
Hvordan arbejder jeg med 
Gårdråd?

• Praktiske fif til: 

- systematik 

- opfølgning 

- økonomi

Oplæg ved LVKs årsmøde februar 2018  af kvægdyrlæge Susanne Sommerlund



Hvem er jeg?

• Kvægdyrlæge i LVK - landbrugsfaglig baggrund

• Sidder med i advisory board etableret af hhv. 
Nordea og Danske bank 

• Herudover frivillige gårdråd etableret i 
samarbejde med lokal landboforening og på 
ejendom ejet af pensionsselskab



Succes med et gårdråd 

• Få kompetencer ind som man selv mangler

• Varetage virksomhedens interesser

• Systematisk opfølgning  

• Kommunikationsplan med bank

Rådgivning/handlingsplaner skal blive til penge 
på landmandens bundlinje!



Fraktil analyse

”Alle vil udvikling – ingen vil forandring”



Potentialevurdering



Potentiale vurdering



Kender du dine potentialer i 
stalden?

Hvorfor relevant: 

- Budget planlægning

- Banken elsker bench-marking, og gør brug af 
det når de ”rater” jer

- Når i har ønske om udvidelse/køb af 
naboejendom

- Generationsskifte



Typiske indsatsområder

• Hæve repro-effektiviteten

• Sænke kalvedødeligheden 

• Hæve mælkeydelsen

• Sænke celletallet

Fejlfinding -> handlingsplan/systematik -> 
opfølgning, opfølgning, opfølgning -> Resultat!



Indsatsområder og budget



Handlingsplan 

2

01-01-2017/ √

27-10-16/ √

26-10-2016/ √

01-11-2016/ √

Stoppe inseminering når køer er 

200 DEK

Indsatsområde Ansvar

Landmand 

Opfølgning: 

Inseminør/dyrlæge

1

3

4

Indsatsområde: Hæve repro-effektiviteten til 0,22 ved 
køer og 0,25 ved kvier pr. 31-12-2017

Tiltag

Køer som ikke er drægtige 200 

DEK, gives udsætterkoden i 

DMS og slagtes på sigt.

Indkøb  af heattime til køer Landmand

Indkøb  af heattime til kvier Landmand

Forundersøgelse og 

drægtighedsundersøgelse hver 

mandag

Forundersøg: Køer  >80 DEK , 

og ”åbne” kvier over 14,5 mdr. 

Dr.-undersøg 40 dage efter ins. 

Landmand

Opfølgning: 

Inseminør/dyrlæge

Påbegyndt/afsluttet



Reproeffektiviteten ↑ 
- systematisk opfølgning

Ikke påbegyndte

Påbegyndt, men neg. dr. 

Ins., men ikke dr.-undersøgt

Ikke påbegyndte

Påbegyndt, men neg. dr

Ins., men ikke dr.-undersøgt

Start ins.: 1. kalvs: 70 DEK

Øvrige: 40 DEK

Følg op på køer med manglende 

brunstytring (obs! børbet., cyster, 

inaktive..)



Case Repro

Denne bedrift fik Heattimer anlæg i nov. 2016. 

Også gode resultater kan blive bedre ☺



Handlingsplan 

2

25-10-16 / √

25-10-16  / √

25-10-16 /01-02-17

Gødningsprøve afleveres 

hos dyrlæge -> Quik-test

Indsatsområde Ansvar

1

3

4

Indsatsområde: Sænke kalvedødeligheden fra 10 til 4 % 
Pr. 1-11-2017 

Tiltag

Diagnostik af kalve med 

diarre

- Find årsagen

Kalvebokse vaskes med  

sæbe + desinficeres med 

Bayocide.

Nedsæt smittetrykket i 

miljøet

Mælkemængden til kalve øges

Påbegyndt/afsluttet

Elev

Elev

Kalve 2-7 uge  4 L 

pasteuriseret sødmælk 2 x 

dgl. 
Kalvepasser

Syge kalve behandles jf. 

besætningsdiagnoserne og 

registreres i DMS

Se fx behandlingsmanual i 

udskriften ”OSR –

besætningsdiagnoser” 

Kalvepasser 

Landmand reg. i 

DMS.  

25-10-16  / -



Kalvedødelighed↓



Kalvedødelighed↓

Godt begyndt er halv fuldendt.. 

- 4 liter råmælk hurtigst muligt (Brix målt 20%)

- Navle: jodsprit x 2

- Kalv til REN kalvehytte (brug sæbe korrekt)

- Ens mælkefodring (4L x 2 dgl., Brix målt 13-
16% = tørstof 15-18%)

- Tykt og tørt lag halm

- Kalvemusli og hø

Hver systematisk!!



Handlingsplan 

2

01-11-2016 / -

Ca. 27-10-16/ -

26-10-2016/ -

01-11-2016/ -

Klovbeskæring : Alle mindst 2 x 

årligt

Indsatsområde Ansvar

Landmand

1

3

4

Indsatsområde: Hæve mælkeydelsen til 10.200 kg EKM 
leveret pr 01-12-2017

Tiltag

Alle klovbeskæres ved 

goldning og 80-90 DEK + ved 

behov. 

Hårdere udskiftning af lavtydende 

køer

LandmandSlagt køer der giver under 20 

kg EKM og har over 3,5 mdr. 

til kælvning. 

Bedre styring af fodring af køer
Foderplaner gennemregnes/ 

EFK goldkøerne + malkende.

Vejedata følges på computer

Fodringsrådgiver

Tilbagemelding på 

hvorledes køer 

starter op

Styring af goldperiodens længde

- Min. 50 dage

Højdrægtige kvier skal have     

goldkofoder i mindst 1 måned 

Afgoldning på fast ugedag  -

brug styringslisten i DMS

Landmand

Opfølgning: Dyrlæge

Påbegyndt/afsluttet



Mælkeydelse ↑

Udsæt sjatmalkere



Mælkeydelse ↑
Fodring

• Sammenlign din Ydelsekontrol

• Efk og restbeløb

• Følges foderplanen? Vejedata.. 

• Hvad fodre vi efter?



Ydelsespotentiale



Handlingsplan 

2

01-11-2016 / √

27-10-16/ -

26-10-2016/ -

01-11-2016/ -

Hvis overstående ikke har 

ønsket effekt holdopdeles 

køerne i rene vs. smittede køer. 

Indsatsområde Ansvar

Dyrlæge følger op.. 

1

3

4

Indsatsområde: Sænke celletallet fra 380.000 til 200.000 pr. 
01-09-2017

Tiltag

Behovet vurderes senest 1/12 
2016

Gennemgang af malkerutiner / 

smittespredning i besætningen

Dyrlæge
Dyrlæge / Henrik Schmidt fra 

Hipra overværer 

morgenmalkning  ->specifik

handlingsplan. 

Prioriter goldbehandling af køer
Der udtages PCR prøver  

automatisk i forbindelse med 

ydelseskontrollering. 

Landmand 

Dyrlæge følger op.. 

Kroniske celletalskøer udsættes  

over tid

Giv kroniske celletalskøer

udsætterkoden ved vurdering af 

celletalslisten efter hver 

ydelseskontrol.

Landmand

Dyrlæge følger op.. 

Påbegyndt/afsluttet



Celletal ↓

Fokus på unge køer og tidlig behandling
- CMT reaktion 3-4; BU og evt. behandling. 
- Undgå at behandle kronikere.. 



Opsamling

- Udfordre bedriftens potentialer

- Systematik og opfølgning skaber resultater

- Vi skal være forandringsskabende!

Stil krav til jeres rådgivere, ansatte mv. om at løfte i flok 
☺


