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Et år er gået, og det er igen blevet tid til at byde velkommen til kvæg-
kongres. To dage, hvor batterierne lades op med ny viden, inspiration og 
samvær med gode kolleger.  

Fluktuerende priser er et grundvilkår, som både mælke- og oksekødspro-
ducenter skal vænne sig til. Det blev med al tydelighed slået fast i 2014, 
hvor mælkepriserne i starten af året lå helt i top for i slutningen af året at 
slutte i den lave ende. 

Derfor vil optimering af bedriften fortsat være et nøgleord for samtlige 
producenter. I den disciplin skiller nogle sig ud, og dem skal vi tage ved 
lære af. Det har vi lagt særlig vægt på i årets kongresprogram. Eksempel-
vis kan du i temaet Fra landmand til landmand lade dig inspirere af kol-
leger, som gør det ekstra godt inden for en række forskellige områder på 
bedriften. 

Og du kan høre kolleger fortælle om deres erfaring med mentorordnin-
gen, som er en ny mulighed for at få et fagligt skub fremad af en dygtig 
kollega. Under temaet Strategi og ledelse kan du høre konklusionen på 
rapporten Sådan gør de bedste. 20 bedrifter med topresultater er blevet 

analyseret på kryds og tværs for at undersøge, hvad de gør for at opnå 
deres resultater. Hør, hvad der kendetegner dem. 

Dette er blot et beskedent udpluk af de mange, spændende sessioner.

Årets hovedtaler er adm. dir. for Arla Foods, Peder Tuborgh. Han ved, om 
nogen, hvad der foregår på det internationale mælkemarked og vil give 
os en aktuel vurdering af markedssituationen og ikke mindst fremtidsud-
sigterne for mælkeproduktionen i Danmark.

Deltagerne på kongressen har andet end interessen for kvæg til fælles. I 
det daglige er – og har vi – kolleger på vores arbejdspladser. I den forbin-
delse vil foredragsholder og komiker John Harmsen før middagen man-
dag aften sætte fokus på, hvad vi hver især kan gøre for at blive verdens 
bedste kollega. Det bliver ikke kedeligt. 

Der er med andre ord rig mulighed for at blive inspireret både fagligt og 
menneskeligt på årets kongres. Det er gratis at deltage, så du skal ikke til-
melde dig. Vi sørger også for forplejningen begge dage. 

God fornøjelse!
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Tid Fælles ØKONOMI STRATEGI OG LEDELSE FODER KOEN OG KALVEN FRA LANDMAND 
TIL LANDMAND     AVL     KØD

Mandag - 23. februar 

09.30 – 10.00 Kaffe
10.00 – 10.10 Velkomst v. direktør for Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup
10.10 – 11.50 Beretning v. formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp og direktør i SEGES, Gitte Grønbæk
11.50 – 12.00 Kåring af vinderen i BudgetMatchen 
12.00 – 12.30 Præsentation af kandidater på valg til Landbrug & Fødevarer, Kvægs bestyrelse
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.30 Hovedtaler:  Adm. dir. Arla Foods, Peder Tuborgh
14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.30 1. Før bedriften videre

• LOK 4

2. Den gode jobstart (G)

• LOK 5

3. Vælg den rigtige 
grovfoderstrategi
• TEA

4. Læs din ko

• SCE

5. Tør, kan og vil du?  I

• KON

6. Fremtidsperspektiver for 
okse- og kalvekød
•CAB 

15.45 – 16.30 7. Afdragsbjerg forude? (G)

