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FRONTLØBER
 ● Anne og Mark Hardebol er begge uddannet landmænd. Annes familie har et 
kvægbrug ved Skærbæk, imens Marks forældre har lønmodtagerjobs i Holland.

 ● Mark har arbejdet som kvalitetsrådgiver i tre år hos tidligere VFL.

Nu skal køerne 
arbejde for os
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Derfor frontløbere: Efter nogle år med intensiv produktion 
har Anne og Mark Hardebol valgt at lægge om til ekstensiv 
drift, hvor køerne selv skal hente græsset til at producere mælk. 
Baggrunden for beslutningen er et ønske om at minimere om-
kostningerne og derved kunne beholde en større del af mælke-
afregningen selv. Derved sikres forhåbentligt et løbende afkast, 
opsparing til pension og en afvekslende hverdag.

Stribeafgræsning: Den størst mulige græsoptagelse 
sker ved stribeafgræsning. Nogle dage skal hegnet 
fl yttes fem gange men ved hjælp af særligt udstyr 
til stribeafgræsning er det hurtigt klaret.

Afvekslende: Anne og Mark Hardebol får travlt 
i de to måneder, hvor køerne kælver, men kan til 
gengæld holde ekstra fri, når køerne er golde. Efter 
jul regner de med at gå ned på en daglig malkning.

At nedbringe omkostningerne

At møde mentale udfordringer

At lægge vaner på hylden 

Læs mere på de næste sider om
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Af Peter W. Mogensen
pwm@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 52

Der har været dage, hvor de 
har kigget i køletanken og 
med gru konstateret, at der 
var 300 liter mindre end da-
gen før. Det er den slags dage, 
det gælder om at holde fast. 
Det er den slags dage, de ny-
der synet af køerne på mar-
ken en ekstra gang og med 
glæde konstaterer, at der 
vokser spindelvæv i foder-
vognen.

Anne og Mark Hardebol 
står midt i en overgangs-
periode. Det gør deres 190 
Jerseykøer plus opdræt egent-
lig også, men de ved det bare 
ikke.

De er på vej fra intensiv til 
ekstensiv og eff ektiv produk-
tion. Fra mange omkostnin-
ger til få og fra nervøsitet om 

fremtiden til en rigtig god ma-
vefornemmelse.

Men al begyndelse er svær.

Sporskifte
Gården Danelund ved Sønder 

Farup sydvest for Ribe er med 
sin placering midt i 100 hektar 
fl ad sandjord med adgang til 
vanding oplagt til afgræsning 
i stor skala. Men tanken end 
ikke strejfede Anne og Mark, 
da de fl yttede ind en af de sid-
ste dage i 2011.

Straks gik de i gang med at 
rette op på den forsømte ejen-
dom og besætning. Én milli-
on kroner blev investeret i nye 
plansiloer, og parret forsøgte 
at lægge sig til rette i optime-
ringssporet med en stadig jagt 
på fl ere kg mælk og en fortyn-
ding af omkostningerne, som 
Mark udtrykker det.

Men nu er de stået af igen.
Økonomisk gik det nogen-

lunde de første år med 2014 
som den absolutte top. Da 
regnskabet blev udleveret i 
foråret 2015, var mælkeprisen 
begyndt at sive.

»Selvom vi var stolte af 

2014-resultatet, var det be-
skæmmende at se så meget 
værdi forsvinde ned igennem 
regnskabet. Vi fi k en fi n pris 
for mælken, men der var bare 
for mange andre, som også 
ville have en andel«, forkla-
rer Mark.

Parret så sig om og så på 
ejendommen: Hvad kunne 
man ellers stille op? 

Banken: Vi er med
Hos en hollandsk rådgiver og 
tidligere landmand fandt de 
konceptet Pure Grazing.

I al sin enkelthed går det ud 
på at gøre græs til det domine-
rende foder, og køerne, kvier-
ne og kalvene skal hente mest 
muligt på marken. Dermed 
bliver det muligt at skære i de 
faste og variable omkostnin-
ger og beholde en større del 
af mælkepengene selv. Også 
selvom ydelsen skulle falde.

Begræns det som kan 
ruste, rådne og kræver 
afskrivninger

Vand: Maksimal afgræsning kræver gode hegn og adgang til vand. 
Mark har trukket metervis af fl ytbare vandslanger, så vandkarret 
kan følge køerne på marken. Fotos: Peter W. Mogensen

FRONTLØBER

● Mark og Anne Hardebol har indgået en to-årig kontrakt 
med Ado Bloemendal fra hollandske Pure Graze.

