
 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

DeLaval breidt haar melkveehouderij-activiteiten 
verder uit met nieuwbouwproject 

Stockholm, Zweden, 30 november 2020   

 

DeLaval investeert in de toekomst van haar eigen melkveehouderijtak met de 
ontwikkeling van een compleet nieuwe ligboxenstal. “De nieuwe stal wordt 
gebouwd met dierenwelzijn als topprioriteit. De nieuwe moderne technologie 
in en rondom de stal zal niet alleen de efficiëntie verhogen, maar ook zorgen 
voor de best mogelijke zorg voor onze dieren”, zegt Joakim Rosengren, 
DeLaval President & CEO. 

Hamra Farm is het melkveehouderijbedrijf van DeLaval, tevens de R&D 
testboerderij en is gelegen op een prachtige heuvel recht tegenover het 
hoofdkantoor van DeLaval, ten zuiden van Stockholm in Zweden. “Het 
melkveebedrijf is het hart van DeLaval. We proberen voortdurend nieuwe en 
betere manieren te vinden om onze boeren te helpen bij het houden van 
duurzamere melkveebedrijven met nieuwe en betere oplossingen en Hamra Farm 



 

 

 

 

 

 

 

 

is een belangrijk onderdeel van dit werk. Wij zijn ook boeren en ‘Hamra Test Farm’ 
behoort tot de meest productieve melkveebedrijven in Zweden met een 
gemiddelde melkgift van 12.100 kg per jaar per koe”, zegt Lars Johansson, hoofd 
Corporate Communications & Sustainability. 

Het plan is om het aantal melkkoeien bijna te verdubbelen, van 260 naar 550. “We 
hebben voortdurend meerdere R&D-projecten lopen op het bedrijf en de 
investering biedt extra mogelijkheden om software en geavanceerde systemen te 
testen en enkele van DeLavals nieuwste oplossingen te demonstreren”, zegt 
Johansson. “Bovendien is Hamra Farm al vele jaren een voorbeeldbedrijf op het 
gebied van fokkerij voor klanten en andere geïnteresseerden binnen de 
melkveehouderij, met ongeveer 3.000 bezoekers per jaar.”  

Het ontwikkelingsplan omvat een nieuwe stal voor het robotmelken, 
gemoderniseerde stallen voor kalveren en vaarzen en een nieuw 
bezoekerscentrum; allemaal gelegen op het bestaande bedrijfsterrein. 

De start van de bouw begint in het voorjaar 2021 en de oplevering zal zijn in de 
tweede helft van 2022. 

 

Voor meer informatie: 

info.nl@delaval.com  

 
Over DeLaval 
DeLaval is wereldmarktleider op het vlak van melkwinningsapparatuur en 
oplossingen voor de melkveehouderij en maakt duurzame voedselproductie 
mogelijk, rekening houdend met melkkwaliteit en oog voor dierwelzijn. Onze 
oplossingen en systemen worden gebruikt door miljoenen melkveehouders 
verspreid over de wereld, elke dag opnieuw.  
 
DeLaval is meer dan 135 jaar geleden ontstaan toen uitvinder Gustaf de Laval de 
melkseparator patenteerde. Vandaag is DeLaval actief in meer dan 100 landen en 
biedt werk aan meer dan 4500 medewerkers. DeLaval is, naast Tetra Pak en 
Sidel, onderdeel van de Tetra Laval Group. Zie voor meer informatie: 
www.delavalcorporate.com. 
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