• CAB A

8. Erfaringer med kompakt 
fuldfoder (G)
• TEA

9. Færre halte køer med bedre 
kokomfort
• SCE

10. Sådan holder jeg dødelig-
heden under 2 pct.
• LOK 4

11. Tør, kan og vil du?  II

• KON

12. Slagtekalve

• LOK 5

13. Kødkvæg

• CAB BC

16.45 – 17.15 Underholdning: Verdens bedste kollega med John Harmsen

17.30 – 18.30 Middag

18.45 – 19.30 14. Zapper ge ne rationen på 
arbejdspladsen
• SCE

15. Dansk Holstein I

• TEA

16. RDM I

• CAB A

17.
Dansk Jersey I
• LOK 4

18. Slagte-
kalve I
• LOK 5

19. Dansk 
Kødkvæg I 
• CAB BC

19.30 – 19.45 Kaffe

19.45 – 20.30 20. Bliv bedre  til at kommuni kere

• KON

21. Den motiverende samtale
• 7AB

22.  Dansk Holstein II

• TEA

23. RDM II

• CAB A

24.
Dansk Jersey II
• LOK 4

25. Rå mælk hitter hos danske
stjernekokke
• SCE

26. Slagte-
kalve II
• LOK 5

27. Dansk
Kødkvæg II
• CAB BC

20.45 – 21.30 28. Når storpolitik rammer
bedriften
• KON

29. Grovfoderskolen – så meget 
giver det (G)        
• SCE

30. Dansk Holstein III

• TEA

31. RDM III 

• CAB A

32.
Dansk Jersey III
• LOK 4

33. Slagte-
kalve III
• LOK 5

34.  Dansk
Kødkvæg III
• CAB BC

21.30 Natmad

Tirsdag - 24. februar

09.30 – 10.15 35. Afdragsbjerg forude? (G) 

• KON

36. Harmoni på bedriften

• CAB A

37. Erfaringer med kompakt 
fuldfoder (G) 
• TEA

38. Bliv klogere på Mycoplas-
ma bovis
• SCE

39. Ledelse med over 300 køer

• CAB BC

40. Succesfuld Celletal
Turnaround (G)
• LOK 5

10.15 – 10.45 Kaffe 

10.45 – 11.30 41. Styrk cashflowet

• KON

42.Løft din ledelse til næste 
niveau 
• CAB A

43.Kernen i kornopbevaring

• TEA

44. Smittebeskyttelse – bedrif-
tens livsforsikring
• CAB BC

45. Mentor – et kollegialt skub
fremad  (G)
• SCE

46. Hold termoresistente
bakterier nede
• LOK 5

11.45 – 12.30 47. Skab råderum ved  investering

• SCE

48. En stærk krop resten af 
arbejdslivet
• LOK 5

49. Afgræsning – sæt koen i ar-
bejde
• TEA

50. Høj mælkeydelse med opti-
mal fodring af opdrættet
• CAB A

51. Sådan får vi 13.000 kg mælk
i tanken
• KON

52. Bæredygtig mælke-
produktion
• CAB BC

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.00  53. Større bevægelsesfrihed 
med kontrakter

• SCE

54. Den gode jobstart (G)

• CAB A

55. Overvåg dit indkøbte foder

• TEA

56. Den bedste start med den 
bedste råmælk
• KON

57. Bedriften på Facebook

• LOK 5

58. Mælken sveder i varmen

• CAB BC

14.00 – 14.30 Kaffe 

14.30 – 15.15 59. Få mere ud af budget  -
lægning og -opfølgning
• SCE 

60. Lær af de bedste

• CAB A

61. Grovfoderskolen – så meget 
giver det (G) 
• TEA

62. Høj mælketildeling til 
småkalve
• LOK 5

63. Mentor – et kollegialt  skub
fremad  (G)
• KON

64. Succesfuld Celletal 
Turnaround (G) 
• CAB BC

Kongressal = • KON  | Teatersal = • TEA  | Cabaretsal = • CAB  | Lokale 4 = • LOK 4  | Lokale 5 = • LOK 5  | Scenen = • SCE

For 

rådgivere

Program for KvægKongres 2015  • 23. - 24. februar

MÆLK

I sessioner markeret

med

er der særlig fokus

på at løfte bedriftens

økonomi her og nu.

CEC
Gul seddel
Bemærk felterne på de enkelte indlæg har link til beskrivelsen på de følgende sider
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Tid Fælles ØKONOMI STRATEGI OG LEDELSE FODER KOEN OG KALVEN FRA LANDMAND 
TIL LANDMAND     AVL     KØD

Mandag - 23. februar 

09.30 – 10.00 Kaffe
10.00 – 10.10 Velkomst v. direktør for Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup
10.10 – 11.50 Beretning v. formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp og direktør i SEGES, Gitte Grønbæk
11.50 – 12.00 Kåring af vinderen i BudgetMatchen 
12.00 – 12.30 Præsentation af kandidater på valg til Landbrug & Fødevarer, Kvægs bestyrelse
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.30 Hovedtaler:  Adm. dir. Arla Foods, Peder Tuborgh
14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.30 1. Før bedriften videre