 ● I afgræsningssæsonen besøger han bedriften ved Sønder Farup 
hver tredje uge for at give aktuel vejledning om produktionen.

 ● Ado Bloemendal har blandt andet introduceret stribeafgræsning 
og græsningsmetoder, som opbygger en buffer af græs til 
efterårsmånederne, hvor græsvæksten er aftagende.

 ● Ligeledes har han introduceret sæsonkælvning, så køerne 
kælver i april-maj måned og dermed kan nå topydelsen, 
når græsset er bedst, og der er mest muligt af det.

 �
To-årig kontrakt om rådgivning

Vi får en 
langt større 
medbestemmelse 
over vores 
omkostninger 
og bliver mindre 
afhængige af 
andre. Men man 
skal være villig 
til at gå nogle 
ekstra skridt.

 ● Anne og Mark Hardebol er begge uddannet landmænd. Annes familie har et 
kvægbrug ved Skærbæk, imens Marks forældre har lønmodtagerjob i Holland.

 ● Mark har arbejdet som kvalitetsrådgiver i tre år hos tidligere VFL.
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På fi re passionerede og tæt-
skrevne A4-sider skrev Mark 
Hardebol om mulighederne 
i Pure Grazing på Danelund. 
Og modtageren - bankrådgi-
veren - var med.

Siden foråret 2016 har om-
lægningen til det nye drifts-
system stået på. Oveni kom-
mer en omlægning til økologi, 
fordi det ligger til højrebenet 
med den nye strategi, og sam-
tidig giver det en bedre pris for 
mælken.

Intet er helligt
I Pure Graze strategien er in-
tet helligt. Hverken gamle va-
ner, køer eller poster i regn-
skabet.

»Det har krævet og kræver 
fortsat en del tilvænning. Den 
største omlægning sker men-
talt. Køerne tilpassede sig gan-
ske hurtigt«, forklarer Anne og 
Mark.

Eksempelvis skal de vænne 
sig til, at køerne nu skal stri-
begræsse arealerne, og nog-

le dage skal tråden fl yttes fem 
gange. Også før sengetid.

»Men så har vi heller ikke 
brugt fodervognen siden det 
tidlige forår. Vi har sparet die-
sel, slitagen er mindre, og vi 
har ikke som før den samme 
kapital bundet i grovfoderlag-
re«, slår Anne fast.

Mark har i et amerikansk 
citat fundet inspiration til den 
fortsatte omlægning: De ting, 
som kan ruste, rådne og som 
kræver afskrivninger, tager en 
for stor del af indtjeningen.

Derfor leger han med tan-
ken om at sælge fodervognen 
og læssemaskinen om nogle år 
og lade køerne selv hente ensi-
lagen i siloerne.

»Man skal være villig til at 
gå nogle ekstra skridt for at nå 
den fulde gevinst, men vi får 
en langt større medbestem-
melse over vores omkostnin-
ger og bliver mindre a� ængi-
ge af andre«, siger han.

Om andre kan lade sig in-
spirere, det står dem frit for.

»Men hvis jeg eksempelvis 
var nyetableret på et konkurs-
brug eller stod med en gammel 
slidt stald, ville jeg da overve-
je alternativerne til at moder-
nisere og sætte sig i yderligere 
gæld«, mener Mark Hardebol.

Urter: De nyeste græsmarker er tilsået med urteblandinger, som skal 
øge køernes ædelyst til græsset, give en mere jævn fordøjelighed af 
græsset henover vækstssæsonen og gøre det muligt at undvære at tildele 
mineraler. Pt. klarer køerne sig med en Selen-bolus, som de fi k i foråret.

Simpelt: Flytbart hegn gør det let at praktisere 
stribeafgræsning og tildele køerne større eller mindre arealer 
afstemt efter græssets vækst og køernes foderbehov.

 ● 190 Jerseykøer.

 ● Ydelsen er faldt fra 9.200 
kg EKM til 6.200 kg EKM.

 ● Driver 197 hektar, hvoraf 
150 er ejet jord.

 ● Knap 30 hektar med 
lupiner og vårhvede/
lupiner og resten 
dyrkes med græs.

 ● Maskinstationen 
klarer alt i marken.

