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Tlf. 29 21 85 55 
Jens Toft 

www.toft-entreprise.dk

LANDBRUGSBYGGERI 
fra idé til ibrugtagning
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VI HOLDER
LANDBRUGET 
KØRENDE

DÆK OG FÆLG-
LØSNINGER TIL
ALLE FORMÅL I 
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Nyhed

BØGEKÆR
Entreprenør & Brøndservice
www.boegeskaerservice.dk

• Vedligehold og renovering 
af vandforsyningsanlæg 

• Sløjfning af brønde og boringer
• Ring for uforpligtende tilbud

BRØNDE
 BORINGER
BRØNDE
BORINGER& 

Tlf. 2366 7418 - 2366 7419

Entreprenør & Brøndservice

Aut. kloakmester

Bøgekær Service 2x35 forsidespot SYD.indd   1 16-02-2018   10:47:04

VALTRA  
SmartTour
Kom og prøv de nye 
traktormodeller med 
SmartTouch armlæn fra Valtra

TIRSDAG 8. MAJ
2018 KL. 10-15

SmartTour
SmartTouch armlæn fra Valtra

TIRSDAG 8. MAJTIRSDAG 8. MAJ

BESPISNING 

I LØBET 

AF DAGEN

J. Dyhr og O. Søndergaard & Sønner afholder 
SmartTour på følgende adresse:

Brahetrolleborg Gods
Reventlowsvej 1

5600 Fåborg

Teglværksvej 8 • 5892 Gudbjerg
Tlf. +45 62 25 11 10
www.jdyhr.dk

O. Søndergaard & Søn ner
Traktor & Maskinforretning
Bogensevej 33, Nr. Højrup, 5450 Otterup, Tlf. 64 85 11 02

3x260 - Valtra smartTour.indd   1 18-04-2018   14:13:00

Kobus til 
naturkvæg
Kvægavlere, som leverer dyr til afgræsning langs Odense Å, får nu 
stillet kreaturtransportvogn og fangfold til rådighed af Odense 
Kommune, finansieret gennem EU-projekt.

LÆS MERE OM KOBUSSEN I TEMAET OM KVÆG SIDE 8-11. 
SE OGSÅ REPORTAGEN FRA SØBYSØGAARD, 

HVOR OVER 15.000 OVERVÆREDE FÆNGSELLANDBRUGETS 
ØKO-KØER BLIVE LUKKET UD PÅ GRÆS – SIDE 6

Med Kobussen leverer Otto Madsen i Fangel her seks køer med kalve til sommerens afgræs-
ning af syv hektar naturområde langs Odense Å ved Skt. Klemens. Foto: Erik Hansen

Følg os på
Facebook...

Følg os på Facebook - LAND - Forsidespot.indd   3 18-04-2018   12:03:12
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Tlf. 2046 1917 - kontakt@jeppethorsen.dk
www.jeppethorsen.dk

Klovbeskær’n
v/Jeppe Thorsen

� Klovbeskæring 
udføres udelukkede 
af uddannet/ exam. 
klovbeskærer 

 eller personale 
under uddannelse. 

� Vi bestræber os 
på punktlighed, 
præcision og 
renlighed.

Jeppe overtager forretningen nu... 

Klovbeskæring tilbydes!

Tlf. 2046 1917 - kontakt@jeppethorsen.dk
www.jeppethorsen.dk

Klovbeskær’n
v/Jeppe Thorsen

Jeppe overtager forretningen nu... 

Klovbeskæring tilbydes!

Jeppe Thorsen - 2 x 86 - Klovbeskæring tilbydes!.indd   1 11-01-2018   10:03:54

Tel: +45 31 34 07 17 •  www.maxjakobsen.eu • mjb@maxjakobsen.eu

Kontakt Max Jakobsen

 ny husdyrlov nye muligheder

 miljøansøgning af husdyrbrug

 revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

 ansøgning efter anmeldeordningen

 miljøvurdering før ejendomshandel

Rådgivning til  
den professionelle landmand
Miljørådgivning af høj kvalitet:

max jacobsen 2x86.indd   2 05-01-2018   13:45:34

- Vi har alt i malkeanlæg, 
køletanke, skrabeanlæg

CENTER SYD/ØST A/S
Industriparken 3, Skodborg, 6630 Rødding
Tlf. +45 75 36 08 07, www.sac-center.dk

Vi kører overalt på Fyn og 
i Syd- og Sønderjylland

Vi har alt i Malkeanlæg - 2x86 - SYD-FYN.indd   1 11-01-2017   13:05:13

Køer kører med 
kommunens kobus

Kobussen stilles gratis til 
rådighed for landmænde-
ne, som leverer dyr til 
afgræsning af Odense 
Kommunes naturarealer 
langs Odense Å. Disse 
seks herefordkøer med 
kalve skal i sommer klare 
syv hektar ved Skt. 
Klemens.