• LOK 4

2. Den gode jobstart (G)

• LOK 5

3. Vælg den rigtige 
grovfoderstrategi
• TEA

4. Læs din ko

• SCE

5. Tør, kan og vil du?  I

• KON

6. Fremtidsperspektiver for 
okse- og kalvekød
•CAB 

15.45 – 16.30 7. Afdragsbjerg forude? (G)

• CAB A

8. Erfaringer med kompakt 
fuldfoder (G)
• TEA

9. Færre halte køer med bedre 
kokomfort
• SCE

10. Sådan holder jeg dødelig-
heden under 2 pct.
• LOK 4

11. Tør, kan og vil du?  II

• KON

12. Slagte kalve

• LOK 5

13. Kød kvæg

• CAB BC

16.45 – 17.15 Underholdning: Verdens bedste kollega med John Harmsen

17.30 – 18.30 Middag

18.45 – 19.30 14. Zappergenerationen på
arbejdspladsen
• SCE

15. Dansk Holstein I

• TEA

16. RDM I

• CAB A

17. 
Dansk Jersey I 
• LOK 4

18. Slagte-
kalve I
• LOK 5

19. Dansk
Kødkvæg I 
• CAB BC

19.30 – 19.45 Kaffe

19.45 – 20.30 20. Bliv bedre til at kommunikere

• KON

21. Den motiverende samtale
• 7AB

22. Dansk Holstein II

• TEA

23. RDM II

• CAB A

24. 
Dansk Jersey II 
• LOK 4

25. Rå mælk hitter hos danske 
stjernekokke
• SCE

26. Slagte-
kalve II
• LOK 5

27. Dansk 
Kødkvæg II 
• CAB BC

20.45 – 21.30 28. Når storpolitik rammer
bedriften
• KON

29. Grovfoderskolen – så meget
giver det (G)
• SCE

30.  Dansk Holstein III

• TEA

31. RDM III 

• CAB A

32. 
Dansk Jersey III     
• LOK 4

33. Slagte       -
kalve III
• LOK 5

34. Dansk 
Kødkvæg III
• CAB BC

21.30 Natmad

Tirsdag - 24. februar

09.30 – 10.15 35. Afdragsbjerg forude? (G) 

• KON

36. Harmoni på bedriften

• CAB A

37. Erfaringer med kompakt
fuldfoder (G)
• TEA

38. Bliv klogere på Mycoplas-
ma bovis
• SCE

39. Ledelse med over 300 køer

• CAB BC

 40. Succesfuld Celletal
Turnaround (G)
• LOK 5

10.15 – 10.45 Kaffe 

10.45 – 11.30 41. Styrk cashflowet

• KON

42.Løft din ledelse til næste
niveau
• CAB A

43.Kernen i kornopbevaring

• TEA

44. Smittebeskyttelse – bedrif-
tens livsforsikring
• CAB BC

45. Mentor – et kollegialt skub 
fremad  (G)
• SCE

46. Hold termoresistente
bakterier nede
• LOK 5

11.45 – 12.30 47. Skab råderum ved investering

• SCE

48. En stærk krop resten af
arbejdslivet
• LOK 5

49. Afgræsning – sæt koen i ar-
bejde
• TEA

50. Høj mælkeydelse med opti -
mal fodring af opdrættet                
• CAB A

51. Sådan får vi 13.000 kg mælk 
i tanken
• KON

52. Bæredygtig mælke-
produktion
• CAB BC

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.00 53. Større bevægelsesfrihed 
med kontrakter

• SCE

54. Den gode jobstart (G)

• CAB A

55. Overvåg dit indkøbte foder

• TEA

56. Den bedste start med den 
bedste råmælk
• KON

57. Bedriften på Facebook

• LOK 5

58. Mælken sveder i varmen

• CAB BC

14.00 – 14.30 Kaffe 

14.30 – 15.15 59. Få mere ud af budget  -
lægning og -opfølgning
• SCE 

60. Lær af de bedste

• CAB A

61. Grovfoderskolen – så meget
giver det (G)
• TEA

62. Høj mælketildeling til 
småkalve
• LOK 5

63. Mentor – et kollegialt  skub 
fremad  (G)
• KON

64. Succesfuld Celletal 
 Turnaround (G) 
• CAB BC

Kongressal = • KON  | Teatersal = • TEA  | Cabaretsal = • CAB  | Lokale 4 = • LOK 4  | Lokale 5 = • LOK 5  | Scenen = • SCE 

For 

rådgivere

Program for KvægKongres 2015 • 23. - 24. februar

MÆLK

I sessioner markeret 

med           

er der særlig fokus 

på at løfte bedriftens 

økonomi her og nu.

