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Minska eller öka mjölkproduktionen?

Anders och Carina
   valde att satsa
N är det samtidigt löste sig 

med att arrendera mer mark 
valde de att satsa. I dag har 
gården 250 koplatser och 

till de ursprungliga 50 hektaren har 
lagts drygt 250 hektar till att bruka.

Anders Levahn tog över Ingelstorp 
efter sin far 1999. Då var den en för sin 
tid normal liten mjölkgård med 50 hek
tar mark och 25 kor. Verksamheten har 
sedan utökats efter hand, bland annat 
köptes en granngård in då expansionen 
inleddes.

”Det här är ju en väldigt kapital
krävande produktion, så ekonomin 
är alltid ansträngd. Men i dag har jag 

mycket nybyggt och kvigorna från det 
senaste expansionen börjar kalva in nu”, 
berättar Anders.

Han hade hoppats att mjölkfettbristen 
skulle påverka avräkningspriset mer än 
den gjort, men är ändå nöjd med Arla 
som kund.

”Jag har alltid trott på dem och idag 
betalar de ju bäst.”

HAR PROVAT SIG FRAM
Produktionen är konventionell.

”Det är vad som passar våra 
 förutsättningar bäst, även om ekologiskt 
betalar sig något bättre. Men konven
tionell produktion i Sverige är ju ändå 

näst intill ekologisk, så på sikt lär det 
jämna ut sig.”

En investering han är mycket nöjd 
med är den gastäta silon på gården.

”Den sparar mycket eftersom jag 
därmed inte har någon torknings
kostnad, så den betalar sig rätt snabbt. 
Jag  använder mycket egen spannmål i 
 produktionen och i höstas lade jag in 
havre och vete. Under 2012 blir det 
korn och havre som jag blandar och 
 lägger in.”

Grovfodret lagras idag i en stor plansilo.
”Jag har provat allt möjligt, bland 

annat ”ensilagekorven”, men det här är 
oslagbart bäst.”

Under 2006 stod Anders och Carina 
Levahn på Ingelstorp vid Hova inför ett 
avgörande vägskäl. Skulle de dra ned 
på mjölkproduktionen – eller öka den?
”Den gamla mjölkgropen var för liten, 
det tog fyra timmar per mjölkning. 
Det var ohållbart.”

Av Ulf C Nilsson

Det mesta är datoriserat och med hjälp av 
webbkameror kan Anders Levahn hålla koll på 
djuren i stallen på båda gårdarna samtidigt.
”Vi har konstant övervakning av stallarna, så 
händer det något kan vi snabbt vara på plats”, 
berättar han.

Kalvarna får en första portion med 
fyra liter råmjölk som tinas upp i 
det speciella varmvattenbadet.
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EN TUFF PERIOD
Efter hand som verksamheten har växt 
har personalen utökats. År 2005 sade 
hans fru Carina upp sig från jobbet som 
förskollärare och gick in i produk tionen. 
I dag har de dessutom fem anställda 
som huvudsakligen arbetar inom djur
produktionen.

Det stora vägvalet gjordes året efter 
Carinas entré i mjölkningen. Den 
gamla mjölkgropen var för liten, så varje 
 mjölkning tog fyra timmar. Då hade de 
135 kor i tandemstall och så många fler 
kunde de inte ha med tanke på tillgäng
lig areal. Det var då möjligheten att 
 arrendera en granngård kom.

”Det var lite kärvt med banken, för 
en så kraftig investering krävde mycket 
kapital. Det löste sig med ett Almilån, 
men räntan var hög så det har varit en tuff 
period med att amortera ned det lånet”, 
berättar Anders.

Men det gick och satsningen har 
 fungerat bra. Det blev ett nytt stall för 
kall lösdrift och mjölkkarusell.

LEJER TILL SÅDD OCH SKÖRD
I dag brukar Anders och Carina drygt 
300 hektar.

”Fast jag har bara en plog och en konst

gödselspridare själv. De övriga lejer jag in. 
I vår blir det tufft, för då är det 135 hek
tar spannmål som ska vårsås.”

Till det egna fodret går det åt cirka  
500 ton spannmål per år. De har dess
utom 200 hektar vall, men kommer att 
minska lite på det.

”Jag har inte drivit vallproduktionen 
så intensivt eftersom spannmålspriserna 
varit så låga.”

Den kalla lösdriften har fungerat bra, 
även om det förra vintern var några tuffa 
dagar då utgödslingen frös till.

