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| Torben Marx fra Langsøhus og Allan Vejvad fra Motorcentrum
samarbejder om græsslåningen.

| 340 malkekøer er mange.
Herudover har Morten Jørgensen
kalve. Der er ikke så meget jord til
gården, kun 97 hektar med græs og
majs. Det betyder, at der må lejes
jord, så han også kan komme af med
køernes gylle.

Langsøhus-pedel
behøver ikke længere
tænke på plæner
Firmaet
Motorcentrum A/S
i Silkeborg arbejder
med projekt, hvor
virksomheder
outsourcer
græsslåning
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| Det sjove ved at være landmand er,
at gå med dyrene i det daglige, mener
Morten Jørgensen.

køer og kalve
gaard, og selv om ejendomsmægleren
sagde, han skulle slå til hurtigt, så var
han den sidste mulige køber tilbage.
Morten kunne se mulighederne i gården, hvortil der også er tilknyttet 97
hektar jord til græs og majs. Jorden
blev overtaget på et tidspunkt, hvor
priserne var lave i forhold til tidligere.
- På gården var en stor kostald, der
var passet ordentligt af de tidligere
ejere. Det var til at gå til. Jeg regnede
lidt på det, og kunne se mulighederne
for at oparbejde en god økonomi, fortæller Morten.

Kort afstand til fødegård
Også den korte afstand til fødegården
talte i den rigtige retning. Han snakker
to-tre gange om dagen sammen med
sin far, der i starten var lidt skeptisk.
Det har ændret sig.
- Vi snakker om alting og bytter

medarbejdere. Eksempelvis kræver
det en del folk, når der skal klovbeskæres. Så låner vi ud til hinanden,
siger han.

To fuldtidsansatte
Morten bor i dag alene, men får dog
besøg af kæresten Signe i weekenderne. Hun læser til statskundskab i
Århus. Der er ikke lige tid til børn lige
nu og her.
- Jeg synes ikke, det er hårdt at være
landmand, selv om jeg nok arbejder
lige så mange timer som almindelige
lønmodtagere, når de lægger deres fritid til. For mig glider arbejde og fritid
sammen, siger han.
Morten har to fuldtidsansatte og
skoledrenge til at hjælpe sig. Uden
dem skulle han også malke og arbejde
hver weekend.
- Så ville det have været hårdt for

mig. Der skal også være plads til andet
en gang i mellem, siger han.
Morten har stadig en drøm om at
overtage fødegården på et tidspunkt,
når far Erik Jørgensen ønsker at gå
på pension.
- Jeg har nok flere følelser for Risbak, da det jo er der, jeg er født og
opvokset. Der er ikke plads til flere
køer her, så måske kunne man købe
Risbak og lægge den ind under her,
fortæller Morten.

SILKEBORG På Langsøhus er det en
æressag for pedel Torben Marx, at
det lokale 3F kursus- og konferencecenter er omgivet af flotte, grønne
plæner.
Og der er nok at tage fat på med
i omegnen af 20.000 kvadratmeter
græs ved ejendommen, der ligger så
smukt ved Silkeborg Langsø.
Nu har Langsøhus imidlertid indgået aftale med Motorcentrum A/S
på Stagehøjvej.
Her går man nu ud med en særlig
løsning til virksomheder, og indehaver Allan Vejvad forklarer, at han
fik idéen ud fra den kendsgerning,
at flere og flere firmaer benytter sig
af leasingordninger generelt.
- I dag vælger færre at eje og investere, og det er baggrunden for
produktet her, som er græsklipning,

siger Allan Vejvad. Aftalen mellem
Langsøhus og Motorcentrum blev
indgået i 2018.
- Kunden betaler en månedlig
ydelse, og vi klipper græsset med
elektriske robotplæneklippere. På
Langsøhus er seks robotplæneklippere, og det hele er koblet op digitalt, så vi hjemme på Stagehøjvej kan
overvåge, at alt kører som det skal,
siger Allan Vejvad.
Når foråret for alvore springer ud
finder Allan Vejvad og Torben Marx
sammen ud af, hvornår græsslåningen skal igangsættes.
- Det er jo et spørgsmål om, hvornår græsset begynder at gro, smiler
pedellen.
- Sidste år satte vi robotplæneklipperne i gang i april, og vores fokus i
forhold til at vælge den her løsning
er helt klart et ønske om at få endnu
flottere græsplæner. Og så passer
det hele jo sig selv uden at forstyrre
nogen, siger Torben Marx.
Allan Vejvad forklarer, at en kontrakt typisk er af fem års varighed.
Her og nu er Motorcentrum i dialog med ISS.
ISS vedligeholder udendørsarealerne på samtlige af Forsvarets ejendomme i Danmark, og i 2019 skal
køres forsøg på Flyvestation Karup
med en robotplæneklipperløsning.
- Vores plan er at tilbyde løsningen
til virksomheder med store græsarealer, siger Allan Vejvad.

Kan måske blive solgt
Han vil heller ikke afvise, at Haurbak
Vestergaard kan blive solgt.
- Hvis der på et tidspunkt kommer
en køber ind på gårdspladsen med et
rigtig godt bud, så vil jeg måske ikke
afvise det.
- Men det er slet ikke noget, jeg tænker på nu og her, siger han.

| Seks robotter klarer plænerne ved kursuscentret på Vestre Ringvej