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm
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Karen Hækkerup, administrerende direktør 
for Landbrug & Fødevarer, byder velkommen 
og åbner årets kvægkongres.

Mandag kl. 10.00 i Koncertsalen

KvægKongres 2015

Mandag kl. 10.10 i Koncertsalen

Fremtidsperspektiver 
for dansk mælkeproduktion

Den seneste tid har desværre været præget af markante fald i afregningspri-
sen på mælk båret frem af faldende efterspørgsel efter mælkeprodukter på 
verdensmarkedet. Samtidig tyder mange prognoser på, at efterspørgslen på 
sigt vil stige i takt med, at middelklassen vokser i bl.a. Asien og Afrika. 

Hvor stiller det de danske mælkeproducenter? Hvad gør Arla for at opdyrke 
nye markeder? Hvad er mulighederne for Arla på et stadig mere globalt ver-
densmarked?

Vi har inviteret Arlas topchef Peder Tuborgh for at få en aktuel vurdering af 
markedssituationen og ikke mindst fremtidsudsigterne for mælkeproduktio-
nen i Danmark.

Mandag formiddag kan du høre direktør i SEGES, 
Gitte Grønbæk og Landbrug & Fødevarer, Kvægs 
formand, Peder Philipp aflægge beretning. 

– Få indblik i vores arbejde og politiske aktivite-
ter samt organisationens holdning til aktuelle 
pro blemstillinger og deltag i den efterfølgende 
debat. 

Adm. dir. Arla Foods, 
Peder Tuborgh.
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Beretning og 
debat

Følg kongressen

www.kvaegkongres.dk 

www.facebook.com/kvaegkongres 

Du kan også følge kongressen på 
Twitter – og selv tweete om dine 
indtryk og oplevelser.
Brug #kvægkongres.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Mandag  kl. 13.30 – 14.30 i Koncertsalen

Adm. dir. Landbrug & Fødevarer, 
Karen Hækkerup. 

Direktør i SEGES Gitte Grønbæk og formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg Peder Philipp. 
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Gå på VidensCafé

Verdens bedste kollega

KvægKongres 2015. Hør også om erfaringerne 
med andre Leanværktøjer som Tavlemøder, 5S, 
TPM og Den gode jobstart. 

Smag på Landskabet
På baggrund af projekt Smag på Landskabets 
arbejde med at styrke naturplejen og gøre na-
turpleje attraktivt for landmænd, blev forenin-
gen Smag på Landskabet dannet i 2014. 

Vi står klar til at fortælle hvilke fordele, du som 
naturplejer kan have af et medlemskab. Du kan 
også høre om den nye mærkningsordning ’Det’ 
Naturkød’, som gør det nemmere at afsætte 
kødet. Og så kan du naturligvis få en snak om 
naturpleje.

Vores Mælk – en ren fornøjelse
Du skal være stolt af din mælk – du producerer 
nemlig et fantastisk produkt.

Få en snak med din kvalitetsrådgiver, og styrk 
din mælkekvalitet.

Før middagen mandag aften skal vi, traditio-
nen tro, have os et godt grin – med substans. 
Det får vi, når foredragsholder, inspirator og 
komiker John Harmsen sætter fokus på, hvad 
vi hver især kan gøre for at blive verdens 
bedste kollega.

At være kollega er noget, vi bliver automa-
tisk, når vi møder på arbejde. At være en god 
og givende kollega er til gengæld noget, som 
vi vedvarende skal øve os på at være. Vi skal 
ville det. Men alt for ofte er det dagsformen, 
der afgør, hvorvidt vi dræner fællesskabet 
– eller bidrager positivt til det. Og ledelsen 

skal have fokus på, at medarbejderne får ly-
sten til at være verdens bedste kolleger. Men 
hvordan bliver vi det? Og hvad er det egent-
lig? Er det kollegaen, der husker på fødsels-
dage, og som altid spreder godt humør? Eller 
som tilbyder sin assistance, når vi er pressede 
på tid eller ressourcer? Er det ham, der kom-
mer med kaffe til dig? Eller handler det mere 
om, hvor produktiv man er?

I dette underholdende foredrag bliver vi alle 
klædt på til at blive verdens bedste kolleger 
– ganske enkelt – og med masser af sjove hi-
storier og forrygende eksempler.