”Den här vintern har det inte varit någ
ra sådana problem. Tvärtom fick jag mel
lan jul och nyår öppna rullgardinerna jag 
har på ena sidan av stallet eftersom det då 
var 35 grader varmare än samma tid förra 
året! Annars är det normala att vi stänger 
på hösten och öppnar igen på våren.”

Korna är till övervägande delen svarta.
”Det har gått naturligt, för det är de 

som fungerar bäst här.”

LYCKAD KALVSATSNING
Kalvdödligheten är numera nere i princip 
noll, trots att det föds mellan 25 och  
30 kalvar i månaden i den här 
 besättningen.

”Det gjorde stor skillnad när vi gick 
över till kalvhyddor utomhus istället för 
kalvboxar. Förr såldes tjurkalvarna efter 
avvänjning. Vi hade dem i hyddorna tills 
de var tre veckor och sedan fick de gå hos 
en kalvamma tills de var tre månader då 
de flyttades till kvigladugården. I dag är 
tjurkalvarna bara mellan en och tre veckor 
gamla när de säljs och då måste man vara 
mycket mer noggrann med råmjölken.”

För att lösa den hanteringen 
 investerades i Coolqvick snabb kylning. 
Råmjölken tas direkt i karusellen i 
 speciella kassetter som fryses ned.

”Vid kalvning tar vi sedan bara en 
råmjölkkassett och placerar den 15 minu
ter i ett 40gradigt vattenbad och sedan 
ges mjölken direkt till kalven med napp 

”Det gjorde stor skillnad när vi gick över till 
kalvhyddor utomhus istället för kalvboxar”

”Vid förstamjölkningen efter kalvning samlar vi upp 
råmjölken direkt från karusellen i speciella kassetter 
som sedan fryses ned”, berättar Anders Levahn.

När kalvarna vuxit till sig något flyttas de till 
kvigladugården ett par mil bort. Med E20 att 
köra på är transportsträckan inget problem.

Anders Levahn stod 
inför ett vägval - minska 
mjölkproduktionen eller 
öka rejält. Han valde det 
senare och är nöjd med 
sin satsning.
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och slang. Ju snabbare de får mjölk efter 
kalvningen, desto bättre dricker de. Det 
är fyra liter i varje kassett och om kalven 
inte dricker allt sondar vi i den det sista. 
Vi har använt systemet i ett år nu och 
under den tiden har bara två av ungefär 
300 kalvar dött”, berättar Anders.

KÖNSSORTERAD SPERMA
Till kvigor som visat bra brunst används 
könssorterad sperma och den har visat sig 
vara väldigt träffsäker eftersom den inte 
har resulterat i en enda tjurkalv.

”Det kanske blir fler sådana 
 insemineringar i framtiden och mer kött
rasinblandning på de övriga.”

Målet är att de ska gå över helt och 
 hållet till egen rekrytering, inte minst för 
att minska smittrisken. 

”Dessutom är det enklare att hantera 
djur som är uppfödda i systemet och 
 formade som man vill ha dem redan från 
början. De får liggbås från tre  veckors 
ålder och vi går hos dem varje dag. Då 
blir de inte lika skygga som kalvar på 
djupströ, utan är lugna och fina att 
 hantera.”

Att hålla kalvdödligheten på ett 
 minimum är bra för ekonomin.

”Kalvarna har visserligen inte så högt 
försäljningsvärde, men sett i produk
tionen är varje kalv värd 5 000 kr.”

WEBBKAMEROR
De kalvar de ska behålla får växa  
upp i kvigladugården på en arrende 
gård i  Finnerödja någon dryg mil  
bort.

”Den ladugården är isolerad,  
vilket kanske är lite lyx, men det har 
fungerat otroligt bra.”

Med hjälp av webbkameror kan  
Anders och Carina hålla koll på båda  
stallen hemifrån.

”Det är skönt att göra en sista koll  
på kvällen och se att allt är lugnt. Vi  
har konstant övervakning och händer  
det något kan man alltid rädda någon 
kalv på det viset.”

Det har blivit allt mer svarta kor i besättningen med tiden. 
”Det är de som fungerar bäst här och med egenrekrytering 
kan vi forma de blivande korna som vi vill ha dem samti-
digt som smittrisken minskar”, säger Anders Levahn.

Kalvhyddorna 
står idag under 
bar himmel, 
men ska få tak 
och vindskydd 
framöver för att 
arbetsmiljön för 
personalen ska 
bli bättre.


