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Øst for Storebælt 

 

 

• Under 200 besætninger  

 

 Indvejer kun 4% af den danske mælk 

 

 Vordingborg kommune godt 20 % 

 

 



Udfordringer hos os. 

Nitratklasser 

 

0,85 De/ha. 

 

Oplandstryk- 0,29 De/ha 
 

Meget ”ihærdig” forvaltning 

 

Overløb af spildevand mit 

problem. 
 

 



Beskrivelse 

 

 Født og opvokset på gården med 60 års køer 

 Glidende generationsskifte fra 1996, 

frilandsgrise 

 Driver i dag en besætning på ca. 550 års køer 

af racen Jersey, 11000 kg EKM 

 Ejer 275 ha.  

 Forpagter 120 ha. 

 Græsningsaftaler på 120 ha. 

 

 



Salsbjerggård 

Gårdkerne 

Malkestald 

Dybstrøelses stald 

Sektion 1 

 

Sektion 2 

 

Sektion 3 

 

Sektion 4  

Udendørs Behandlingsområde 



Mandskab 



Baggrunden for indførelse af New 

Zealandsk inspireret sæsonkælvning 

 

 1993 - et års praktikophold  

 

 Inspireret af enkle styreform som er tilpasset 

årstiderne 

 

 Den optimisme jeg fandt hos de NZ 

Mælkeproducenter 



Kæmpe inspiration 



Baggrunden for indførelse af New 

Zealandsk inspireret sæsonkælvning 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vejen til sæsonkælvning 

 1993 Inspiration NZ 

 1995 Tyskland 

 1996 Glidende genrationsskifte 

 1996 Frilandsgrise 

 1998 Første goldperiode 

 1999 NZ malkestald 

 



Drejebog 



Årets gang  

 NZ systemet er baseret på mildt klima og græs 

hele året 

 Mine Forudsætninger 
 kun 550mm nedbør; Sjælland 

 Minus vækst af græs i 6 mdr. 

 Mine valg 

 Sommerkælvning 

 Afgoldning på mark 

 

 

 

 



Afsætning.    75% til EU 



1. Maj  Alle køer goldes 



15. Juni  Start kælvning 

 Råmælkshold 

 Rigeligt med mælk 

 Nystalds effekt 

 Årstiden  

 Masser af fokus 

 Og endnu mere fokus 



Juni – Kalve – masser af fokus  

 



Juni – Kalve – masser af fokus  



   Juni  - Eksamen - Start 3 gange 

malkning 

 

 Ekstra fokus på køerne  

 

 Man er der jo hele tiden 

 

 Minus søvn – Men dejlig lys årstid 



25. August Skæringsdato for sidste      

kælvninger 

 Kalvenes forløb til at blive gode malkekøer i 

mit system 

 Hegn – Orm - God græsoptagning 

 

 

 



1. September  Brunstopsevation 

 

 Alle køer halemales til brug for 

brunstopsevation 



. September  Inseminering 

 Får noget for kørepengene   

 Halemaling som værktøj 

 Nyt fokusområde  



 November Stopper 3 gange malkning 

 

 Så skal der festes 

 

 



10. Oktober tyre sættes ind 



. Januar  Drægtighedsundersøgelse 

 

 Alle køer og kvier undersøges og 

tidsbestemmes 

 Typisk er 5-8% tomme – En ekstra grund til 

udsætning 

 Malkning - fodring 

 



Resultater/nøgletal 

 



Sammenligningstal 





Kvægnøglen 13/14 



Fordele ved sæsonkælvning 

 

 Arbejdsglæde 

 Variation over året 

 Rationelt / Effektivt 

 

 Rationelt indkøb - koncentreret forbrug i korte 
perioder 

 

 Smitteforebyggelse – Nystalds effekt  

 



Fordele ved sæsonkælvning 

 Alle dyr får særbehandling i en gruppe 

 

 Optimal gruppedeling 

 1. kalvs køer, nykælver, øvrige malkende, tørlægning, 

start goldperiode, slut goldperiode, kælvning. Opdræt 0-

3 mdr., Opdræt 3-6 mdr., Opdræt 6-10 mdr., Opdræt 10-

14 mdr., 14-18 mdr., Opdræt 18-23 mdr., Opdræt 23 

mdr. til kælvning (evt. i gruppen med køer)(1. kalvs.)  

