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 Fuld service, drift 
og reservedele. 

Lave 
driftsomkostninger.

Vindmøller købes 
til markedets  
bedste priser
 
Alle størrelser.  
Overalt i Danmark.

Med flere hundrede vindmøller i drift og flere  
på vej, udnytter vi vores stordriftsfordele til at give 
markedets mest konkurrencedygtige priser.
 
Ring eller skriv til Jesper Pedersen på  
28 29 50 44 eller jesper@windestate.com.

Wind Estate A/S · Læsøvej 1 · 8940 Randers SV 
Tlf. +45 87 61 11 44 · www.windestate.com

Virksomhedsrådgiver 
Thomas Sandal Hansen, 
LandboThy.

 ? Hvorfor skal man overhovedet have en 
strategi. Ved landmanden ikke godt selv, 
hvor skoen trykker?
De fleste landmænd ved rigtig meget om de-
res bedrift og økonomien. Men uden en strate-
giplan risikerer man at tage beslutninger, som 
kan vise sig at være fatale. Store investeringer 
rækker langt ud i fremtiden og kan være svære 
at gennemskue. Og nogle landmænd skal må-
ske flytte deres fokus for at få mere ud af deres 
virksomhed.

 ? Der er lavet massevis af strategiplaner 
før. I projektet Fra Nøgletal Til Strategiimple-
mentering har man meget fokus på at få 
strategiplanerne til at virke. Hvad er an-
derledes?
Rådgiverene skal være gode til at stille de kriti-
ske og ubehagelige spørgsmål til landmanden. 
Det skal nok gøre lidt ondt for at komme frem 
til sagens kerne. Og så handler det om at følge 
op og turde tage dialogen, hvis planen ikke føl-
ges. Vi skal være gode til at følge op og forholde 
os kritiske, hvis planen ikke følges.

 ? Nu er priserne på mælk og kød steget 
igen. Behøver man så at have en stra-
tegi? - kan man ikke bare nyde, at det 
går godt?
Det er måske lige præcis nu, at man har brug for 
det. Priserne giver lidt overskud til at se frem, og 
det skal man bruge til planlægning. Med gode 
priser er der også en fare for, at man kaster sig 
over projekter, som viser sig ikke at være hold-
bare i længden.

 ? Giver det ikke bare landmanden en 
masse arbejde bag skrivebordet, hvis 
han skal sidde og holde øje med, om alle 
præsterer, det de skal? 
Meningen er ikke, at landmanden skal arbejde 
mere. Måske skal han flytte fokus fra selve drif-
ten til det at være virksomhedsleder. Mange 
landmænd har virksomheder til mange millio-
ner, og det kræver altså, at man tager den rolle 
på sig. Men landmanden skal jo ikke selv kon-
trollere alt. Han skal bare forlange, at hans sam-
arbejdspartnere kan dokumentere, at de præ-
sterer og leverer det aftalte produkt eller den 
aftalte ydelse tilfredsstillende.

Sådan får du en 
strategi, der virker

ved, hvor vi bevæger os hen 
og kan justere,« siger Tho-
mas Sandal Hansen.

I selve strategiprocessen 
har rådgiverne fra LandboThy 
og Seges taget udgangspunkt i 

bedriftens nøgletal og kom-
bineret det med interview af 
både Kristoffer Kappel selv, 
de ansatte, dyrlægen og bank-
manden, som alle har bidra-
get med deres syn på Hyld-

gård og dens ejer:
»Jeg var lidt overrasket 

over det billede, der blev teg-
net af mig,« siger Kappel selv. 

