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Forord 
 
Foreningen af Danske Kvægbrugskonsulenter (FADK) har uden held haft arrangeret 2 ture til New 

Zealand. Første gang var i marts 2009, hvor prisen for deltagelse var ca. kr. 30.000. Anden gang FADK 

arrangerede en tur var i januar 2010, hvor prisen for deltagelse var reduceret til ca. kr. 20.000. Der 

var ikke nok deltagere til nogle af turene. Valget faldt derfor denne gang på Irland. Emnet her er som 

med New Zealand low cost milk production. Turen hang indtil sidste tilmeldingsfrist i en tynd tråd med 

ikke ret mange tilmeldte. Men i sidste time lykkedes det at samle 16 deltagere til turen. Det er derfor 

glædeligt at læse alle de gode faglige indtryk turen efterlader. 

 

 

Niels Justesen 

 
 
 
 
 
 
 
Deltagere 
 
Kim Søgaard Rasmussen  Centrovice   
Ulla Hansen  Centrovice    
John Jensen  Centrovice    
Per Saaby Einshøj  Centrovice    
Laurits Rasmussen  Centrovice    
Hanne Dahl  Centrovice    
Inger-Marie Antonsen  Centrovice    
Paul Lillelund  Centrovice    
Robert Petersen  Landbo Limfjord   
Jytte K. Olesen  Syddansk Kvæg    
Søren M. Knudsen  Syddansk Kvæg   
Niels Toftegård  LandboMidtØst   
Rina O. Miehs  Syddansk Kvæg   
Niels Justesen  Syddansk Kvæg    
Kjell Klemmensen  Jysk Landbrugsrådgivning   
Mikael Voigt  
Torben Hedegaard 

Syddansk Kvæg 
Jysk Landbrugsrådgivning 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Irland 
 

4 provinser, 22 counties 
2 sprog: engelsk og gælisk 
170.000 farmers, gns. 65 acres 
 
Søndag d. 12-9-10 besøg hos ammekvægholder David og Martina Holland, Cullohill, Durrow 
 
52 ha med græs. 
Ammekøer siden 2004, indtil da kun opfedning. 
65 moderdyr, Aberdeen Angus,+ kvier og tyre. Salg af kvier og tyre til avl, resten til kød. 
 Foldtyre beholdes normalt 3-4 år. 2-4 stk. 
 
Fodring 
Afgræsning fra februar til november. Magnesiumtilskud til forebyggelse af græstetani. Græsensilage + 
indkøbt blanding af byg, citruspulp og bærme til vinterfodring på stald. 
Tyre fodres restriktivt af hensyn til fertilitet – salg til avl. 
Der bruges kalveskjul. 
 
Sygdomme 
BVD er et stigende problem, David vaccinerer pga. salg af avlsdyr. 
Tuberkulose, årlig test. 
Brucellulose, fri siden 2009, blodprøve ved salg til levebrug. 
Der anvendes ormekur strategi i besætningen. 
 
Tilskud 
Støtte til at iså kløver. 
Støtte til at lægge gummi på spalter. 
Støtte baseret på 2001- 2003 produktion 32.000 Euro årligt. 
Støtte til miljøbeskyttelse 7.500 Euro årligt, udløber til næste år. 
 
Priser 
Tyre salg avl: 2009 ca. 1300 Euro, 2010 ca. 1400 Euro pr stk. 
Forpagtning: I dette område 5-600 Euro pr ha, andre steder halv pris. 
Køb: For ca. 2 år siden i dette område ca. 50.000 Euro pr ha 
Nu ca. 20-25.000 Euro pr ha. 
1 rundballe halm koster ca. 10-15 Euro svarende til ca. 100 kr. for 350 kg´s  baller. 
 
Mark 
Ejer 1 traktor, øvrige maskiner deles med bror, som har malkekvæg, 130 køer og 50 ha, bor nabo til. 
Gylle og dybstrøelse udbringes direkte fra stald. Tidligst 15. januar må udbringes gylle. 
Indkøbt N 60 kg pr. acre svarende til 150 kg N pr ha. 
52 ha med græs, kun 10 % omlægning. Vi var på en mark med 24 år på bagen og som stadig så godt 
ud. 
Inger-Marie Antonsen/Ulla Hansen 
 
 
Mandag d. 13-9-2010 besøg på Keenan System i Borris  
Rundvisning på fabrikken sammen med Roger, der har været på Keenan i 46 år. En utrolig engageret 
mand, med hjertet for Keenan. 
Keenan har lavet mixervogne i 30 år, med startinspiration fra USA til udvikling af simple vogne. Alt 
udstyr bliver produceret i Borris på nær aksler og kæder. Alt er håndarbejde på nær laseren til 
udskæring af jern. 
Keenan lægger meget vægt på landmandens ønsker og besætningens mål til produktion af vognene, 
så det var tilpasset den enkelte besætning. 
Høj kvalitetsstyring ved brug af SOP og tjeklister der følger vognen fra fødsel til slutproduceret vogn. 
Miljøet er meget i fokus, men arbejdsmiljø kunne måske være bedre. Fx recirkulering af vand, 
opsamling af giftstoffer for miljøet, men måske bedre udluftning i svejsehallen og mere 
sikkerhedsudstyr i forhold til arbejdsmiljø. 
En almindelig fabriksarbejder får i løn ca. 30.000 euro (ca. 225.000 kr.), ca. 15 euro/time ved 44 t/uge 
(ca. 112 kr./time). 
Keenan har 250 ansatte og regner med en produktion på 1.400 mixervogne i år 2010. De har ca. 
30.000 kunder verden over. 



 
Det nye system med PACE til opsamling af informationer om de enkelte landmænds fodring vil give en 
høj know-how til videreudvikling. Lige nu har de informationer fra 2.000 landmænd verden over. 
 
En fordel ved Keenan vognene er, at de kræver en lille traktor i forhold til andre fodervogne. 
 
Den gennemsnitlige irske mælkeproducent har 50-60 køer med en ydelse på 4000 liter mælk. 
 