 

 

 

 



Fordele ved sæsonkælvning 

 

 Overskueligt – enkelt – systematisk- rationelt 

 

 Effektiv afgræsning 

 

 Energi – 15% er det som Arla spare ved ikke at 
komme i maj/juni 

 

 Ligger med laveste klima belastning 

 

 Udnyttelse af colostrum- 200000 kr på NZ 

 



Rentabelt kvieopdræt. 



Fordele ved sæsonkælvning 

 

 Ledelse 

 

 Enkel struktur   

  

 Alle kender årets gang – selv det lokale 

fodboldhold 

 

 



Ulemper ved sæsonkælvning 

 De stærke sider er også tit de svage 

 Sårbarhed – Går det galt går det rigtigt galt 

 



Ulemper ved sæsonkælvning 

 

 Større kapacitets krav over året 
 Mælketank 

 Foderbord 

 Fodervogn  

 Kalvestald 

 Minus robotsystemer   

 Ekstra golddage – Prisen for min frihed 

 Likviditets belastning - ½ planteavler !!  
 Kassekreditten ligner laktations kurven 

 Mangler sparring med kollegaer 
 - med lignende system  

 



Ønsketænkning 

 Det ultimative system set med mine øjne 

 

 15. juni Alle køer kælver  

 20. juni Alle kalve afhornes  

 20. juni Alle køer malkes til mejeriet 

 21. juni  STOR FEST  

 



 Vigtigste kilder til resultatdannelse  

 Lave foderomkostninger/ lav klima belastning 

 Rationelt indkøb - koncentreret forbrug i korte 

perioder  

 Effektiv udnyttelses af Græsarealer 

 Rationel arbejdsfordeling – Faktor 6 

 Overskuelig ledelse  

 Helt enkle fokusområder / perioder 



Beherske detaljen  

 

 

 Medarbejdermotivation   -     
Arbejdesmiljøledelse 

 Gør det enkelt og brug resurserne på de rigtige  

 Jeg er sær- derfor er nød til at gøre det på min egen 
måde 

 10000 detaljer- prøver at opbygge en kultur  

 Opfølgning, opfølgning, opfølgning, opfølgning, 
opfølgning 

 

Så glad for jeg har et enkelt 
system 



Lige så vigtigt som køerne har det godt  



Enkelt men praktisk 



Malke. S.O.P. 



Banalt men det virker 



Tavlemøder- skabelse af kultur 

Beherske detaljen  



Vigtigt for landmanden i 2015 

 

 Arbejd med de signaler du selv sender 

 Til den professionelle kontaktflade 

 Bank 

 Kreditforeninger  

 Myndigheder 

 Handelspartnere  

 Rådgivere 

 

 

 

 

 

 



 signal 



 Signal 



  

Kig ind ad til, stil krav udad til 

 

 Få sparket gummistøvlerne af 

 

 Sætte dagsordenen  

 

 Være forberedt 

 

 Påstand!! Din konsulent er ikke dygtigere end den 
sparring du gir. 

 

 Så glad for at jeg har et enkelt system 

 

 

 

 

 

 

 



Overvejelse af fremtoning  

 

 

 Stille krav 

 Fremføre sine argumenter sagligt   

.    Troværdigt 

• Faglighed 

 Banken er en forretningspartner 

 

 Fasthold din idé og sælg den. Hvis du ikke selv tror på det, gør banken det 
heller ikke  

 

 Husk personlig rating udgør ca. 30-40% af samlet rating. 

 

 Så glad for at jeg har et enkelt system  

  

 



Konklusion! 

Så glad for at jeg har et enkelt system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det danske samfund er ikke så erhvervs venligt som 
det New Zealandske (Irske ) 

 The deatail is the deavel 

 

 

 



 
Konklusion 

 
 

 Men det er gået endda !   







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Layout: Helle Christensen - Byggeri & Landskab 

 



Fremtiden For Sæsonkælvning 

 

 Har sæsonkælvning sin berettigelse i 

Danmark? 

 Min rytme er et bud  

 Andre bud -  2, 3 eller 4 kælvninger om året 

 Hensyn til lokale forhold 

 ”Low Cost” styresystem 

 Natur – Imagepleje 

 

 

 

 
 

 

 