»Der var flere, der mente, 
at jeg havde tabt gnisten. Det 

synes jeg jo ikke selv. Men 
der har været nogle svære 
år med lave mælkepriser, og 
det slider på en, når økono-
mien er udfordret. Så jeg har 
taget tingene til mig.«

Sammen med sin kone 
Charlotte driver Kristoffer 
Kappel landbruget Hyldgård 
i det sydøstlige Thy med kig 
over Limfjorden til Mors. Ud 
af en familie med stolte ko-
traditioner har Kappel selv 
mælk i blodet, selv om han 
ikke er så bidt af de rødbro-
gede køer, som ellers har væ-
ret familiens varemærke:

»Jeg har i hvert fald mit 
fokus på, at det skal være en 
forretning og ikke farven på 
køerne, der er afgørende,« 
siger Kristoffer Kappel, der 
ikke ser det som et krav fra 
andre, at han nu har fået en 
ny strategi:

»Nej, det er et krav fra mig 
selv. Jeg er et konkurrence-
menneske, og det tænder 
mig, hvis jeg kan blive bedre. 
Vi har haft utilfredsstillende 
resultater i de sidste par år, 
og det går ud over min hand-
lefrihed. Jeg kunne godt have 

En ny strategiplan 
skal skabe vækst 
og overskud ved at 
flytte fokus fra  
udbyttet til afkast.

Af Aage J. Iversen
aiv@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 60

Jeg er den bedste til at passe 
køerne. Men det går ikke, 

hvis jeg selv laver alt det prak-
tiske. Hvad skal mine ansatte 
så lave? - og hvem har over-

blikket, hvis jeg mister det?
Der er en del selverken-

delse i blikket hos Kristoffer 
Kappel, når han skal fortælle 
om, hvad han har fået ud af 
at få lagt en ny strategiplan 
for sit landbrug. For egent-
lig går det jo meget godt med 
Plan A - at producere masser 
af mælk. Gården er veldre-
vet - tjek, køerne giver masser 
af mælk - tjek, dækningsbi-
draget er fint - tjek. Men der 
mangler noget. 

»Jeg kan lave mælk til 2,26 
kr., når min løn er betalt. Og 

vi har et dækningsbidrag i 
den bedste fjerdedel. Men 
bundlinjen er bare ikke god 
nok, fordi vi har for store ka-
pacitetsomkostninger,« siger 
Kristoffer Kappel som be-
grundelse for, at han selv tog 
initiativ til at deltage i Seges-
projektet »fra nøgletal til stra-
tegiimplementering.

»Jeg har brugt penge nok 
rådgivning og strategier, hvor 
der ikke bliver fulgt op,« som 
Kristoffer Kappel siger om 
projektet, der nu er endt i 
en Plan B - en spritny strate-

giplan med fokus på forret-
ning og afkast.

Opfølgning
Netop det med opfølgning og 
implementering er det nye 
sort inden for strategiplan-
lægning. For som Kristof-
fer Kappel alt for godt ved, 
er strategiplanen ikke no-
get værd, hvis den bare bli-
ver lagt i skuffen. Det, der nu 
skal bringe strategien ud over 
rampen og sikre en bedrift i 
udvikling og overskud til fri-
tid for familien Kappel, er, at 

ord og teori bliver omsat til 
virkelighed. 
Gnisten tændt igen
Tovholder på projektet er 
virksomhedsrådgiver Tho-
mas Sandal Hansen fra Land-

boThy, som Kappel er i næ-
sten daglig kontakt med for at 
følge op på planen.

»Nogen gange er det bare et 
halvt minut i telefonen, men 
det er nok til, at vi hele tiden 

Når plan B er bedst: Ingen har overblikket, 
hvis jeg bruger min tid på at passe køerne

Kristoffer Kappel (th) har 
fået en ny strategiplan, der 
følges op af Mette Thor-
hauge og Thomas Sandal 
Hansen fra LandboThy. Fo-
to: Aage J. Iversen.

For meget fokus på 
drift og for lidt på 
nøgletal fanger ejeren 
i et hamsterhjul.

Af Aage J. Iversen
aiv@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 60

Det er ikke, fordi Kristof-
fer Kappel synes, at alt 

det med økonomien og nøg-
letallene er uinteressant. Han 
er sådan set godt inde i øko-
nomien på sin bedrift. Det har 
bare ikke været det, der optog 
ham allermest. Køerne trak i 
ham og hans Plan A har været 
at  producere sig til en bedre 
økonomi.

