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Sådan holder jeg kodødeligheden under 2 pct.
Mælkeproducent Peter Clausen
Bedriften
Startede med halvpart for 16 år siden – dengang var der 120 køer.
Besætningen er nu på 420 køer med opdræt. Vi er på vej mod 480 med fuldt opdræt – dernæst er
målet 680 køer på Vindinggaard og til den tid opdræt på en kvieejendom.
Vi har fokus på stalden – marken er udlejet til et selskab, hvor vi selv har halvpart. Vores
kompagnon står for at drive alle arealer og producere foder. Vi har udliciteret marken siden 2007.
Fysiske rammer på Vindinggaard
Alle dyr er samlet på Vindinggaard – hvilket giver et overblik over alle dyregrupper.
Kostald fra 2001 til 212 køer forlænget med 200 sengebåse i 2007. 6-rækket sengestald med
udvendig foderbord, spalter med skraber og gummimåtter/madrasser i sengebåsene.
Sengebåsene er udvidet til 1,25 m ved at fjerne i alt 25 senge i forhold til da vi byggede stalden
(dengang 1,15 m), og madrasserne er udskiftet med gummimåtter pga. hårdhed. Tilpasningerne
er lavet for at give køerne så gode betingelser som muligt, i de rammer vi har. I det daglige har vi
fokus på at holde sengene rene og tørre og stadig lave tilpasninger, så køerne ligger rigtigt.
Ny kostald taget i brug i december 2014. 4-rækket sengestald med foderbord i midten, fast gulv
med skraber, æderepos og sand i sengebåsene (314 stk.). Dertil 2 store dybstrøelsesarealer på
hver 400 m2. De valg jeg har foretaget i det nye byggeri er alle ud fra min overbevisning om, hvad
der er bedst for køerne.
Kvier fra 7 mdr. er dels opstaldet i en stald fra 1976, der løbende er opgraderet, og dels i stalden
fra 2007.
Småkalve i vogne til 3 uger, derefter i dybstrøelsesbokse i dels en ny kalvestald fra 2013 og dels et
gammelt grovfoderhus, som er lavet om til dybstrøelse. Kalvene går i sektioner og så vidt muligt
kører vi holddrift. Hvis vi ser en svag kalv, tages den ud af holdet og isoleres i en hytte væk fra de
øvrige kalve. Der flyttes aldrig kalve tilbage i rotationen.
Malker i en indvendig 26 pladsers karrusel fra 2001 – der er plads til ca. 140 køer på
opsamlingspladsen. Køerne drives via en mellemgang fra den nye stald til opsamlingspladsen.
Fodring
Der er altid udfordringer omkring fodring
 Det skal gøres ens hver gang, uanset hvem der blander foderet. Claus, har været ved os i snart
15 år og blander størstedelen af foderet. Det giver kontinuitet
 Det er vigtigt at få videregivet ændringer i foderemner og blandetid
 Det skal koordineres, hvor mange der blandes til i dag og i morgen
 Det er vigtigt at vide, hvor meget skal der læsses af i de forskellige afsnit
 Fodringen følger malkningerne – der udfodres 2 gange dagligt, så der ligger frisk foder efter
køerne er blevet malket
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 Vi holder fredagsmøder, hvor vi gennemgår eventuelle ændringer og lige får en snak, hvis der
er spørgsmål
 Jeg går ofte bag køerne for at se, om afføringen er som den skal være. Det er her, man ser
resultatet, hvis det ikke fungerer

Kalve
 Grundlaget for den videre drift er stærke kalve
 Alle får 4 l råmælk ved fødslen – hurtigst muligt efter fødsel uanset tidspunkt på døgnet
 Derefter pasteuriseret mælk – taget ud af køletanken så ingen kasseret mælk. Mængden af
kasseret mælk er begrænset pga. få behandlinger
 Hvis der er en kalv, der ikke fungerer – så vil jeg hellere aflive den ved 1-2 mdr. end fodre den
op til at blive en taberko. Det er en hård, men nødvendig beslutning
Goldkøer
 Køer goldes efter huldvurderinger ved 90 dage før kælvning. Køer der har huld 4 og giver
mindre end 20 l slagtes. Goldperioden er meget dyr, og der er en forholdsvis stor risiko for, at
en sådan ko kommer til at gå i brokkassen pga. fedtlever og ketose. Desuden flytter problemdyr
fokus og optager på ligefod med de øvrige en plads i systemet – også i dybstrøelsen
 Opmærksom på sikker fodring – jeg vurderer, at goldkofodringen er den allervigtigste
 Ønskescenariet er en ædeplads pr. ko, men i det tidligere system havde vi ofte begrænset antal
ædepladser. Når det sker, skruer jeg op for foderstyrken, så også den svage ko ikke taber sig
Kælvninger
 To kælvningsbokse – opdeling mellem køer og kvier
 Efter kælvning skal koen/kvien drikke 30-40 l lunken vand med after-calving energidrik
 Kvier der har haft en svær fødsel og en ko der har fået tvillinger kommer i skåneboks 4-5
dage efter kælvning, så de ikke går i stå. Det giver et bedre overblik over evt. problemdyr ,og
det er nemmere for dem at komme i gang, når der er bedre plads omkring dem og de har
nem adgang til foder
Benproblemer
 Vi klovbeskærer alle dyr 3 gange årligt. Det tager 1½ dag med 3 bokse. Der bliver nok lagt
maks. 10 sko og 10 forbindinger pr. gang. Derudover har vi danmarks bedste klovbeskærer, der
kommer ved behov, når vi ringer.
 Dyr med benproblemer bliver i syge-/skåneboks, indtil de er behandlet færdige eller, til
klovbeskæreren har været på besøg
 Digital forebygges ved ugentlig vask af ben på alle dyr over 13 mdr. Køerne sprayes efter
vask.
Management
 Medarbejdere
 Det er vigtigt at der altid er det fornødne overskud til at gøre alt på den ”rigtige” måde, så der
ikke springes over små detaljer
 Har hver deres ansvarsområde udover malkningen
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 Opkvalificeret indenfor dette specifikke område og skal melde tilbage til mig, hvis der er
spørgsmål eller problemer
ALLE har pligt til at holde øjne og ører åbne og give besked videre hvis nødvendigt
Hellere forebygge end helbrede
Konsekvent strategi omkring sygdomsbehandling på baggrund af løbende opfølgning på
effekt af behandlingerne. Der prioriteres hvilke dyr der behandles, og behandlingen føres
altid til ende
I de sidste 2 år har vi sadlet op til den udvidelse, vi nu er i gang med og har derfor haft alle
rammer fyldt så godt og vel ud med dyr. I en periode med stor overbelægning er de daglige
observationer og konsekvente handlinger endnu mere vigtige

