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Styrk samarbejdet mellem 
 kvægbruger og maskinstation,  

så begge parter vinder 
 
 

 
 

 

Gode aftaler : Godt samarbejde  
 
”Kvægbrug er i dag store bedrifter med mange marker og en 
stor mælkeproduktion. Ejendommene har behov for en stor 
grovfoderproduktion, og fokus på både udbytte og kvalitet i 
marken”.  
”Maskinstationerne er vigtige samarbejdspartnere. Et godt 
samarbejde mellem kvægbruger og maskinstation har stor 
betydning for begge parter”.  
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Grundlæggende er en god aftale mellem kvægbruger og 
maskinstation en aftale, som begge parter er parate til at 
forlænge år efter år, og hvor man løbende laver forventnings-
afstemning og hører på hinandens forslag til forbedringer af 
aftalen.  
 

 
 
Grundregler for godt samarbejde: 

 Aftal et møde om vinteren, hvor man evaluerer sidste sæson 
og aftaler evt. ændringer til kommende år. Forbered 
maskinstationen på mødet og fortæl, at man gerne vil evaluere 
sidste sæson, så maskinstationsejeren kan spørge 
traktorførerne, der har kørt på ejendommen, om de har forslag 
til forbedringer eller ændringer til kommende sæson. 
 

 Fortæl maskinstationen hvilken strategi ejendommen har for 
slætgræs og kvalitet mm.. Er målet 4, 5 eller 6 slæt i 
kommende sæson. Når alle parter kender strategien, er det 
lettere at nå målet. 
 

 Tag en dialog med maskinstationen: Ofte har de konkrete bud 
på forhold på ejendommen, der kan ændres og gøre arbejdet 
billigere eller bedre. Eksempelvis kan et hul i læhegnet gøre 
returkørsel hurtigere. Effektiv muldvarpebekæmpelse giver 
jævnere marker, hvor askeindholdet i ensilagen sænkes, og 
samtidig kan maskinstationen køre hurtigere ved skårlæg-
ningen og samtidig opnå lavere slid på knivbjælken og et 
renere snit i græsset, hvilket givere hurtigere genvækst til 
næste slæt. 
 

Med baggrund i erfaringerne fra flere 
års god dialog med kvægbrugere og 
maskinstationer er der opstillet en 
række forhold, der har stor betydning 
for samarbejdet, omkostningsniveauet, 
kvaliteten af arbejdet og fremstillings-
prisen på grovfoderet. 
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 Lav gode adgangsforhold til gylletanke, siloanlæg og planér 
markveje m.m. Det effektiviserer maskinstationens arbejde og 
reducerer omkostningerne. 
 

 Lej evt. en gylletank i nærheden af marker, der ligger længere 
væk fra ejendommen. Gyllen kan transporteres tæt på 
markerne i vinterperioden, og udkørsel i højsæsonen bliver 
hurtigere. Eller anvend lastbiler og buffertanke ved gyllekørsel 
over længere afstande, da lastbiler transporterer mere gylle pr. 
time, og ofte har en lavere timepris end traktor og gyllevogn. 
 

 Registrer udbytte og omkostninger på markniveau. Når 
omkostninger og udbytte kendes, kan fremstillingsprisen for de 
enkelte marker beregnes. Man bliver ofte overrasket over, at 
det er de samme marker, der gennem årene give de billigste 
og dyreste fremstillingspriser, og herefter skal sædskifte og 
foderplan tilrettes de faktiske fremstillingspriser på grovfoderet. 
 

 Minimer omkostninger til maskinstation og fremstillingspris på 
grovfoder ved at dyrke korn i marker, der ligger langt fra 
ejendommen, små marker og marker med de største 
maskinomkostninger. 
 

 I nogle tilfælde er det billigere at lade maskinstationen udføre 
mere af markarbejdet, hvis de har bedre grej end landmanden 
og mere ekspertise – og samtidig kan landmanden tilpasse 
personalet i stalden, så det passer til hele året. På større 
landbrug er både stald og markdrift meget arbejdskrævende, 
og det kan være vanskeligt at optimere antal ansatte hen over 
året, hvis der i spidsbelastningsperioder skal afsættes mange 
timer til gyllekørsel, ensilering af græsslæt eller pløjning. Hvis 
man har personale til at kunne klare disse arbejdsopgaver på 
bedriften i spidsbelastningsperioden, vil der ofte være 
overkapacitet i stalden i andre perioder -  eller der er 
arbejdsopgaver i stalden, der nedprioriteres, når man skal i 
marken. Det er ofte en både billigere og bedre løsning at 
anvende maskinstationen til flere arbejdsopgaver og samtidig 
opnå mere stabilitet i stalden. 
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 Undlad kørsel på markerne, når de er vandmættede. Græs-
marker er dyre at etablere, og det er vanskeligt at jævne 
sporene efterfølgende. Spor i markerne giver ofte lavere 
udbytte og lavere kvalitet, og det er vanskeligt at rette op på 
strukturskader.  
 

 Lav et godt forarbejde til såning af græs og majsmarker. God 
pløjning og jævne marker giver altid det bedste grundlag for 
såning af både græsudlæg og majs. Det giver den hurtigste og 
bedste fremspiring og højeste udbytte. 
 

 Det er ikke altid, at kvægbrugeren sparer ved at lave en del af 
markarbejdet selv. Eksempelvis pløjningen, udført med dårligt 
materiel eller manglende indstilling af ploven, kan medføre, at 
prisen pr. FE i den sidste ende er billigere ved at overlade 
arbejdet til andre og herefter opnå bedre såbed, hurtigere 
fremspiring, højere udbytte og bedre kvalitet. Det er ikke altid, 
at det gamle ordsprog ”selvgjort er velgjort” gælder indenfor 
grovfoder, når man ser på kvalitet og pris. 
 

 

                                                     
 
Folderen er uddrag af erfaringer fra kursusdage afholdt af Landbo Limfjord, hvor 
maskinstationer og kvægbrugere mødes og diskuterer emner, hvor man har 
fælles interesse. Formålet med møderne har været at styrke samarbejdet 
mellem kvægbruger og maskinstationer, så begge parter er vindere. På 
møderne har der været god dialog og mange gode diskussioner.  
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