
Om bedriften
180 malkende SDM-køer, hvor alt opdræt sælges 
fra. Der er ca. 40 hektar tilknyttet. Alt foder bliver 
indkøbt, men der er mulighed for at leje jord. Der er 
mulighed for både økologi og konventionel drift.

Løsdriftsstald fra 2001 på 1.700 m2
Der er plads til ca. 180 malkende køer (90 senge er 
fra 2001 og 90 senge fra 2008). Stalden har bred 
midterfodergang, malkerum, kontor m.m.  
Kort sagt en god og velfungerende stald. 
Der er 2 stk. elektrisk kobørster. Kanalomrører i 
stalden og manuel fraseparering til afdeling med 
fanggitter. 

Derudover er der 
• kælvnings-sygeafdeling med 2 dybstrøelses- 

bokse med fanggitter, 10 pladser, 
• 2 fællesbokse med dybstrøelse til kalve, 2 x 5 

pladser. 
• Malkestald Delaval, 2 x 10 sildeben. Lys og  

venlig. Sprayanlæg til før aftørring samt efter 
malkning. Gardiner ved opsamling kan lukkes 
ned ved indgang og udgang.

• Tankrum med Delaval 12.000 l mælketank til hver 
anden dags afhentning. Pæn og i orden.

• Elopvarmet staldkontor med PC mm. 
• Herudover vaskemaskine, tørretumbler og toilet 

med bruser. 

Ældre staldbygninger
Det ældre staldafsnit er beliggende lidt fra løsdrifts-
stalden og anvendes til kalve og opdræt. 
Det består af en staldbygning med foderbord i mid-
ten. I den ene side plads til 25 stk. 9-12 måneders 
ungdyr på ren spaltegulv, fanggitter. I den anden side 
17 stk. sengebåse med madrasser til drægtige kvier. 
Der fodres med minilæsser.

Nær stalden er der betonplads på 70 x 25 m med 
plads til ca. 300.000 Fe majsensilage og 300.000 Fe 
græsensilage.

Stuehus kan være med i forpagtningsaftale.

Forventninger til dig
Du skal
• have erfaring inden for malkekvægsproduktion 

og vide, hvordan produktionen skal drives på 
alleområder

• kunne drive kvægbedrift på alternative vilkår
• være samarbejdsvillig.

Drømmer du om at være selvstændig eller det, der er meget tæt på? 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 søges.

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 Branderupvej 47, 6535 
Branderup J i Sønderjylland - så ser vi frem til at høre fra dig på mail til cdu@althr.dk.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte HR-rådgiver Christian Duborg, 
ALT-HR, på tlf. 6122 2377.

Forventet henvendelse er hurtigst muligt for afklaring i marts-april 2021 - eller efter 
nærmere aftale.
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