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Tillykke - Lisbeth Klinge



Stalden

• Kostald – (årgang 1999)
– Isoleret tag og gardiner
– Sengebåse - 3 rækker med sand
– Gulv - Spalter, skraber under + manuel over
– Foderbord - Fanggitter, 1 ædeplads/ko
– Malkestald - 2*8,2*malkning (12:12)
– Goldkohold – 6 ugers goldperiode
– Kælvningsafdeling + Aflastning – Dybstrøelse
– Afgræsning i sommerhalvår

• Ungdyrstald
– Sengebåse + Fællesbokse med dybstrøelse
– Afgræsning på vedvarende græsarealer

• Kalve
– Enkeltbokse => Fællesbokse 2 og 2
– Adgang til udeareal



Køer på græs og NonGM

• 1999-2019 Køer på græs
• Marts 2019 Græsmælk + NonGM
• April 2020 Velfærdsordning + NonGM

• Tillæg til mælkeprisen (0 => 1,00+0,50 => 1,00+0,75 eurocent)
• Dyrevelfærd og udfordringer



Kvægnøgle resultater 2019
Dækningsbidrag Årsko Kg EKM Bemærkninger

Bruttoudbytte 41.308 2,89 Godt håndværk og stabilitet

Mælk salg 37.044 2,59 14.280 kg EKM leveret

Tilvækst incl. forskydning 4.263 0,31 Reproduktion og dødelighed

Stykomkostninger 21.955 1,54 Energiudnyttelse 102%

Dyrlæge og medicin 824 0,06

Diverse omkostninger 2.251 0,16 Sand i sengebåse ca. 450 kr/ko

Indkøbt foder 10.347 0,72 Kraftfoderblandinger

Hjemmeavlet foder incl. korn 8.060 0,56 Eget korn - Valset

Dækningsbidrag 2019 19.830 1,39 Mælkepris 2,59 kr/kg EKM

Dækningsbidrag 2018 20.750 1,50 Mælkepris 2,60 kr/kg EKM

Dækningsbidrag 2017 21.165 1,60 Mælkepris 2,72 kr/kg EKM



Fokus på mælkeproduktion



Fokus på koen og velfærd



Fokus på reproduktion, sundhed og holdbarhed
• Fra kalv => ko

– Høj sundhed => Lav dødelighed (1-3%)
– Reproduktionseffektivitet 0,36 
– Kælvningsalder på 23,5 måneder
– 91% når frem til kælvning
– Salg af dyr til levebrug

• Vejen til den 6. laktation
– Sand, motion og opmærksomhed på koen
– Forlænget laktation – Gns. 100 d.e.k.
– Reproduktionseffektivitet 0,39
– Kodødelighed 1-2% incl. uheld
– 15% når frem til 6.laktation



Fokus på foder og energiudnyttelse       



• Det kan du også gå ud og gøre:
• Holdning til hvad der er god velfærd
• Tidlig handling ved køer, der ikke har det godt 
• Fokus på den gode start for kalven
• Kvalitet på foder skal være i top både i stakken og på foderbordet

• Citat fra Lisbeth:
• Ro => Rolig omgang med dyrene og ro i stalden
• Renlighed => Ingen beskidte dyr giver sunde dyr
• Regelmæssighed => Faste rutiner på fodring og malkning
• Rettidig omhu => Grib til handling – Vent ikke