 
Martin Kavanagh, vet. surg. 3 år hos Keenan, 15 år som praktiserende dyrlæge 
Han så det største problem i mælkeproducerende besætninger som værende SARA (subakut 
vomacidose). Han så Keenans Mech Fiber som løsning på sundhedsproblemer og dertil en større 
foderudnyttelse. Ved Mech Fiber, bibeholdes den fysiske struktur i foderet og dermed den samme 
ydelse på et mindre tørstofoptag. 
 
Det vigtigste for styring af sundheden omkring SARA var længden af perioden, hvor køerne har en vom 
pH under 5,5. 
 
Deres store fokusområde er goldkofodringen. 5 kg halm til goldkøerne. 
 
Start med de små kalve – de skal have fuldfoder. Kælvekvier skulle have større fokus. 
 
 
Landmand Dick O’Neil 
159 malkende køer HF 
7.300 kg mælk/årsko 
3,9 % fedt, 3,6 % protein, p.t. celletal på 250.000 (gns 130.000) 
950.000 kg mælkekvote og han forventede at ligge omkring 99-100 % udnyttelse i dette kvoteår. 
 
Kuperede haler på køerne for renlighedens skyld. 
Derudfra kan der nu siges, at der ikke skal bruges hunde til at bide halerne over, men gummibånd. 
 
56 ha. græs, 3 køer/ha 
2 yderligere folde til ungdyr 
20 ha. majs 
10 ha. sukkerroer 
Køber halm 
Crimpet hvede (ensileret med ureapiller, 30 kg urea/t hvede) 
Sojaskrå 
Kraftfoder (vinterfodring) 
Fodrer med friske roer i november til februar, i marts måned bliver de resterende roer ensileret med 
citruspulp i forholdet 1:5.  
 
Alle køer kælver fra januar til april.  
Inseminerer i ni uger, derefter rydder Angus tyr op. 
 
Der malkes køer hele året rundt, men med lav produktion i vinterperioden. 
 
Rina O. Miehs og Jytte K. Olesen 
 
Tirsdag den 14-9-2010 Besøg på Teasgasc Moorepark Dairy Research Centre 
Efter overnatning på et ganske fint hotel (Imperial Hotel Cork) var vi igen tidligt i bussen og på vej 
mod Teagasc Moorepark Dairy Research Centre. 
John Jensen hang dog lidt, idet han var dybt skuffet over, at der manglede brune bønner til 
morgenmad. 
Kjell Klemmensen viste nu sit værd som turleder, idet dagens program blev ændret lidt, så vi kunne 
spare 1-1½ times kørsel, hvilket Rina var meget taknemmelig over. 
På Teagasc Moorepark fik vi 2 indlæg af 2 meget kompetente forskere, hvor den første dog talte meget 
hurtigt. Nedenstående er forsøgt at trække de vigtigste punkter frem: 
Moorepark er hovedcentret under Teagasc og herudover er der 6 forsøgslandbrug. 
De største formål for mælkeproducenterne i fremtiden er at reducere omkostningerne og samtidig 
forsøge at hæve priserne på de producerede varer. 



Der er nuværende ca. 19.000 mælkeproducenter i Irland mod ca. 80.000 i 1983, hvor mælkekvoterne 
blev indført. Irlands mælkekvote er 5,2 mill tons. Typisk mælkeydelse 5.500 kg/ko. I de senere år er 
landekvoten ikke blevet udnyttet. 
Der er store regionale forskelle i landet pga. klimaet. I syd kan der produceres op til 17 tons 
græstørstof i en sæson, hvorimod der i nord kun kan produceres op til 11 tons. I syd kan der 
afgræsses ca. 330 dage om året, hvorimod der i nord kun kan afgræsses ca. 240 dage om året. 
Hovedparten af den producerede mælk i Irland produceres i perioden fra midt i marts til midt i 
september. 
Ca. 40 % af den producerede mælk går til ost, ca. 40 % går til mælkepulver, ca. 10 % går til 
konsummælk og ca. 10 % går til andet. 80 % af den samlede produktion går til eksport. 
Mælkeproducenterne er klar til at ekspandere. Antallet af kvier er steget meget i løbet af 2009 og 
2010. 
Der køres mange forskellige forskningsprogrammer. Et meget stort område er reproduktionen, hvor 
reproduktionseffektiviteten er på 0,25 og stigende, samt den procentdel af dyrene som kælver indenfor 
6 uger er på 58 %. 
Der tales meget om Economic Breeding Index, hvor bl.a. følgende indgår: Fertilitet, kælvning, 
kødkvalitet, effektivitet og sundhed. Disse beregninger bruges til vurdering af drivhusgasserne samt 
sundhed og velfærd. Der vurderes et stort benefit af EBI. Der er bl.a. stor økonomisk krydsnings-
gevinst ved især HF og Jersey. 
Ved stigende græsudbytte giver det stigende produktion. Man regner også med et Grass Economic 
Index, hvor enheden er et antal Euro pr. ha pr. år. Man arbejder selvfølgelig meget med persistens og i 
Grass Economic Index indgår bl.a. udbytte, kvalitet, ensileringskvalitet og persistens. Værdien er mere 
end dobbelt så høj for de bedste rajgræssorters vedkommende, end for de øvrige i forsøgene. Der 
afgræsses ned til typisk 4 cm. Den optagne mængde græs beregnes ofte ud fra en ”kulstof-metode”. 
Ved normal græsvækst optages der ca 17 kg tørstof/ko/dag. Ved de forsøg der aktuelt var i gang, var 
belægningsgraden 3,4 ko/Ha. 
Majs er ikke udbredt, da udbyttet ofte kun er 8.000 kg tørstof/Ha, da det er for vådt og koldt. 
Pga. klimaet er der i Irland forskellige regionale systemer for mælkeproduktion. Der er nogle 
producenter, som malker hele året rundt. 
Vedr. medarbejderstab, malke- og energieffektivitet kigges der meget mod større enheder. 
Der bliver brugt meget opmærksomhed på at hæve proteinindholdet i mælken mest muligt. I den 
forbindelse er den generelle holdning, at fodring med græsensilage nedsætter både proteinprocent i 
mælken samt mælkeydelsen. 
Sundhed og velfærd er et andet interessant emne. Herunder hvad f.eks. et tilfælde af mastitis koster. 
I 2009 var indtjeningen i mælkekvægbruget på ca. – 300 Euro/ha i gennemsnit. (Der var et db pr. liter 
mælk på 0,14 cent). 
I 2010 forventes niveauet at nå op på ca. 2.500 Euro/ha hos de bedste. 
2009 var et katastrofeår og vil nok give et vis afvandring (flere vil stoppe). 
Kvotesystem med indbyrdes handel er nyt (vist nok kun 3 år gammel). 
Der regnes med kun 7 års afskrivning på investeringer. 
Mindstelønnen indenfor kvægbruget er 9,35 Euro (ca. 70,- kr.). Generelt er der en meget lille 
lønomkostning p.g.a. at der oftest er tale om familiebedrifter. 
Krydsningsavl: Der arbejdes med HF, NZ Friesian, Jersey og andre mindre racer. 
Profit er væsentligere end høj ydelse. Derfor koncentrerede kælvninger. Det vigtigste er en robust ko 
med god fertilitet. Krydsningsavl er en stor succes i NZ. 
Fertilitetsmål: 6 weeks calving-rate = 90 %. 45 kvier pr. 100 køer. 40 % udskiftning. 6 weeks in-calf 
rate = 70 %. Empty rate= max. 10 %. 
Der bruges 20-30 % ejerinseminering. 
En kælvekvie koster 1300-1800 Euro. 
Indkrydsning med Norsk Rød giver en gevinst pr. ko på + 130 Euro/år. 
Indkrydsning med Jersey giver en gevinst pr. ko pr. +180 Euro/år. 
 



