

• Samme procedure på 4 køer – så tilbage

• Aftørring + pattespidser

• Påsætning 



TILTAG PÅ ØSTERBYGAARD



OPTIMERING AF MALKNING

• Forberedelse – reduceret ”unit time on”

• Afkortning af mælkeslanger – hurtigere malkning

• Optimering af pattegummi, vakuum, maks. malketid og 

omkoblingsniveau



• Som at køre på motorvejen – jo længere tid jo 

farligere

• Der er stor risiko for nyinfektion ved lavt flow

REDUKTION AF TIDEN MASKINEN ER PÅ KOEN





• Omkobling 900 ml / min

• Maks. malketid 8 minutter

• Forsinkelse på aftagning – 1. sekund

INDSTILLINGER I SOFTWARE



UDVIKLING I MALKEDATA

• Mælk indenfor 2 minutter fra 40  48-50 %

• Tid ved lavt flow under 40 sekunder

• Malketid i gns. 4,5 minutter  3,9 gns.





NY MALKESTALD OG YVERSUNDHED 

• Hvor mange skal malke?

• Hvad er krav til kvalitet?

• Hvilke muligheder er der for indstillinger og software?

Køber du en fuldfodervogn uden vægt?



ØKONOMI I PROJEKTET



RUTINER 

• Der skal hele tiden arbejdes med rutinerne

• Systematikken holder kort tid uden opfølgning

• Opfølgning på data



TILTAG I BESÆTNING + FORANDRINGER

• Forberedelse/malkerutine – reduceret malketid

• Omkobling 900 ml – færre sekunder ved ”lavt flow”

• Maks. malketid 8 minutter – øger output



ØGET FOKUS PÅ VELFÆRD

Tid ved 
foderbordet

Liggetid

Stå-tid i gange

Stå-tid i senge

Tid ved 
foderbordet Liggetid

Stå-tid i senge

Stå-tid i gange

Tid ved 
foderbordet

Før ændringer Efter ændringer



RÅDGIVERE

• Vær åbne

• Hvis du betaler for rådgivning – så lyt, og giv det en chance

• Hvis man ikke hele tiden rykker sig, gør man det forkert!

• Forandringer tager tid!



SPØRGSMÅL

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


	Det lykkedes �– mere effektiv malkning
	dagsorden
	”Speed malkningen op”
	Præsentation af Østerbygaard
	Dias nummer 5
	produktionen
	Landmænd arbejder for meget
	Traditionel tankegang
	Optimal Bemanding 
	Bemanding ved malkning
	Dias nummer 11
	Hvorfor så ”mange” folk til malkning
	Management – malkning
	Dias nummer 14
	hygiejne
	Hvordan ser dine køer ud?
	Forberedelse til malkning
	Dias nummer 18
	Optimering af malkning
	Reduktion af tiden maskinen er på koen
	Dias nummer 21
	Indstillinger i software
	Udvikling i malkedata
	Dias nummer 24
	Ny malkestald og Yversundhed 
	Økonomi i projektet
	Rutiner 
	Tiltag i besætning + forandringer
	Øget fokus på velfærd
	rådgivere
	�Spørgsmål