Odense Kommune stiller kreatur-
transportvogn til rådighed for 
landmændene, som afgræsser 
naturarealerne langs Odense Å.

Tekst og foto: 
Erik Hansen

NATURPLEJE Det vækker ekstra opsigt, når 
kreaturerne i år fragtes til afgræsning langs 
Odense Å. De køres nemlig ud til naturom-
råderne i en »kobus«.

Odense Kommune har til formålet anskaffet 
en kreaturtransportvogn, som er blevet malet 
grøn og dekoreret med tegninger og slogans - 
og har fået navnet Kobussen.

Vognen, som er blevet finansieret via EU-pro-

jektet Life Rare Nature, som Odense Kommu-
ne har været involveret i siden 2012, stilles 
til rådighed for alle kvægbrugerne, som leve-
rer dyr til afgræsning af de omkring 100 hek-
tar, der hører under EU-naturprojektet langs 
Odense Å.

Opmærksomhed
- Dels er vognen anskaffet for at hjælpe bå-
de de nuværende men også nye landmænd til 
nemmere at kunne levere dyr til afgræsningen. 
Men også for at give en endnu større synlig-
hed og opmærksomhed omkring det positi-
ve projekt det er, at lade kreaturer præge den 
skønne natur i ådalen, lyder det fra Lars Kil-
dahl Sønderby, der er skov- og landskabsin-
geniør i Odense Kommunes afdeling for land-
brug og natur.

Det giver en større fleksibilitet, både når dy-
rene skal ud her i denne tid, men også om ef-
teråret, når de skal hjem på gårdene igen. Li-
gesom kreaturvognen, har kommunen også 
anskaffet et mobilt fanggitter, som kan lånes 
til indfangningen af dyrene, når sæsonen for 
afgræsning slutter.

Ordningen har allerede vakt opsigt blandt 
andre kommuner, som nu overvejer lignende 
tiltag, fortæller skov- og landskabsarkitekten.

 
Station i Fangel
Kobussen er udstationeret hos Otto Mad-
sen i Fangel, der leverer 70-80 hereford-
dyr til afgræsningen ved Odense Å. Han 
står for koordineringen, når hans egne og 
andre naturplejeres dyr skal fragtes til og 
fra arealerne.

LandbrugFyn var med, da seks køer med de-
res kalve blev lukket ud på syv hektar græsa-
real i området bag kolonihaven Svendstrup-
engen i Skt. Klemens. Derudover leveres den 
erfarne kødkvægavler også dyr til en privat 
lodsejer ved Odense Å i Dyrup, samt til area-
ler i Kratholm og hjemme hos sig selv i Fan-
gel på begge sider af det brede åløb.

Otto Madsen har ikke mindre end 300 kre-
aturer, alle af herefordracen. De går hjem-
me ved gården om vinteren, men om som-
meren er de alle »ude at tjene«, som han 
udtrykker det. Den 73-årige kvægavler har 
foruden aftalerne med Odense Kommune 
også afgræsning af arealer på Naturstyrel-
sens ejendom i Sollerup ved Korinth, og 
på godserne Hagenskov, Holstenshuus og 
Wedellsborg.
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Odensevej 153 • 5492 Vissenbjerg • Tlf. 6596 8037 • www.skallebølleslagter.dk
Butikstider: Torsdag kl. 9.00-17.30 • Fredag kl. 9.00-18.00 • Husk: Ingen telefon om tirsdagen

Hjemmeslagtning:
Hjemmeslagtning og afhentning af dine dyr i 
vores egen lastbil, grise såvel som kreaturer. 
Opskæring og partering efter eget ønske, mens 
I ser på. Vi laver også gerne jeres pålægs- og 
røgvarer. Er der problemer med indfangning af 
kreaturerne, kommer vi og skyder dem på mar-
ken (husk dyrlægeattest). Ring og aftal tid.

Til gårdbutikker:
Vi anbefaler os til slagtning til gårdbu-
tikker med specielle udskæringer og 
hakning efter eget ønske også økologi. 
Prismærkninger med gårdbutikkens eget 
logo og fabrikering af egen pålægsvarer.

Fyns største gårdbutik 
og tip top moderne slagtehus

04-18 Skallebølle Slagtehus - 3x86.indd   1 15-01-2018   14:01:47

POMI
www.pomi.dk

Tlf.: 9855 2000 • Bil. tlf.: 4034 2010

Tlf. 9855 2000 / 4034 2010
pomi@pomi.dk - www.pomi.dk

Klovbeskæringsbokse
•  Til alle 

størrelser køer.

•  Variabel i 
længden.

•  Mekanisk 
forbensgriber.

•  Flere 
modeller.

2x86 - Klovbeskæreingsboks.indd   1 18-04-2018   10:33:37

Køer kører med 
kommunens kobus

TEMA

Afgræsser 260 ha
I alt afgræsser hans dyr ikke mindre end 260 hektar natur-
områder. Endvidere leverer han hvert år omkring 60 dyr til 
kogræsserlaug rundt om på Fyn, som slagtes efter sæsonen.