  

   
 
Curtins Farm (Moorepark):  
På denne gård var der et spændende, igangværende, 3-årigt forsøg, med forskellige 
belægningsgrader, 2 forskellige kælvningstidspunkter, 2 forskellige typer køer, HF og NZ/HF.  
Der huldvurderes og køerne vejes, ligesom reproduktion, sundhed og økonomi belyses.  
De foreløbige resultater viser bl.a. at mælkeydelsen stiger pr. ha. ved stigende belægningsgrad som 
forventet. Højeste effekt for de køer der kælver tættest på græssets vækst-optimum (nok ikke så 
overraskende). NZ/HF køerne har vist en væsentlig højere drægtighedsprocent. 
 
Der var tiltagende problemer med leverikter, bl.a. fordi Fasinex ikke må anvendes længere. 
 
En screening af hidtidige forsøg (1960-2008) havde kun til formål at belyse effekten af skiftende 
belægningsgrad, hvad angår mælkeproduktion pr ko og pr Ha. 
Konklusioner fra de hidtidige forsøg var: 

- Mælkeydelsen reduceres med 8 % pr ko ved at øge belægningsgraden med 1 ko.                
- Mælkeydelsen stiger med 19,9 % pr. ha. ved at øge belægningsgraden med 1 ko. 

 
 
Søren M. Knudsen  Torben Hedegaard 
Syddansk Kvæg  Jysk Landbrugsrådgivning 
 
 
 
Mødet med lederen af konsulentcentret for Teagasc Advisory Service i Cork,  Jerry McCarthy  
Han bød velkommen og beklagede, at vi ikke var kommet 3-4 år før, hvor der var gang i økonomien i 
Irland mod nu, hvor der er dyb krise i landbruget og ikke mindst i de statslige finanser, som betaler 
langt hovedparten af udgifterne til rådgivning. Dette har medført nogle voldsomme reduktioner, som 
man stod midt i. Antallet af rådgivningsenheder skulle skæres ned fra 26 til 10, og det betød fyringer, 
der især gik udover unge medarbejdere, der var ansat på 1-årige kontrakter, medens de gamle var 
tjenestemænd og ikke kunne fyres. Det giver problemer med fornyelsen og initiativet på det lange sigt. 
De områder man arbejder med inden for rådgivning er: 1. Driftsledelse og teknologi. 2. Miljø 3. 
Innovation 4. Uddannelse af landmænd. 
Man havde ikke noget med indkomst og skatterådgivning at gøre, men kunne rådgive i investeringer 
for at undgå skat. 
Man tilbød enkelte besøg på landbrug og besøg på kontoret + telefonrådgivning. Herudover tilbød man 
erfa-grupper. 



På grund af krisen og arbejdsløshed søger mange unge mennesker ind til landmandsuddannelsen, fordi 
man tror mere på, at landbrug og ikke byernes industri skal redde landets økonomi. 
I Cork området var der ansat 12 rådgivere med mælkeproduktion, 2 med får/kødkvæg.  2 med 
planteavl og 3 til undervisning. 
I det område Cork dækker, er der 3000 landmænd, hvoraf 1800 er mælkeproducenter. 
Der er interesse for at gå i gang med mælkeproduktionen, fordi det er den mest økonomiske 
driftsgren. Planteavlere og kødkvægsbesætninger tænker på at komme i gang, når kvoten forsvinder i 
2015. 
Man har i dag 19.000 mælkeproducenter til en kvote på 5.3 milliarder kg mælk, hvilket svarer til 280 
tons pr. ejendom. Da man har mejerikvoter fordelt på 24 mejerier, er der ikke meget dynamik i deres 
struktur. 
Der har først kunne sælges mælk på børsen de sidste 3 år, ellers blev der kun handlet mand og mand 
imellem. Der var omsat en del mælk i den forløbne periode, da antallet af mælkeproducenter var 
reduceret fra 60.000 mælkeproducenter i 1984.  
Det største arbejde man laver fra rådgivningen var budgetter og økonomiske analyser. Men man 
brugte ikke mange penge på det.  Der var en frygt for at sende en regning med fuld kostpris, for den 
mente man ikke, landmændene ville betale. 
En ny opgave, man regner med at ville få, er beregning af gødningskvoter efter nitratdirektivet, som 
man først er ved at indføre nu. 
Indtrykket af Irsk landbrug var, at 2009 har været et katastrofeår med dårligt vejr og meget regn, så 
der blev lavet for dårligt, vinterfoder og sommergræsningen var vanskelig. Kvoten ikke blev opfyldt, og 
samtidig var der meget dårlige priser på mælk. Ved årsskiftet 2009-10 var der hård vinter med ned til 
-12 grader, hvilket man aldrig havde prøvet før. Efter et koldt forår (februar-marts) havde produktio-
nen af græs været god i sommeren 2010. 
 
