
Om bedriften (pr. 14. september 2021)
Besætning og areal
Besætning: 150 malkende SDM-køer.
Foder: Foder (silage) til igangværende bedrift findes 
og kan købes ved landmand efterfølgende år.
Jordtilliggende: 140 ha ved ejendom, 80 ha i leje-
aftale (skal afklares om dette kan fortsættes).

Stuehus
To stuehuse ved ejendommen. Stuehus 2 ligger ved 
staldbygning. Ved lejeaftale indgår alene stuehus 2.

Løsdriftsstald fra 1997 med tilbygning i 2006 
= 2.292 m2
• Opført med stålspær med mur og eternittag.
• Naturlig ventilation, godt ovenlys, gardin i siderne.
• Sengebåse til 167 køer / måtter + kælvnings- og 

sygebokse.
• Spalter og rundt skyl.

Malkestald/tankrum
• 2 x 8 sildeben Delaval med dataregistrering
• Tank: 10.000 l
• Tilhørende mindre kontor / omklædningsrum.

Foderlade med ungdyrstald fra 1999 = 800 m2
• Opført med stålspær, med mur og eternittag
• Gardin mod vest / fast net mod øst
• Dybstrøelsesbokse til ca. 40 småkalve + 28 senge-

båse til kvier.

Gyllebeholdere
3 stk. total 6.000 m3 / heraf én overdækket.

Mindre maskinpark af traktor, fodervogn etc. kan evt. 
medfølge i en aftale.

Forventninger til dig
Du skal
• have erfaring inden for malkekvægsproduktion 

og vide, hvordan den skal drives på alle områder
• kunne drive kvægbedrift på alternative vilkår
• være samarbejdsvillig.

Drømmer du om at være selvstændig eller det, der ligner? Ønsker du at have muligheden for at blive ejer? 
Så er chancen her nu. Har du evnerne - og drømmen - kan du være den kandidat, der er brug for.

Sharemilker / forpagter / køber søges
til mælkeproduktion i Sønderjylland

Ansøg nu - eller kontakt os for mere information
Ser du mulighederne i dette projekt som sharemilker / forpagter af Sommerstedvej 12, 
6500 Vojens i Sønderjylland - så ser vi frem til at høre fra dig på mail til csa@althr.dk.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte 
HR-rådgiver Carsten S. Asmussen, ALT-HR, på tlf. 3053 6191.

Se billeder på næste side
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