»Jeg kan se, at det vil give 
mig meget mere frihed, hvis 

jeg har tjek på omkostningerne 
og styrer efter afkast i stedet 
for udbytte,« siger han om sin 
nye strategi.

»Jeg kommer til at bruge 
mere tid bag skrivebordet og 
på at følge op på, hvordan min 
bedrift og mine samarbejds-
partnere præsterer,« siger Kap-
pel og giver som eksempel den 
indkøbsforening, som han er 
med i:

»Jeg skal ikke nødvendigvis 
til at handle alting selv. Men 
jeg vil forlange, at indkøbsfor-
eningen kan dokumentere, at 
den har handlet tilfredsstil-
lende.« 

Ansatte skal oplæres
»Det samme gælder sådan set 
for mine ansatte. Jeg skal ikke 
lave tingene for dem, men jeg 

skal opbygge et system, så tin-
gene bliver gjort, som jeg gerne 
vil have dem. Så jeg kommer 
til at bruge mere tid på at op-
lære mine medarbejdere. Jeg 

har nok troet, at bare fordi 
jeg sagde det én gang, så vir-
kede det. Men sådan er virke-
ligheden ikke,« siger Kristoffer 
Kappel, der indrømmer, at han 
nok ikke er den mest tålmo-
dige arbejdsgiver.

»Jeg vil også være meget 
mere opmærksom, næste gang 
vi laver en større investering. 
Vi har investeret i syreanlæg 
og et fibersepareringsanlæg 
til gyllen, som måske ikke var 
verdens bedste idé ud fra et 
økonomisk synspunkt. I hvert 
fald skal man huske på, at in-
vesteringer rækker langt ud i 
fremtiden, og der skal afdrages 
på dem i perioder, hvor mæl-
keprisen er i bund. Vi købte 
f.eks. malkerobotter i 2009, 
hvor de var dyre. Det har givet 
masser af mælk, men den har 

Nu vil jeg tjekke nøgletal først og køerne bagefter

også været dyr at producere.«

Et spadestik dybere
Noget lignende gør sig gæl-
dende for projektet »Et spade-
stik dybere«, som Kristoffer 
Kappel også er involveret i.

I projektet, der indgår i rådgi-
vermatchen på Seges, har man 
fokus på, hvad det egentlig ko-
ster at lave grovfoder og ikke 
mindst kvaliteten af det.

Mette Thorhauge fra Land-
boThy er tovholder på projek-
tet, og hun fortæller, at der er 

store muligheder i at udnytte 
alle de tilgængelige data, så 
landmanden får det fulde over-
blik over sit grovfoder.

»Den største del af inputtet i 
Kristoffer Kappels bedrift kom-
mer fra det grovfoder, som han 
selv dyrker. Derfor giver det 
også god mening, at vi sætter 
fuld fokus på, hvordan vi får 
gjort det bedst og billigst.«

»Jeg skal også have en gårdbestyrelse, som jeg kan spar-
re med og udvikle idéer med,« siger Kristoffer Kappel.

Seges-projekt: Et strategiforløb med ekstra vægt på at få 
planerne ført ud i livet har vist sig at være en god idé.Fra nøgletal til implementering

Anlægget som helhed 
har været dyrt. Køerne 
giver masser af mælk. 
Men det er dyr mælk. 

Kristoffer Kappel, 
mælkeproducent.

 ■ De kan høre mere om Kap-
pels strategi på podcasten 
Seges Podcast i podcast-app, 
i iTunes eller via Android. Hvis 
du ikke har en smartphone, 
kan du også høre podcasten 
på siden podcast.seges.dk.

Hør podcast

2,26
kr. er den pris, som Kristoffer Kappel kan 

producere mælk til, når hans løn er betalt.
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Interview

fortsat i det samme spor, men 
jeg vil gøre det bedre. Det ge-
nerer mig, at vi er i top med 
ydelsen, men på gennemsnit-
tet i økonomiske resultater.«

Seges-projektet er tænkt 
som inspiration til både 
landmænd og lokale rådgi-
vere. Selve forløb koster ca. 
50.000. Implementering ko-
ster 100.000 kr.