Besøg på Old Jameson  Distillery i Middelton. 
Vi fik en rundvisning om den irske måde at lave Whisky på i forhold til den skotske og den 
amerikanske. Efter rundvisningen var der prøvesmagning i beskedne mængder og der kunne købes 
specielle typer, som kun solgtes der. Besøget var i gamle bygninger, som havde huset produktionen i 
150 år frem til 1975, hvor en ny kæmpestor fabrik i nabolaget blev taget i brug.  
Der indgår 3 råvarer i whiskyproduktionen: Byg, maltet byg og rent vand.  Byggen bliver (blev) opkøbt 
hos irske landmænd og efter høsten bragt til et kæmpe kornlager på fabrikken.  Kornet blev lagret i 6 
etager. Et sindrigt system med lemme og rør sørgede for beluftning af kornet. 
Maltproduktion er et af de produktionsled, hvor irske whisky adskiller sig fra skotsk, idet malten ved 
tørringen, efter at byggen er spiret, ikke kommer i kontakt med røgen. 
Whiskyproduktion starter med formaling af malt og byg, som blandes med rent vand til en 
maskningproces. Bærmen tilsættes gær og under forgæring omdannes bærmens sukker til alkohol.  
Efter forgæringen er alkoholprocenten 8 %.  
I store kobberkedler bliver den forgærede bærme opvarmet og gennem et rørsystem omgivet af koldt 
vand fortættes alkoholen. (Vi så Verdens største kobberkedel til destillation). Her kommer igen en 
forskel mellem irske og skotsk whisky, da irsk destilleres 3 gange mod 2 i Skotland. Det færdige 
produkt har nu en alkoholprocent på 80 %. Væsken er klar og lugtløs. Væsken justeres med rent vand 
til en alkoholprocent på 63 % og lagres egetønder i minimum 5-7 år til modning. Under denne 
modningsproces udvikler whiskyen sin farve. Jo ældre jo mørkere. Under lagringsprocessen fordamper 
noget af væsken gennem tøndens vægge, så en whiskytønde med 18 års whisky er kun halvfuld. 
Stedets mest eksklusive whisky blev lagret i minimum 12 år.  
 

   



  
 
 
Niels Toftegaard og Kjell Klemmensen 
 
Onsdag d. 14/9-2010 Besøg hos landmand Tim O`Leary  Woodside, Cork  
34 ha ejet og 44 ha lejet for i gns. 200 Euro pr ha 
74 ha græs og 4 ha skov mm 
420 t kvote 
90 stk. årskøer plus opdræt (Holstein Friesian) 
5 t mælk pr ko med 3,84 og 3,45 
30 cent pr liter mælk i øjeblikket 
Familiegård med lidt hjælp fra 4 børn. 
Afgræsning undtagen om vinteren, hvor der bruges græsens. 
fra 1. dec. til 1. feb. Desuden gives A-bl (50 % byg og 50 % citruskvas) efter behov også i 
græsningsperioden ved lav græstilbud. 
Kløvergræsmarker bruges ikke fremover, da kløvergræs er for stærkt foder for køerne og giver 
trommesyge. 
Der bruges rotationsafgræsning, hvor køerne starter på 12-14 cm græs og ædes helt ned til ca 4 cm. 
Et slæt på alle marker tilstræbes en gang om året. Målet er at have 1000 – 1400 kg tørstof/ha., når 
køerne sendes i folden. 
Der tilføres ca. 200 kg N pr ha plus køernes ca. 100 kg N. plus lidt gylle fra dyrene på stald, dvs ca. 
350 kg N pr. ha.. 
Græsmarksblandingerne består af ca. 60 % diploide og ca. 40 % tetraploide sildige alm. rajgræssorter. 
Der avles op til 16 t tørstof pr. ha. på de allerbedste marker. 
Køerne insemineres nu med Rød Norsk, og kvierne insemineres med Jersey ( pga. for dårlig 
frugtbarhed ved SDM), og han er ejerinseminør. 
Der bruges SDM-tyr til opsamling.  
Næsten alle kælver i foråret fra 1. feb., men der må dog malkes hele året de fleste år. 
Tim er medlem af Irish Farmers Association. 
16 cent i overskud pr. kg mælk til dækning af arbejde og renter/afdrag. 
Får ca. 580 Euro i EU-tilskud pr ha. 
Skylder ca. 120.000 euro på gården, men har lavet investeringer uden for gården som så mange 
andre. 
Bruger for ca. 1000 euro om året på statsansatte rådgivere samt 0,1 % af mælkekvoten svarende til 
440 euro i forskningsbidrag. 
Ser det som en fordel, at det er statsansatte forskere i TEAGASC, som præger det politiske system, da 
de ikke er faglig kompromitterede. 
 
John Jensen/Anders Berner Christensen 
 
 
Ballydulea farm v. Andrew og David Bird 
 
Jordtilliggende: 
107 ha. + 28 ha. i forpagtning. Afgrødefordelingen er 81,4 ha græs, 10,5 ha. vinterhvede 
(udbytteniveau 10 tons/ha.), 6,5 ha. vårhvede, 2,4 ha. byg til fremavl (udbytteniveau 8 t/ha.), 14 ha. 
maltbyg (udbytteniveau 6,5 – 7 t/ha.), 8,5 ha. bønner og 11,7 ha. majs – bl. a. Justina (udbytteniveau 
10 – 12.000 kg tørstof/ha.). I gns. tilføres 163 kg N/ha.. 
 
