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Valg af intelligent teknik i stalden er ikke kun et spørgsmål om økonomi 
 
Investering i højteknlogi er ikke nødvendigvis begrundet i et ønske om bedre økonomi. Mange 
ønsker arbejdslettelse og fleksibilitet, viser en ny undersøgelse 
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Mange danske mælkeproducenter vælger at investere i én eller flere former for intelligent teknologi 
til malkekvægstalden. Det kan være et automatisk malkeanlæg eller et system til individuel fodring. 
Hvorvidt investeringen kan betale sig økonomisk afhænger meget af besætningens forudsætninger 
og landmandens evne til at forberede og udnytte investeringen. Men ofte spiller økonomien kun en 
sekundær rolle i landmandens forventninger til den nye teknologi. Eksempelvis kan nedsat 
arbejdstid med mere fleksibilitet være vigtigere end høj rentabilitet.  
Det fremgår af svarene fra fire mælkeproducenter, som deltog i en interview-undersøgelse om 
intelligent teknik i stalden. De fire havde alle investeret i forskellige former for intelligent 
staldteknologi. Fire andre mælkeproducenter i undersøgelsen havde valgt ikke at investere. De 
begrundede deres valg med forventninger om dårlig rentabilitet og lav tiltro til driftsikkerhed.  
 
Indtjening afgørende for både til- og fravalg 
Spørgsmålene fokuserede på, hvad der motiverer landmænd til at investere i højteknologi (se også 
KvægInfo nr 1730). Svarene viste, at den primære motivation var arbejdslettelse eller tid til 
opgaver, man ellers ikke kunne nå samt større fleksibilitet og uafhængighed af ansat arbejdskraft. 
Flere forventede desuden en mere stabil fodring, forbedret ydelse og sundhed og dermed også 
øget indtjening.  
De fire mælkeproducenter, som havde investeret i ny teknik, havde alle investeret i automatisk 
malkning indenfor de seneste år. En af dem havde desuden investeret i en hængebane med 
automatisk foderpåfyldning, en anden i automatisk mælkefodring til kalve og en tredje i kvikkoen.  
De landmænd, der havde valgt ikke at investere i højteknologi ville helst malke og fodre dyrene 
selv, og de ønskede ikke at miste den nære kontakt med dyrene. Sidst, men ikke mindst lagde de 
stor vægt på økonomien i investeringerne. De troede ikke på rentabiliteten, og vægtede risikoen for 
tab ved dårlig driftsikkerhed og opstartsproblemer højere end de landmænd, der havde investeret i 
ny staldteknologi.   
Økonomien er således stadig en vigtig bagvedliggende faktor ved tilvalg eller fravalg af 
teknologiske løsninger. Selv om man ikke forventer de store forbedringer af økonomien ved tilvalg, 
så accepterer man heller ikke, at investeringen resulterer i store omkostninger eller tab. Prisen på 
investeringen kan findes på forhånd, men den forventede økonomiske effekt vil variere mellem 
besætninger. Mulighederne for produktionsforbedringer er forskellig for besætningerne ligesom 
alternativerne til investeringerne kan variere   
 



Tjekliste før investering 
Interviewene af de fire investorer i ny teknik gav anledning til følgende tjekliste over hvilke direkte 
og indirekte økonomiske virkninger, der skal vurderes, hvis man overvejer at investere i ny 
teknologi (inklusiv konkrete eksempler fra de fire besætninger): 
 

• Pris og finansiering af teknologien  
Her havde de fire i gennemsnit investeret 850.000 i hver robot enhed, hængebane-
anlægget kostede 825.000 kr, mælkefodringsautomat 36.000 kr og kvikkoen 5.000 kr. 

• Pris for alternative løsninger 
f.x. AMS contra malkekarussel eller malkestald 

• Pris for supplerende nødvendige investeringer 
To af bedrifterne måtte samtidig købe ny mælketank henholdsvis buffertank 

• Support og vedligehold 
Hvordan matcher prisen, omfanget og kvaliteten af den udbudte support de forventninger 
og det behov der er? Der var flere eksempler på, at manglende og for dårlig support gav 
anledning til tab og store frustrationer i opstarten. 

