Vet Du vad en mjölkko vill ha?
 Likadan skötsel varje dag året runt
 Samma mat varje dag
 En stressfri miljö
OM ÄSPETORPS MJÖLKKOR
Korna har samma skötsel och rutiner varje dag. Stallet har
madrasser som korna ligger på och gummigolv som de går på. På
sommaren kyls korna med takfläktar, vatten och öppna väggar.
Utfodringen är datastyrd efter kornas behov i åtta olika grupper. All
information om korna och mjölken lagras i dator tre gånger om
dagen.
STÄNDIG UTVECKLING
Äspetorps gård har varit under ständig utveckling. På 50-talet fanns
på gården 10 kor, idag finns det 200 mjölkkor som ger 6500 liter
mjölk om dagen. Drivkraften är att fortsätta utveckla och förändra
till det bättre. I framtiden finns det fler kor på gården, hoppas vi.
BETESLAGEN ETT PROBLEM
Beteslagen ger inte våra mjölkkor den optimala skötsel vi tycker de
behöver. Kogrupper blandas vilket ökar stressen och gräset tar ofta
slut innan sommaren är slut. Vi hade önskat oss en större valfrihet i
lagen. De djur som klarar av att beta utan problem ska självklart
vara ute hela sommaren. Till exempel våra sinkor och kvigor. Vi
driver därför på för att politikerna ska förstå vår problematik och
förändra dagens beteslag så den blir mer flexibel och anpassad efter
kornas behov.
Tack för att du besöker oss och vårt kosläpp.
Per och Paula, Äspetorp

Debattinlägg i Södermanlands Nyheter samt Sörmlandsbygden
Kosläpp och byråkrati
För att bevara vår svenska mjölkproduktion krävs en ökad flexibilitet
i den svenska lagstiftningen avseende krav på utevistelse. Nu i
helgen kommer många kor att släppas ut på grönbete och detta är
en uppskattad aktivitet som drar mycket folk. Men en förutsättning
för att kunna fortsätta med kosläpp är att det finns en nationell
mjölkproduktion. Idag har vi en allt för omfattande detaljreglering
som utgör ett hinder för de mjölkföretagare som vill investera i nya
anläggningar för att skapa en ökad lönsamhet. Om vi även i
framtiden vill kunna se kosläpp på landsbygden så behövs en
förenkling av det nuvarande regelverket. Det behövs inte minst en
ökad flexibilitet när det gäller att anpassa kraven efter vad som är
bäst för det enskilda djuret och djurbesättningen. Vi behöver minska
den statliga klåfingrigheten att bedöma vad som är ett lämpligt krav
på utevistelse och ge ett större förtroende till våra mjölkföretagare
att själv bedöma hur man bäst lever upp till kraven på god
djurhälsa. Med ett flexiblare regelverk skapas bättre förutsättningar
för att säkra såväl mjölkproduktion som kosläpp i framtiden.
Per Andersson, mjölkbonde, Äspetorp, Stjärnhov
Oscar Fredriksson, kommunkandidat C, Gnesta

Utan mjölkkor inne finns det snart inga kor ute.