Besætning: 



Der er p.t. 128 køer, hvoraf de 95 malkes i 2 Lely-robotter, der har været på gården i 20 
mdr.. Stalden er 3 år gammel – robotafdelingen incl. nyt tankrum dog kun 2 år. Køletank 
+ robotter havde kostet 350.000 Euro. Der var ydet en form for forbedringsstøtte til 
staldbyggeriet, men niveauet blev ikke oplyst.  
Kvieantallet var noget under koantallet, idet der var 82 i øjeblikket. De var for 
størstedelens vedkommende anbragt på en anden gård. Til at samle op efter 
insemineringerne blev der brugt en Angus tyr samt en HF tyr med høj avlsværdi (EBI). 
HF tyrens far stammede fra Tyskland. 
 
Mælkeproduktion:  
I 2009 producerede besætningen 728.641 liter mælk med 3,83 % fedt og 3,29 % protein. Dette var 
ca. 200.000 liter over kvoten. Mælkekvaliteten var i 2009 14.000 i gns. kimtal og 170.000 i celletal. 
P.t. var der lidt problemer med celletallet (godt 300.000). Mejeriet Dairygold, som er det største 
landmandsejede mejeri i Irland, præmierer mælk under 200.000 i celler. Der blev anvendt 7 dages 
penicillin ved mastitis, og mastitisforekomsten lå på 8 %. Han havde haft 2 uheld med penicillin i 
mælken indtil nu. Det blev nævnt, at laktoseprocenten også i denne besætning var lav i senlakta-
tionen. 
Gården leverer mælk året rundt i kraft af en del efterårskælvere og præmieres for det af hensyn til 
drikkemælksforsyningen. I vinterperioden aftager Glanbia (mejeri/fødevareproducent) mælken. 
Drikkemælken betales i gns. 6 c ( 45 øre ) højere end ostemælken. Mælkeprisen var i juli 30 c/liter 
(2,25 kr./l basis 3,7 % fedt og 3,3% protein). Andrew nævnte, at Irland laver 25 % af det 
mælkepulver, der bliver brugt til verdens babymad. 
 
Fodring: 
De malkende køer tildeles p.t. 3,5 kg krf. (14 % råprotein) i gns. i robotterne med et max. på 6,5 – 7 
kg til de bedste køer. Herudover 2 kg krf. (11,5 % protein), 1,25 kg sojaskaller, 1,25 kg roepiller, 5,5 
kg kornbærme fra whiskeyproduktion (sidste 3 dele samensileret i læs a´ 26t i forholdet 4:4:18), 6,5 
kg græsensilage, 0,25 kg halm samt græs. Andrew bekymrede sig noget om gødningens beskaffenhed 
og syntes ikke, den skulle være for tynd. Køerne kom først ud kl. 12 middag i øjeblikket. Gns. antal 
malkninger var nu 2,3/ko (af de malkende). 
I år var 35 tons hvede crimpet og tilsat urea. Det var meningen, at majsensilagen skulle ensileres 
ovenpå dette i starten af oktober. 
Køerne græssede i 2009 229 dage, producerede 81 % af mælken på grovfoder og åd 1.136 kg 
kraftfoder/ko. 
 
Andet: 
Robotmalkning var valgt, fordi de havde problemer med at sikre/fastholde god arbejdskraft. 
Faderen passede nu marken, og de kunne nøjes med en medhjælper. 
2009 var et skidt år for majsen på grund af megen regn. Ensilagen havde 18% tørstof og 9% stivelse. 
Normalt tilsættes Lactobacillus til majsensilagen.  
Der var investeret meget i bedriften de senere år – bl. a. også i 2 suttemaskiner til kalvene. En Keenan 
klassik 140 blev brugt til at blande foder. Andrew var ikke så konsekvent med at bruge Keenans 
rådgivning, men troede nok, han ville få deres konsulent til at vurdere den nuværende fodring inden så 
længe. Logistikken på gården var, trods megen udlagt beton, ikke optimal ifølge Robert m.fl., og man 
manglede at få ryddet op og få fjernet bygninger, der ikke længere var i brug. 
 
Per Einshøj og Laurits Rasmussen 
 
Torsdag d. 16/9-2010 Besøg på Paul Hyland´s malkekvægbedrift med  effektiv mælke-
produktion ved afgræsning i et lavomkostnings-system med høj produktivitet.                  
 
Gården – placering og baggrund.    
Gården har 320 malkekøer og er familiedrevet af Paul og hans bror David samt to ansatte 
medhjælpere, hvoraf den ene er udlænding og den anden for tiden var sygemeldt. Paul har siden 2003 
sammen med sin bror David drevet en malkekvægsbedrift, som de har overtaget efter deres far. 
Bedriften ligger i det sydøstlige Irland ca. 15 km nord for Cork, som er Irlands næststørste by.  
Foruden køerne bestod besætningen af 175 stk. opdræt.  
Der bliver dyrket i alt 184 ha. Heraf ejer familien de 70 ha, mens ca. 114 ha er lejet via tre forskellige 
aftaler. Der dyrkes foder til 270 malkekøer på 114 hektar.  



 
Oversigt over gården med jorden omkring gårdene. 
 