- Både selve afgræsningen af naturområderne, men og-
så at møde de mange spændende mennesker, der har en 
glæde ved at pleje naturen i området og samtidig produ-
cere sit eget oksekød, er inspirerende, lyder det fra Ot-
to Madsen, efter han sammen med Lars Kildahl Sønder-
by har set køerne og kalvene tage deres sommerresidens 
langs Odense Å til sig.

- Steder som her møder jeg mange på de omliggende sti-
er, som fryder sig over de græssende dyrene.

Robust race
På pælene ved folden står Otto Madsens telefonnummer. 

Derfor kommer der telefonopkald, hvis naboer eller for-
bipasserende opdager et eller andet usædvanligt i folden.

- Jeg holder selvfølgelig også selv øje med dyrene, lige-
som jeg gør det som service for kogræsserlaugene, som får 
dyr hos mig. Men hereforddyrene er meget robuste, og er 
derfor meget velegnede til at pleje naturen. De holder uøn-
sket vækst nede, blandt andet kæmpe bjørneklo, så der bli-
ver plads til græs og naturens mange planter og blomster, 
understreger Otto Madsen, inden han i hast kører Kobus-
sen til Fangel for at hente en ny last af hereforddyr til en 
ny destination.

I forhold til normale år er græsset senere i vækst efter den 
kolde marts og første del af april. Til gengæld har de sene-
ste ugers høje forårstemperaturer for alvor sat skub i væk-
sten.  

Kobussen, der er finansieret af EU-projektet Life Rare Nature, er udstationeret hos kødkvægavler Otto Madsen i Fangel. Til 
højre skov- og landskabsarkitekt Lars Kildahl Sønderby fra Odense Kommunes afdeling for natur og landbrug.

Fra andre kommuner har det 
vakt interesse med et lig-
nende tiltag, som Odense 
Kommunes tilbud om en 
kreaturtransportvogn og en 
mobil fangfold til rådighed 
for naturplejere.

Kødkvægssæd er populært
KØDKVÆG Gennem de seneste år er brugen af kødkvægs-
sæd til indkrydsning steget. Det meddeler Henrik Hansen 
Bonde, DLBR Slagtekalve på landbrugsinfo.dk. 

I 2017 steg forbruget fra 188.000 til 193.000 insemi-
neringer. Men hvor der tidligere er set, at forbruget er for-
doblet hvert år, ses nu en stagnerende tendens med et 
næsten uændret forbrug. 

Ifølge Henrik Hansen Bonde kan slagtekalveproducenter-
ne dog fortsat forvente en svagt stigende tilgang af kryds-
ningskalve til deres produktion ud fra en forventning om, at 
der, som året før, vil fødes omkring 90.000 krydsningskalve. 

Det er fortsat Dansk Blåkvæg, der dominerer statistik-
ken med 159.000 insemineringer på malkekøer. De øvri-
ge intensive racer er også godt med efterhånden – især 
Charolais fører an med 11.683 insemineringer, og Blonde 
d’ Aquitaine er lige i hælene med 5.492 insemineringer.

Gratis online-kursus  
om kalvepasning
KURSUS Seges har lavet et digitalt kursus om kalvepas-
ning bestående af fire moduler. De tre første moduler er 
målrettet kalvepassere og omhandler:
• Råmælkshåndtering og mælkefodring
• Hygiejne i kalvestalde
• Opdagelse af tidlige sygdomstegn

Det sidste modul er specielt tiltænkt landmænd og drifts-
ledere med personaleansvar og handler om planlægning og 
styring af kalvepasningen. Kurserne er gratis.

TEMA

2017 gav høje dækningsbidrag 
ØKONOMI Konventionelle mælkeproducenter har opnået høje dækningsbidrag i 
2017, oplyser Seges i Kvægnyt. En gennemsnitlig mælkepris på 2,75 kroner pr. kg 
EKM har givet dækningsbidrag på knap 16.500 kroner i gennemsnit. Tallene kom-
mer fra en opgørelse af Kvægnøgledata for 140 konventionelle mælkeproducen-
ter med stor race. 

I 2016 lå dækningsbidraget i gennemsnit på godt 9.000 kroner pr. årsko. Det gi-
ver en fremgang på 82 procent. Fremgangen understøttes af, at foderomkostnin-
gerne pr. kg EKM leveret i gennemsnit har været konstante. Ydelsesfremgangen 
har været begrænset på godt 250 kg.

Samme udvikling ses for de konventionelle jerseybedrifter. Her er i 2017 opnået et 
dækningsbidrag på 16.120 kroner pr. årsko for en gruppe på 49 bedrifter. Det er en 
fremgang på 69 procent. Også her er foderomkostningerne holdt konstante pr. kg 
EKM, så stigningen i afregningsprisen i høj grad giver en øget fortjeneste.


