BUDGETMATCHEN

God gænge er
ikke godt nok
Match: God mælkepris og ingen uforudsete udfordringer giver ro på Jægergaarden, der
fik lagt sit første budget for fire år siden. Opgaven er nu at gøre den gode gænge
endnu bedre.
Af Lone Sylvest Søgaard, VFL,
Kvæg
Mælkeproducent Holger
Hedelund købte Jægergaarden ved Ry i Midtjylland
i 1981. Efter tilkøb af et par
gårde, der ligger otte kilometer fra Jægergaarden i
hver sin retning, og udvidelse af koantallet i to omgange er der nu 200 køer i
stalden. Dem passer Holger
selv sammen med en voksenelev. Derudover har Jægergaarden de seneste tre
år også drevet maskinstation, hvor Holger sammen
med sin søn lægger en del
timer.
Holger Hedelund er
ikke mere end almindelig interesseret i budgetlægning, så det var ikke
på hans initiativ, at teamet fra LMO meldte sig til
Budgetmatchen. Faktisk
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200 køer, primært DH.



En ansat i kvægstalden.



180 hektar plus 50
hektar i forpagtning.



Stald fra 2005 med AMS.



Restbeløb pr. ko: 56 kr.



Restbeløb pr. kg
EKM: 1,93 kr.



Energiudnyttelse:
90 procent.



Ydelse: 9.700 kg EKM

var det først, da de tre Lely
robotter blev sat ind i 2009,
at der overhovedet blev lagt
et budget for Jægergaarden.
»Tidligere kunne man
jo klare sig med at kigge
på kassekreditten og sammenligne den med stakken
af regninger. Det kan man
ikke mere. Og jeg forventer
da også, at vi bliver bedre til at lave et budget, der
holder, og bedre til selv at
bruge det ved at være med i
Budgetmatchen,« lyder det
fra den 53-årige mælkeproducent.

Ikke hvile på
laurbærrene
Ifølge driftsøkonom Knud
Kirkegaard, LMO, er Jægergaarden inde i en god gænge. Den gode mælkepris
gør livet lettere for de fl este, og det er netop sagens
kerne, mener han.
»Før betød den lave mælkepris, at kvægdelen gav
underskud i regnskabet.
Nu har vi et plus derfra,
men det skal vi ikke stille
os tilfreds med, for det har
de fl este andre landmænd
også. Så i 2014 skal vi sikre os, at vi gør det godt nok
også sammenlignet med
andre,« lyder det fra Knud
Kirkegaard, der godt kunne
tænke sig et kritisk kig på
foderforbruget i 2014.
B e d r i f te n f å r l ave t
drif tsg rensanalyse ik ke
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mindst på grund af maskinstationsdelen, som sparekassen tidligere har stillet
sig kritisk over for.
»Men det har de ingen
grund til, for den giver
nemlig et godt overskud,«
slår driftsøkonomen fast.
Også kvægbrugskonsulent Peter K Møller er tilfreds med bedriftens tilstand. Ydelsesmålet på
9.700 kg er nået i 2013. I
2014 hedder det 10.000 kg,
og et kraftfoderskift i robotterne har allerede hjulpet den på vej og fået besøgsfrekvensen til at stige
til 2,8.
I forhold til sundheden
er der kun én fi nger at sætte på Jægergaardens besætning. Ved sidste klovbeskæring blev der lagt i alt 170
klovsko på de 200 køer.
»Det ser heldigvis ud til,
at Agron i klovbadet virker, så det sætter vi vores
lid til,« fortæller Holger
Hedelund.

Nye rådgivere
Peter Møller er ny rådgiver
på bedriften, og budgetmødet er hans andet besøg på
Jægergaarden. Driftsøko-

Teamet: Holger Hedelund,
Ole Nygaard, Peter Møller og
Knud Kirkegaard satser på en
ydelse på 10.000 kg i 2014.
Foto Lone Sylvest Søgaard.

nom Knud Kirkegaard har
været rådgiver på bedriften i et år, mens planteavlskonsulent Ole Nygaard er
den gamle i gårde med tre
år som rådgiver på Jægergaarden. Det forholdsvis nye
hold skyldes blandt andet
en trang til forandring hos
Holger en praksis som også
LMO har det fi nt med.

»Vi skifter af og til rådgiverne på de enkelte bedrifter ud hos LMO, så de ikke
går og bliver hjemmeblinde,« forklarer Peter Møller,
der mener, at både landmænd og rådgivere får noget ud af den praksis.

Hvordan bliver
budgettet til et
styringsværktøj?
Af driftsøkonomikonsulent
Christian Raun, Sønderjysk
Landboforening.
Budgettet bliver i mange
tilfælde betragtet som et
uu ndgåel ig t
onde, som er
nødvendig t
til at sikre likviditet på bedriften. Budgettet bliver
derfor ofte et produkt, som
banken skal bruge. Et af
formålene med Budgetmatchen er at få demonstreret
gode idéer til, hvordan budgettet bliver et aktivt styringsværktøj.
På Jægergaarden har
der ikke været lavet budget op til 2009, og efterfølgende er budgettet måske
mest udarbejdet for bankens skyld. Det bliver derfor rigtig interessant at
følge Budgetmatchen på bedriften og ikke mindst gode
idéer til, hvor budgettet bliver aktivt. Hvad skal der til
for, at Holger Hedelund får
størst mulig nytte af budgettet?



Team LMO
Mælkeproducent
Holger Hedelund
Kvægbrugskonsulent
Peter K. Møller
Driftsøkonom Knud
Kirkegaard
Planteavlskonsulent
Ole Nygaard

I mange tilfælde er nye
rådgivere med til at ændre arbejdsprocesserne omkring et budget. Det er måske her, de nye idéer opstår
til forandring til det bedre. Nye rådgivere suppleret med rådgivere med flere år på bagen på bedriften
er måske netop den sammensætning, der sikrer, at
de gode idéer fødes. Det bliver derfor spændende at følge teamet på Jægergaarden i
Budgetmatchen 2014.
Christian Raun er
blandt initiativtagerne
til Budgetmatchen.



Budgetmatchen
Budgetmatchen er en konkurrence, der sætter fokus på
budgettet som styringsværktøj for landmanden.
Konkurrencen afvikles i 2014 og er arrangeret af VFL, Kvæg, VFL,
Økonomi og Virksomhedsledelse og Ta’ Stilling – Ta’ Handling.
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