Paul Hyland har fire børn, 3 sønner og en datter. 
I Irland handler man ikke med landbrug generationer imellem. Paul overtog således bedriften 
vederlagsfrit, men har til gengæld arbejdet for sin far på bedriften en del år forinden. Meget få 
landbrug bliver omsat i fri handel. Hvis driften skal udvides, lejer man ofte jord fra de små 
omkringliggende gårde. 
Det er derfor vanskeligt at leje jord, fordi der er et meget lille udbud og stor efterspørgsel fra andre 
malkekvægbesætninger og til dels fra kødkvægsbesætninger. Eftersom jord meget sjældent kommer 
ud i fri handel, bliver prisen ofte meget høj.  Paul og David købte således jord for 40.000 euro pr. 
hektar i 2002. Det svarer til 2.000 euro pr. hektar i årlige afskrivninger. De fleste landmænd har arvet 
deres gård, og der er ikke arveafgift på landbrug.  
Mælkekvoten er en anden begrænsende faktor. Man kan ikke længere leje kvote, men som erstatning 
arbejder landbrugets organisationer på en ordning, hvor handel med kvote er mulig. Som det er nu, 
tildeles de små brug ledig kvote. Det forsinker strukturudviklingen, hvilket er både en fordel og en 
ulempe. Der bliver bevaret flere landbrug, men det er svært at leve af at være landmand. 
Prisen for leje er i gennemsnit ca. 2.400 kr. pr. ha, men jordlejen kan være op til 3.300 kr. pr. ha.  
Paul dyrker ca. 12 ha. på den anden side af motorvejen med fodermarvkål til kvier og goldkøer. 
Der er i alt ca. 3,5 km veje til kørsel på bedriften.  
Mælkekvoten er på 1.14 million liter, og der ønskes produceret 1.3 million liter i 2010. Paul leverer 
"frisk mælk" til DairyGold-mejeriet i Cork, og der produceres derfor mælk på ejendommen hele året 
rundt. Sommermælkeproduktionen er fra 270 køer, mens vinterproduktionen er fra 50 malkekøer og 
bedriftens kælvninger er fordelt på de to sæsoner efter ovenstående, hvor hovedparten af køerne 
kælver i foråret, og resten kælver om efteråret. 
 
Besætningen 
Besætningen domineres af Holstein-Friesian. Paul inseminerer selv, og der anvendes importeret sæd af 
Jersey racen til de køer, hvis opdræt skal indgå i malkekvægbesætningen. I løbet af 5 generationer vil 
besætningen således være domineret af Jersey. 
I 2009 var den gennemsnitlige ydelse på 4.604 liter pr. ko svarende til 366 kg værdistof 
(fedt+protein). Fedt- og protein-procenten var henholdsvis 4,19 og 3,53. Celletallet ligger på 300.000 i 
gennemsnit. 
Halte, syge og magre køer blev kun malket en gang dagligt for at skåne dem, indtil de blev raske igen 
og fik normalt huld. Derved kunne dødeligheden holdes nede. Der døde i gennemsnit ca. 6 køer hvert 
år. Paul forventer holdbare malkekøer, som i gennemsnit holder seks laktationer.  Derfor tilstræbes en 
udskiftningsprocent på maksimum 20, og Paul er ikke tilfreds, hvis den er 25. 
 



Markdriften og fodringen 
Afgræsningssæsonen strækker sig i denne del af landet fra februar til november (300 dage om året), 
og i perioden maj til september får køerne stort set kun græs. Om sommeren er køerne på græs 
døgnet rundt, men i vinterperioden opstaldes de i en løsdriftsstald. Om vinteren fodres køerne med 
fuldfoder bestående af græsensilage og indkøbt tilskudsfoder i form af korn eller sukkerroer alt 
afhængig af, hvad der var billigst. Som den eneste malkekvægbedrift, vi så på turen, havde man ikke 
en Keenan mixervogn men en Siloking Taarup DUO 14 T (Demo model) fuldfoderblander med to-trins 
gearkasse, som var bedre egnet til balleensilage. Ensilage bliver primært brugt i vinterperioden til 
goldkøer, derfor var ensilagekvaliteten ikke så meget i fokus. 
Det tilstræbes, at 10-15% af græsmarkerne lægges om hvert år af hensyn til udbyttet. En del arealer 
er dog vanskelige at lægge om på grund af højtliggende limestone-klipper (kalksten) og stærkt 
skrånende terræn. Vi så græsmarker, der ikke var lagt om de seneste 30 år. 
God planlægning og management af græsmarkstyringen, reproduktion (brunstobservation og 
inseminering), parasit- og fluekontrol og foder- og vækst-styring samt overvågning af klovproblemer 
er vigtigt. 
Man er meget bekendt med parasitproblemer, og det er almindelig praksis at behandle for indvoldsorm 
og parasitter tre gange i løbet af afgræsningssæsonen. Der er tidligere blevet behandlet med Fasinex® 
(Triclabendazole) 1 gang årligt, som kunne tage alle stadier af leverikter. Det er imidlertid blevet 
forbudt, så nu bruges der derfor Bimectin Pour on 3 gange årligt, fordi det kun dræber leverikter på 
voksen stadiet. 
I Irland afgræsses stort set alle arealer ved rotationsgræsning, og foldafgræsning er det mest 
anvendte system. Græssets væksthastighed bestemmer intervallet mellem, at køerne afgræsser de 
samme arealer. Tiden, det tager til optimal genvækst af græsset, svinger meget og det er vigtigt at 
følge græsvæksten tæt. Om foråret er genvækstperioden 7-15 dage og i efteråret typisk 15-30 dage. 
For at opnå mindst mulig residual græs tilbage på et areal beregnes 95-100 køer pr. ha pr. 24 timer, 
hvilket er restriktivt i den forstand, at køerne er sultne, når de dagligt lukkes ind på det nye areal, og 
derfor også optager 75 pct. af foderet i løbet af de første 4-6 timer.  
Efterlades der bare lidt for meget residual græs tilbage på et areal, kan man ifølge Paul let miste 150 
Euro pr. hektar i dårligere græskvalitet i efterfølgende afgræsning samtidig med, at der opnås lavere 
udbytte (pr. ha.) i nuværende afgræsning.  
Rajgræssorterne vælges ud efter høj persistens, største skudtæthed, lav andel af visne blade, mindste 
stængelsætning i genvækst og bedste fordøjelighed samt højeste grad af sygdomsresistens (vi så dog 
angreb af kronrust). Høj total årlig produktion er naturligvis også vigtigt. De bedste marker gav 16 
tons tørstof pr. hektar, men i gennemsnit gav markerne 12 tons tørstof pr. hektar i 2009. 
Mælkeproduktionen er udpræget sæsonbetinget og tilpasset vækstsæsonen og vækstkurven (kg 
tørstof pr. ha pr. dag) for græs. Derfor er kælvningerne placeret i februar måned for at opnå optimal 
udnyttelse af græs til afgræsning på baggrund af de klimatiske forhold, som bestemmer græsvæksten. 
Ved den store sæsonproduktion i foråret er det særlig vigtigt at anvende en meget høj græsnings-
intensitet for at sikre, at køerne græsser helt i bund, så græsset sætter mange sideskud og ikke 
danner stængler, således at bladmasseproduktionen og skudtætheden bliver maksimal pr. hektar, også 
senere hen i vækstsæsonen.  
Denne tilvænning af køerne til at græsse godt i bund betyder ofte tre til fire dages kamp for 
landmanden, hvor urolige og brølende malkekøer ved en meget høj belægningsgrad tvinges til at 
græsse helt i bund bag et stærkt og effektivt elhegn. 
Paul´s mål var en mælkeydelse på 1500 kg værdistof pr. hektar. Ved at øge belægningsgraden fra 2,5 
køer pr. ha til 3,5 køer pr. ha falder mælkeydelsen pr. ko med 8 procent, mens mælkeydelsen pr. 
hektar stiger med 20 procent. Den største udfordring i besætningen er et højt celletal på 300.000 og 
reproduktionen, hvor kælvningerne helst skal samles over en så kort en periode som muligt. Dårlig 
reproduktion skubber mælkeproduktionen længere hen på sommeren. Der bliver derfor også gjort en 
del for at få køerne med kalv hurtigt, og huld er i den forbindelse vigtigt. Derfor tilstræbes en 
huldkarakter på 2,75. Høje belægningsgrader og overforsyning med protein hæmmer frugtbarheden. 
 
