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Tirsdag den 20. juli 2010

STRØELSE:
Line Asmussen, Stald
Vældgård Rideskole i
Farsø, har positive erfaringer med at bruge
både tørv og rapshalmpiller som strøelse, og
hun vil aldrig mere tilbage til at bruge halm.
Når man kommer ind i
stalden på rideskolen Stald
Vældgård ved Farsø, kan man
knap lugte, at det er en hestestald, man er kommet ind i.
Stalden er da også helt ny fra
2008, men det er ikke den eneste årsag.
Line Asmussen, der ejer og
driver den private rideskole,
har heste opstaldet og heste i
ridning, bruger nemlig rapshalmpiller som strøelse.

Derfor lugter der ikke af ammoniak fra hestens strøelse.
Det gjorde der før og især når,
der skulle muges ud.
- Jeg skal aldrig tilbage til
halm, siger hun og tilføjer:
- Halm suger ingenting i
forhold til rapshalmpillerne.
Desuden blev hestene fede af
at æde halmen.

Nemt at muge ud
Hun har et godt samarbejde
med leverandøren fra Dantørv ved Carsten Nørgaard,
Østrup ved Farsø. Tidligere
brugte hun tørv blandet op
med cirka 30 procent savsmuld, som han også forhandler.
Tørven havde mange fordele. Det var støvfrit, mug og
sur stråle blev reduceret, det
lugtede ikke, det gav en lille
mødding, og det var nemt at
komme af med.

Det var hun altså meget
glad for, men har aldrig været
bange for at afprøve nye produkter sammen med Carsten
Nørgaard.
Derfor skulle hun selvfølgelig prøve de nye rapshalmpiller, der produceres af AJ
Energi i Aulum både til heste,
kvæg og svin.
- Det er nemmere at finde
klatterne i rapshalmpillerne, fordi det er lysere end
tørven, fortæller hun, mens
hun hurtigt sorterer hestepærerne fra strøelsen, som
hesten selv har smuldret ved
at gå i det.
Ulempen er, at rapshalmpillerne støver lidt i forhold til
tørven, der var hundrede procent støvfri.

ordne hele stalden med 38 heste og give hø på to timer.
Hun fylder boksen op med
rapshalmpiller til at starte
med. Mellem 150 og 200 kilo
til en standardboks anbefaler
Dantørv.
Derefter tager hun klatter
hver dag og fylder efter hver
tredje til fjerde uge. Boksen
muger hun i bund omkring
hvert halve år.
Dantørv anbefaler, at man
fylder efter cirka en gang om
ugen med omkring 15 kilo.
Line Asmussen har regnet
ud, at rapshalmpiller ikke
bare sparer tid, men også
penge.
- Det er langt det billigste at
bruge, for forbruget er meget
lavere, siger hun.

Sparer tid

Altid tørre bokse

Hun bruger ikke meget tid på
udmugning. Hun kan nå at

Det er stort set aldrig nødvendigt at muge våde rapshalmpiller ud af boksen.
- Væsken løber lige igennem
og suger det våde op nedefra,
forklarer Carsten Nørgaard.
- Overfladen bliver ved
med at være tør, siger Line
Asmussen, mens hun og
Carsten Nørgaard graver i
den knastørre strøelse, der
har ligget i boksen i godt en
måned.
De skal langt ned, før det begynder at blive vådt. Mindst 15
centimeter.
- De, der bruger det til dybstrøelse hos kvæg, melder om,
at det ikke varmer, og de ikke
døjer med fluer, siger Carsten
Nørgaard.
Ligesom Line Asmusussen er han meget glad forr
den nye strøelse.
- Det går stærkt. Det
er blevet rigtigt populært, siger han.

TØRT LEJE: Selvom strøelsen har ligget inde i boksen i godt en måned, skal Carsten Nørgaard og Line

Asmussen grave langt ned, før det begynder at blive vådt.

Af Anne Kjærsgaard

Fotos: Anne Kjærsgaard

Aldrig mere halm

NEMT: Line Asmussen er glad for at bruge rapshalmpiller som strø-

else på sin rideskole.

Styr på grovfoderet
i hesteboksen
Hay-bar er en stor krybbe
til stråfoder, der monteres
i hjørnet af hesteboksen.
Den er lavet i sprængfast
plastik, så hesten ikke
kan ødelægge den. Line
Asmussen, Vældgård
Rideskole i Farsø, har
krybben i sine bokse.
- Det er ikke en høhæk,
hvor hesten skal række
op efter stråfoderet, men
den står naturligt med
hovedet nede, når den
æder, siger hun.
Der er også den fordel,
at stråfoderet ikke bliver
blandet med strøelsen,
mener hun. Hay-bar
forhandles af Dantørv.

Rekordstort resultat i Vestjyllands Andel
GROVVARER:
Vestjyllands Andel omsatte for 1,1 milliarder
kroner i grovvarer og
skabte et resultat før
skat på 40,8 millioner
kroner. 20 millioner
kroner udbetales til
medlemmerne.

Vestjyllands Andel med
hovedsæde i Ringkøbing
omsatte for 1,1 milliarder
kroner og skabte et resultat
på 40,8 millioner kroner efter skat i det seneste regnskabsår. Omsætningen blev
12,5 procent mindre og årsresultatet 26,4 procent større end året før.
- Regnskabsåret 2009/2010
blev et fantastisk år for Vest-

jyllands Andel med det bedste
resultat, vi er kommet med
nogensinde, siger formanden
for Vestjyllands Andel, gårdejer Leif Haubjerg.
Han fortæller, at resultatet
er langt bedre end de 16,5 millioner kroner, som vi havde
budgetteret forsigtigt efter
de seneste år med kraftige
udsving i priser for korn og
råvarer.
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OVERSKUD: - Vi er meget tilfredse med, at vi udover en pæn efterbeta-

ling er i stand til også at konsolidere virksomheden, så vi fortsat har
en meget sund grovvarevirksomhed til gavn for landmænd i hele vores område, siger Carsten Lauridsen, forretningsfører i Vestjyllands
Andel.

Gjort det rigtige
Foreningens forretningsfører,
Carsten Lauridsen er også tilfreds.
- Det store overskud er re-

sultat af, at vi i Vestjyllands
Andel har fået disponeret på
de rigtige tidspunkter gennem hele året, og at det er vores politik at sælge varer med

en fornuftig afdækning, oplyser han.
- Vi er meget tilfredse med,
at vi udover en pæn efterbetaling er i stand til også at konsolidere virksomheden, så
vi fortsat har en meget sund
grovvarevirksomhed til gavn
for landmænd i hele vores
område.
I Vestjyllands Andel venter
man nu yderligere tilgang af
nye medlemmer og kunder,
og man føler sig rustede til at
tage imod dem.
Til efterårets generalforsamling bliver det indstillet,
at Vestjyllands Andel udbetaler 20 millioner kroner i overskud til medlemmerne.
Selskabets egenkapital bliver dermed øget til næsten
310 millioner kroner mod 283
millioner kroner ved regnskabsårets begyndelse.

ege

