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Anette Klausen fodrer og malker hver dag sine 45 køer plus opdræt. I sin fritid hjælper hendes mand, Martin, dog til. Foto: Preben Madsen
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HØGILD: »Det er vel fordi, at vi 
gør det, vi kan lide«.

Sådan forklarer 55-årige 
Anette Klausen valget om at 
blive selvstændig landmand 
med en så lille malkekobe-
sætning, at hun i det dagli-
ge er alene om bedriften. Og 
hvor indtjeningen på grund 
af de rekordlave mælkepriser 
er presset.

»Vi føler os godt tilpasse 
med det - og har ingen inten-
tioner om at blive større,« siger 
landmanden fra Høgild, der 
har 45 årskøer med opdræt 
på en gård med 40 hektar for-
trinsvis sandet jord.

Når hun siger »vi«, er det 
fordi hun bor på gården sam-
men med sin mand, Lars Klau-
sen, som hjælper til. Men kun i 

sin fritid, for han har fast løn-
arbejde, og det er på en måde 
også forudsætningen for, at 
Anette Klausen kan være fuld-
tidslandmand med de økono-
miske op- og nedture, det in-
debærer.

Anette Klausen går dog ik-
ke altid hjemme ved køerne. 
Hun har i mange år været or-
ganisationsaktiv, og nu er hun 

også blevet formand for Fa-
milielandbruget Midtjylland 
med 331 medlemmer - hel-
tids-, deltids- og fritidsland-
mænd fordelt på en række 
midt- og vestjyske kommuner.

Familielandbruget er med 
i den store landboorganisati-
on, Landbrug & Fødevarer, og 
er som sådan også med i råd-
givningen LMO med kontor i 

blandt andet Viborg.
Familielandbruget, der en 

gang hed husmandsforenin-
gen, er således ikke i opposi-
tion til storlandbruget. Men 
er alligevel sin egen med selv-
stændige værdier om blandt 
andet at fremme »det gode liv 
på landet« - hvad enten man 
bogstaveligt talt lever af det 
eller ej.

Fællesskabet i Familieland-
bruget handler ifølge den nye 
formand både om det sociale 
og det faglige. Landbrugsfag-
lige møder og udflugter bliver 
medlemmerne jævnligt invi-
teret med på.

»Det sociale betyder en del, 
for mange af os arbejder jo 
alene i det daglige,« forklarer 
Anette Klausen, der det me-

ste af sit voksenliv har arbej-
det med landbrug.

Først fodermester

Som ung var hun fodermester 
på en større gård syd for Ka-
rup. Efter en pause fra land-
bruget begyndte hun sam-
men med sin mand igen i det 
små på en ejendom ved Fre-
dericia, før familien, der også 
består af tre nu voksne børn, 
i 1998 overtog hendes føde-
gård på Åhusevej i Høgild, 
som siden er blevet ombygget 
og udvidet til den nuværende 
besætning.

Selv om hun trives med sit 
arbejde, er hun glad for vika-
rordningen Akurat, som Fa-
milielandbruget Midtjylland 
er med i. Det betyder, at hun og 
manden trods alt kan få fri en 
gang i mellem - og sågar kom-
me på ferie en sjælden gang.

»I år skal vi fem dage til 
Frankrig. Det er den rene luk-
sus, for det er vist fem år siden, 
vi sidst var på ferie,« fortæller 
Anette Klausen.

Anette er glad for sit landliv
Ny lokalformand for familielandbruget trives som landmand med »kun« 45 malkekøer.

Inden for de seneste uger har Anette Klausen fået flere 
kviekalve, som hun selv også selv opdrætter.

Fødegården i Høgild ligger på en lille bakke, hvorfra  
Annette Klausen har en flot udsigt.