Staldforhold og udendørs forhold 
Der var etableret en fold til goldkøer med strøelse af træflis, som de gik i indtil de skulle kælve og blev 
taget på stald. Paul ønskede at reducere belægningsgraden i denne afdeling fra de nuværende 10 m2 
pr. goldko til 15 m2 pr. goldko. Anlægget var etableret ved, at ca. 0,8 m overjord var gravet væk, 
hvorefter den rå tilstampede lerjord i undergrunden udgør et næsten vandtæt underlag.  Ovenpå ligger 
der drænrør med ca. 3 meters mellemrum og skærver til opsamling af ajle og regnvand. Herefter er 
der lagt ca. 15 cm groft grus eller silt, og afslutningsvis er der strøet et tykt lag træflis. Goldkøerne 
bliver fodret i krybber forrest i hver fold. 



        
Udendørs opstaldning af goldkøer på træflis.  
 
En ny stald for Paul var lig med malkestald, mælketank, opsamlingsplads og separationsafdeling samt 
en gyllelagune med plasticmembran. Dernæst kunne man overveje, om der skulle laves 
kælvningsafdeling og stald til køerne, samt eventuelt ensilage-silo. Nu kunne han jo også bruge de 
eksisterende bygninger til køerne og de eksisterende plansiloer til ensilage. 
 
Paul ønsker ikke at tildele kraftfoder i malkestalden. Han har prøvet at tildele kraftfoder i den ene 
malkestald, men det giver alt for meget uro.  
Køerne opholder sig på marken det meste af tiden, og er kun under tag, når de bliver malket. De 
tilbydes intet eller kun lidt kraftfoder ud over det græs, som de selv optager.  Der anvendes 230 kg 
kraftfoder pr. ko pr. år. 
Paul mener, at det vigtigste er at investere i god kvalitet af drivveje og en god vandforsyning, så 
malkekøerne ikke skal gå langt efter vand, uanset hvilke græsarealer de går på. Drivvejene bygges op 
af knust skifer, der tromles fast (skifer, der er aflejret ovenpå kalksten, findes i nærområdet).  
Drivvejene er hævet over det omgivende terræn, og nedbør løber derved af drivvejen og drænes 
meget hurtigt væk. En 4 meter bred drivvej koster 15 til 17 Euro pr. løbende meter at etablere, men 
holder så også i over 20 år.  

         
Drivvej med knust skiffer som belægning                      Skiffer til materiale til drivveje. 
 
Smitsomme klovlidelser som Digital dermatitis er generelt ikke det store problem, men klovbrand-
bylder kan forekomme i perioder. Klovproblemer opstår primært på grund af dårligt vedligeholdte 
drivveje og utålmodig håndtering af køerne på drivvejene til og fra malkning.  
Med stigende besætningsstørrelse øges afstanden, som køerne skal tilbagelægge, på en hård drivvej. 
En optrådt drivvej dur ikke ret længe. Derfor skal drivvejen være lavet rigtigt. Skal køer gå længere 
end ca. to km i alt per døgn på en fast vej, slides klovene tynde. Det forværres af dårligt vejr, en ru 
overflade og en dårlig udformning af drivvejen, så der opstår ophobningen af vand på drivvejen. 
Specielt overgangen mellem drivvej og indgangen til stalden udgør ofte et problem, selvom vi ikke så 
de store mudderhuller på dette sted. 
Paul havde stor fokus på, at man må endelig ikke jage på køerne, når de skal hjem fra marken. Han 
mener, at bliver køerne presset under drivning, så træder de på mange flere sten og får 
såleknusninger, da de fratages muligheden for at placere klovene rigtigt. Forsøger man at presse 
køerne til et højere tempo ved at jage på bagtroppen, eller ved at presse dem frem med en drivlåge i 
opsamlingen, vil de bagerste svage køer undgå at overhale de mere dominante køer. De viger i stedet 
af til siden. Det øger klovsliddet betydeligt. 
 