 ● Beskæftiger en 
deltidsmedhjælper 
indtil efteråret.

 �
Danelund

 ● Yverbetændelse: 4 stk.

 ● Mælkefeber: 2 stk.

 ● Klov/lemmelidelser: 10 stk.

 ● Celletal: 150.000.

 ● Døde køer: 1,2 pct. 

 ● Udsætterprocent: 25,3.

 ● Alder ved første 
kælvning: 23,2 mdr.

 ● Dødfødte kalve: 1,3 pct. 

 ● Døde kalve 0-180 
dage: 6,1 pct. 

 �
Produktionen 
år til dato
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 ● Anne og Mark Hardebol er begge uddannet landmænd. Annes familie har et 
kvægbrug ved Skærbæk, imens Marks forældre har lønmodtagerjobs i Holland.

 ● Mark har arbejdet som kvalitetsrådgiver i tre år hos tidligere VFL.

I år kælvede 77 køer i april og maj. I 
2018 formentlig det dobbelte. Det er 
resultatet af den seneste tids intensive 
inseminering.

De første tre uger er køerne blevet 
insemineret med Jerseysæd, og herefter 
har der været kødkvægssæd i stråene.

Om nogle år vil det få den effekt, at 
køerne kælver i en komprimeret periode 
og, at kvierne og førstekalvskøerne er 
homogene med hensyn til alder.

Køer, som ikke bliver drægtige, skal 
sælges eller slagtes. Også selvom det er 
yndlingskøer, lyder det med vemod fra 
Mark Hardebol. Ellers går vi ikke all-in og 
får ikke alle effekterne, påpeger han.

Sæsonkælvning

I øjeblikket får køerne to kg kraftfoder om 
dagen i forbindelse med malkning.

Til vinter skal den indkøbte standard 
A-blanding forhåbentlig skiftes ud med 
hjemmeavlet vårhvede og lupiner.

Kraftfoderet er særlig nødvendigt her 
i overgangsperioden til forårskælvninger, 
fordi køerne laktationsmæssigt er meget 
forskellige. Der er senlakterende, nykælvere 
og midt i mellem, og særligt nykælverne 
kan ikke holde ydelsen, når ko-gruppen 
fodres/afgræsser efter, at de fl este er midt 
eller sidst i laktationen.

Mindst muligt 
kraftfoder

Når køerne i øjeblikket yder 6.200 
kg EKM i snit, er det et udtryk for, 
at besætningen er under omlæg-
ning til sæsonkælvning, og der 
er stor spredning på laktations-
dagene. Med ren græsfodring er 
målet at levere 7.500 kg EKM fra 
hver ko, hvilket er små 2.000 kg 
EKM mindre end tidligere, hvor 
produktionen var intensiv.

»I sig selv er ydelsen dog ikke et 
mål. Det er kostprisen på mælken. 
I ni ud af ti år vi er landmænd, skal 
vi have et økonomisk overskud/
gevinst, når alt er betalt,« mener 
Anne og Mark Hardebol.

Konsolidering 
i ni ud af ti år

Skal Pure Graze-fi losofi en lykkes, 
skal Anne og Mark Hardebol hele 
tiden have en god fornemmelse af 
græssets udvikling. De skal hele 
tiden tænke to til tre uger frem.

Har de græs nok om nogle 
uger? Hvis ikke, hvordan opbygges 
en buffer med græs? Skal nogle 
marker tages ud til slæt?

De maskinelle handlinger i 
marken skal minimeres, men det 
vil stadig være nødvendigt at lave 
ensilage til vinterperioden samt 
at ensilere græs, som ’løber fra’ 
køerne. Fordi køerne er lavtydende 
om vinteren, må græsset dog gerne 
have en lav fordøjelighed.

Fingeren på 
græssets puls

Kælvningsboksene i stalden er skiftet ud med kælvning 
udenfor på fold. Det er gået over al forventning.

Modsat tidligere bruger Anne ikke tid på give råmælk 
kort efter, at kalvene er født.

Pure Graze-fi losofi en tilskriver, at køerne selv skal 
passe kalvene de første en til to dage, inden køerne 
fl yttes til den malkende gruppe, og kalvene fl yttes til fæl-
lesbokse med suttebarer.

Anne tjekker dog kalvene efter kælvning og sætter 
øremærker i. Kalvene hentes hjem med en vogn efter-
spændt ATV’en.

Køerne passer kalvene

TIL PURE GRAZE
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