• Omkostninger ved tilpasning af besætningen  
En besætning måtte sætte 24 køer ud der ikke passede til robotmalkning. Andre 
besætninger indkøbte dyr i forbindelse med udvidelse af stalden. Det indebærer en risiko 
for indslæbning af nye smitsomme sygdomme i besætningen. 

• Risiko for andre opstartsproblemer 
Senlakterende køer afgoldede sig selv for tidligt ved overgang til robotmalkning.  
Tekniske problemer med udfald af systemet var også et problem. Eksempelvis var en 
malkerobot ude af drift gentagne gange grundet kommunikationsbrist til PC. En 
hængebane svigtede 20-40 gange i starten med ydelsestab til følge. 

• Sparet arbejdstid 
Hvad er forventningerne? Kan mængden af ansat arbejdskraft reduceres ? Her var alle 
positive i forhold til robotmalkningen. De havde fået indfriet deres forventninger. I 2003 
angav 43 danske landmænd/kvinder, at de i gennemsnit sparede 2,5 timers arbejde i 
stalden hver dag efter introduktion af AMS. 

• Forbedret sundhed 
Alle besætninger havde fået en bedre yversundhed efter introduktion af malkerobotter. 
Hængebanen med automatblanding af fem forskellige foderblandinger resulterede efter en 
del opstartsproblemer i færre mælkefebertilfælde. Mælkefodringsautomaten resulterede 
derimod i for lav og stærkt varierende tilvækst hos kalvene. 
Managementprogrammer knyttet til robotsystemerne gav bedre overblik over og indsigt i 
besætningen. 

• Virkning på ydelse  
I det første år efter introduktion af malkerobotter har de fire besætninger haft en 
ydelsesstigning fra 400 til 1000 kg mælk pr årsko. En tidligere undersøgelse blandt 43 
danske landmænd viste en gennemsnitlig ydelsesstigning på 5,8 % to år efter køb af 
malkerobotter (Jensen, 2004).   

 
Ud over de faste omkostninger ved investering i staldteknologi vil den samlede økonomiske 
virkning afhænge af, hvor godt opstartsproblemer forebygges og forberedes samt hvilket 
potentiale, der er for forbedringer af produktionen som f.x. ydelse, sundhed og 
arbejdsomkostninger.  

AMS mest rentabel i små besætninger 
Der er lavet flere både danske og udenlandske analyser af rentabiliteten af investeringer 
automatiske malkesystemer (AMS). Amerikanske analyser tyder på, at investering i AMS i USA er 
mest rentabelt i mindre besætninger med en eller to robotter, mens større besætninger har større 
overskud ved at ansætte mere arbejdskraft til malkning i malkestald. Tilsvarende resultater er 
fundet i de seneste danske analyser fra 2005 (Info nr 1415). Selv ved 130 køer (to malkeenheder) 



kan man ikke forvente det store overskud, og rentabiliteten er betinget af, at ydelsen stiger mindst 
7 % og at systemet holder mindst 8 år. En samtidig analyse af økonomien hos 40 danske bedrifter 
viste at kun 1/3 opnåede den nødvendige ydelsesstigning, og at 2/3 af besætningerne havde en 
dårligere forrentning af landbrugsaktiver to år efter investering i robotmalkning end to år før 
investeringen (Jensen, Info nr. 1395) Tidligere danske økonomiske analyser har været endnu 
mindre optimistiske.  

Alligevel nærmer antallet af AMS besætninger i Danmark sig 500. Det tyder både på stor 
tilfredshed med robotmalkningen, og på det store behov for arbejdslettelse, som også fremgår af 
undersøgelsen. 
 
Interviewundersøgelsen er foretaget af Dansk Kvæg og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på 
Aarhus Universitet (Foulum) i projektet Højteknologisk Kvægbrug. Projektet er finansieret af Dansk 
Kvæg. 
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