Personaleledelse - medarbejderne 
Paul anerkender sit ansvar og påtager sig gerne ansvar for de fejl som medarbejderne begår ved at 
vende det mod sig selv som leder af bedriften. Han forsøger således at kommunikere bedre med 
medarbejderne og forsøger proaktivt at påvirke produktionsresultaterne i positiv retning ved at bryde 
med ineffektiv adfærd og dårlige vaner i sin håndtering af medarbejdere. 
Paul bruger to-do-lister og planlægningsværktøjer, der sikrer effektivitet og fokuserer på resultaterne. 
Paul prioriterer sine opgaver både ugentlig og dagligt, så de både tjener langsigtede og kortsigtede mål 
samt sikrer, at der opnås balance i livet, hvor andre livsprioriteter til familie og fritid også får plads. 
Malkerne fik 500 euro pr. uge skattefrit, idet Paul betalte skatten.  En markmand fik udbetalt netto 70 
Euro pr. dag, hvor Paul også betalte skatten. 
 
Paul som landmand - driftledelse 
Paul glæder sig. Han kan lide at se køer på græs og forbinder det med større arbejdsglæde, bedre 
dyrevelfærd og positivt omdømme, idet offentlighedens opfattelse er, at køer på græs har bedre 
velfærd end køer på stald. Paul kan samtidig betegnes som en ekspansiv mælkeproducent, der har 
udarbejdet langsigtede udviklingsplaner for bedriften med udvidelse til 400 malkekøer. Planerne 
diskuteres jævnligt med banken ved de to årlige møder. Hvis det bliver muligt at købe naboejendom-
men, så vil Paul udvide til 600-700 køer. I så fald vil Paul etablere et nyt malkecenter med ny 
malkestald, mælketank, opsamlingsplads og separationsafdeling, samt gyllebeholder.   
Paul sætter altid tal på sin produktion og gør alle omkostningerne op pr. liter produceret mælk og pr. 
hektar (se det udleverede besøgsbilag). 
Vi havde indtrykket af en mælkeproducent med et godt overblik, og som holder fokus på det vigtigste i 
stedet for på det, der tilfældigvis haster. Paul tager initiativ til og koncentrerer sig om det, man kan 
gøre noget ved, og som man kan forbedre, i stedet for at bekymre sig om vejret og mælkepriserne, 
som man alligevel ikke kan gøre noget ved. 
 
 
Mikael Voigt/ Robert Petersen 
 
 
 
Referat fra Teagasc Grange Beef Farm – forsøgsstation for kødproduktion 
 
Efter indførsel af afkoblet EU-støtte er det meget svært at tjene penge på oksekødsproduktion. Derfor 
er et væsentligt formål med Teagasc Grange Beef Farm at forske i mulighederne for at forbedre 
økonomien i produktion af oksekød. Det er væsentligt at finde lønsomme produktionsmåder, da der i 
Irland pt. er 1 million malkekøer stigende til 1,5 million indenfor de næste 10 år, som leverer tyrekalve 
til opfedning, ligesom der foregår produktion af kød fra omkring 500.000 dyr af kødrace. 
 
 
Forskningscentrets formål er  

- udvikling af værdikæden fra fødsel af kalv til kødet serveres tallerken 
- kødproduktion er et væsentlig udviklingsområde pga. 85% af Irlands areal er dækket med græs  

og der er 100.000 farmere.  
 
Der er 9 væsentlige "under"forskningsområder for at tilgodese det overornede formål. 
 

1. Kødkvægssystemer, simulering af produktionsøkonomi i forskellige 
produktionssystemer 

2. Avl og forædling, validering og forbedring af index-systemer 
3. Reproduktion,  
4. Indendørs fordring og ernæring 
5. Foderopbevaring, primært ensilage 
6. Afgræsning 
7. Stald og gyllehåndtering 
8. Dyrevelfærd 
9. Kvalitetsudvikling - der er forskellige opfattelser af hvad kvalitet er – for slagteren er 

det noget med skærbarhed, forbrugeren smag mv. Dertil  forskes der er en del i 
human sundhed i fbm. indtag af kød – herunder indhold af Omega 3 -fedtsyrer 

 
Bedriftsdata, 

• 230 ha., hvoraf 215 i sædskiftet 
• dyr 



• kapacitet til 300 individuelle dyr i forsøg 
• vækstsæsonen er 2*2 uger kortere hhv. forår som efterår 

 
Medarbejdere 

o 8 biologer / biovidenskab 
o 5 forskere 
o 60 servicemedarbejdere 
o 10 ph-D studerende 

 
En del af hele Teagasc forskningsenheder - Grangefarm har en filial i Atheny, hvor der foruden 
oksekødsproduktion forskes i fåreavl. 

 
 

 
Forsøg med 120 ko besætningen  
Teagasc Beef Farms største projekt er en isoleret 120 ammeko´s besætning med systematiseret 
krydsning – med fokus på tilvækst, reproduktion og belægningsgrad. 
 

   
 
Der var udvalgt 120 krydsningsdyr med Limousine x Holstein F (blå), Limousine x Simmentaler 
(orange), Charolais x Limousine (hvid) og sidst Charolais x Simmentaler (grøn). Alle 1. kalvskøerne var 
ankommet til forsøgsstationen i februar/marts 2009. Dyrene var udvalgte, så de var insemineret i 
alderen 12-24 måneder og var identificeret via ICBF. 
 
Der var brugt 40 ha græs areal, hvor der var græsset ned til henholdsvis 4 og 6 cm. 
Græsningssæsonen var fra 10. februar til 10. november, hvor alle kvierne havde kælvet i perioden fra 
10. februar til 1. maj. 
 
De første opgørelser viste, at Limousine krydset med Holstein F gav den største daglige tilvækst med 
lidt over 1.000 gram pr. dag for kalvene i sammenligning med ca. 900 gram pr. dag for de øvrige 
krydsninger. Dog var der i forsøget ikke mulighed for at tage hensyn til, at kalvene patter ved andre 
køer eller køer, der patter hinanden. Dette forhold var William, der stod for forsøget, ikke stolt af. 
 
Endvidere var det af gode grunde ikke muligt at se/registrere nettokødtilvæksten, kødkvalitet m.m. 
endnu.  
 
Vi så også øvrige faciliteter på forsøgsgården med blandt andet ædefaciliteter baseret på flisbelægning 
med fælles foderbord. 
 
 
 
Paul Lillelund / Niels Justesen 


