Anna och Sara Carlsson Skogsgård i Getinge

Sara och Anna Carlsson.

På familjejordbruket Skogsgård i Getinge berättar mor och
dotter Anna och Sara Carlsson om sin ekologiska
betesbaserade mjölkproduktion. Gårdens 220 mjölkkor går
på bete från mitten av april till mitten/slutet av oktober.
Anna och Sara beskriver hur bra bete är centralt i
produktionen. Runt gården har de 70 hektar bete för
mjölkkorna uppdelade i 30-35 fållor. Korna får nytt bete efter
varje mjölkning och de får som längst gå två km bort. När
korna lämnar betet ska det se ut som en kortklippt gräsmatta
med så små rator som möjligt. Anna och Sara berättar vidare
hur de genom att ha stenkoll på betestillgången, nyttjar
minimalt med skördat gräs under sommarsäsongen. En gång i
veckan mäts betestillgången i varje fålla och läggs in i en
digital hjälpreda från AgriNet tillsammans med antalet kor,

foderåtgång, fållstorlek etc. Med hjälp av
det digitala programmet tas en
betesbudget fram. Genom kurvan/tabellen
kan de se om något behöver justeras. Om
det växer ”för mycket” i en fålla, skördas
den istället och växer det för lite så är det
dags att stödutfodra under en period. På
betesvallarna ligger en genomsnittlig skörd
på 8-10 ton ts per ha och år, att jämföra
med Jordbruksverkets schablon på 2-3 ton Beteskurva med hjälp av program från AgriNet, för optimerad betesplanering
och uppföljning.
ts per ha och år. Betevallarna producerar
lika mycket som gårdens slåttervallar. ”Himla bra, korna hämtar maten
själva och bajsar på rätt plats” säger Anna. Dessutom gör de långliggande
betesvallar och slåttervallar i växtföljden underverk för jordens mikroliv,
maskar och markens struktur, vilket maken/pappan Anders demonstrerade
för LEVAs alla åtgärdssamordnare hösten 2019.
Sara och Anna berättar vidare att även ungdjurens bete optimeras och
ungdjuren får en ny
fålla var tredje dag
Anders demonstrerar infiltration i
under högsäsong.
jord med olika markstruktur
Betessläpp anpassas
så att alla fållor har toppats/betats en gång ungefär
den 10 maj för att gynna bestockningen och få bra
tillväxt och kvalitet. Fållorna ska betas vid
trebladsstadiet och i slutet av sommaren och under
hösten minskas antalet djur per fålla och djuren får
gå längre per fålla för att nå detta och för att få
fortsatt bra näringsinnehåll i betet.
Runt gården finns det 70 ha bete för korna. Stabila fägator är centralt
för att effektivisera kornas tid på betet.

För att optimera betesutnyttjandet än mer, har gården även säsongskalvning. Två tredjedelar av korna
kalvar i oktober-december och en tredjedel mars-maj, så att alla mjölkar och är starka på sommaren.
Möjligheten till bevattning av
beten och vallar är mycket
viktigt för att säkerställa
gräsproduktionen. Även på
arrendemark finns tillgång till
bevattning och för att trygga
vattentillgången anlades en
dryg hektar stor
bevattningsvåtmark i nära
anslutning till gården under
Kombinationsdamm: våtmark och bevattning.
2019-2020. Dammen är
utformad för att gynna både biologisk mångfald, vattenhushållning, näringsretention och bevattning.
Korna går på djupströbädd vintertid, vilket ger friska djur och dessutom en fastgödsel som är utmärkt för
att bygga upp en god jordhälsa på åkrarna. Familjen har ett stort avelsintresse och på gården finns bland
annat irländska Holstein avlade för bete och kombinationskon Fleckvieh. Fleckvieh är en blandning av
mjölk och köttrasko, en bra grovfoderomvandlare och 30 % mer klimatsmart än specialiserade mjölkraskor
och köttraskor i olika besättningar.
På gården görs även andra förebyggande åtgärder
för klimatet, jordhälsan och minskat
växtnäringsläckage, så som:





gödsling med kalium/kalisulfat för att gynna
rödklövern och därmed minska
proteininköpen,
de ser till att ha så mycket grön mark som
möjligt vintertid och
de sår in engelskt rajgräs och vitklöver eller
foderrovor i höstvete för att kunna beta
dessa efter skörd.

En tredjedel av gårdens kor är av rasen Fleckvieh. Alla kor går på
djupströbädd på vintern.

Vad får ni all inspiration och idéer ifrån?
Irlands myndighet för jordbruk och
livsmedelsutveckling
www.teagasc.ie
inklusive nyhetsbrevet AgriLand
Nya Zeelands mjölkbönders bransch
organisation:
https://www.dairynz.co.nz/

Mycket inspiration och idéer hämtar familjen på studiebesök
och resor. Sara har jobbat på mjölkgårdar både på Nya
Zeeland och i USA, och Anna och maken Anders har bland
annat besökt mjölkgårdar och rådgivare på Irland. Familjen
ordnar studiebesök på gården, föreläser och delar gärna med
sig av sin kunskap. Tips på bra hemsidor finns i rutan till
vänster.
Anna sammanfattar: ”Det finns så många sätt att bedriva
lantbruk på. Vi tycker vi har hittat ett system som utvecklar
oss och passar platsen vi bor på.”

Tack Anna och Sara för ett inspirerande samtal och lycka till i fortsättningen!
/Lina Floer, åtgärdssamordnare LEVA mellersta Halland, 2021-03-31