Mandag kl. 16.45 - 17.15 i Koncertsalen

It-løsninger
Kig forbi til en snak om de it-løsninger for 
kvægbrugere, som SEGES tilbyder. Vi har for-
skellige løsninger og abonnementer, der pas-
ser til din bedrift og produktion.

DMS Dyreregistrering
DMS Dyreregistrering letter de daglige registre-
ringer og giver dig overblik over udviklingen på 
bedriften. Hvad enten du er avanceret bruger 
eller ikke er kommet i gang endnu, så kig forbi 
til en snak om, hvordan du bedst muligt udnyt-
ter funktionerne i DMS Dyreregistrering. Vi vi-
ser gerne, hvordan du let kommer i gang med 
DMS Dyreregistrering og SmartKoen og fortæl-
ler om hvilke fordele, der er ved de forskellige 
DMS-abonnementer.

KvægNøglen
Hør om potentialerne i KvægNøglen. Kvæg-
Nøglen giver handlekraft til de 350 kvægbru-
gere, der er med. KvægNøglen følger effek-
tiviteten og økonomien i dækningsbidraget 
løbende, så de fastsatte mål opnås med sikker-
hed. I KvægNøglen kan man hele tiden måle sig 
med de bedste og finde og høste nye økonomi-
ske potentialer. KvægNøglen bruges med stor 
succes til at inddrage og motivere medarbej-
derne, så der skabes ejerskab til de nødven-
dige forandringer. KvægNøglen udbydes af 12 
kvægrådgivningsvirksomheder. 

BoviSoft
Få udført de daglige registreringer, se arbejdsli-
ster og bestil inseminøren direkte på skærmen 
i stalden. Vi står klar til at demonstrere BoviSoft 
og til at fortælle om fordelene ved at have en 
touch skærm i stalden.

Løsninger til specifikke behov
Hvis du har kødkvæg eller har en mindre be-
drift, så har vi it-løsninger, der kan hjælpe i din 
hverdag. Så kig forbi til en snak om DMS Kød-
kvæg, WebDyr og WebDyr Plus.

SimHerd og VikShop (Viking)
Programmet SimHerd beregner virkningen 
på dækningsbidraget af mange ‘hvad nu hvis’-
spørgsmål på baggrund af besætningsfaktorer. 
Vi demonstrerer, hvad SimHerd kan vise om be-
sætningen i relation til  avl og reproduktion.  
VikShop  er kvægbrugerens egen butik. På kon-
gressen kan du se vores produkter og få en snak 
om muligheder og fordele ved at bruge VikShop. 

Andre tilbud
Kig også forbi til en snak om andet end it-
løsninger:

Shop halv pris på SOP
Kom og bestil én eller flere af de otte forskellige 
SOPs til halv pris. Gælder kun ved bestilling på 

Foredragshol-
der, inspirator 
og komiker 
John Harmsen.

I pauserne har du mulighed for 

at gå på Videnscafé. 

Bliv opdateret og stil alle de 

spørgsmål, du vil – og tag gerne 

din kaffe med. 
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Trådløst netværk  FREEinternetMCH

Valg til

Specialudvalget  for  
Foderproduktion og Græsmarksdrift

– Opstilling af kandidater foregår mandag kl. 14.45 - 15.30 i 
Teatersalen i forbindelse med indlæg: Vælg den rigtige grov-
foderstrategi.

– Afstemning foregår kl. 15.45 - 16.30 i Teatersalen i forbindel-
se med indlæg: Erfaringer med kompakt fuldfoder.

L&F’s primærbestyrelse har udpeget Kristian Gade, landboforenings-
medlem, som direkte repræsentant for at skabe sammenhæng og koor-
dination bestyrelserne imellem. Doris Nissen og Egon Schmidt blev valgt 
til Familielandbrugets repræsentantskab i september 2014 i forbindelse 
med årsmødet, og dermed er de også valgt som Familielandbrugets re-
præsentanter. 

Valget af de resterende fire bestyrelsesmedlemmer foretages på kvæg-
kongressen mandag d. 23. februar 2015. 

Valgprocedure
Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse har udpeget én fra landbofor-
eningerne til Kvægs bestyrelse, og Familielandbruget har valgt deres to 
repræsentanter. Derfor skal der vælges fire repræsentanter fra landbo-
foreningerne. Valget af de fire bestyrelsesmedlemmer vil blive foretaget 
i ét fælles valgforum. Hvis der ikke opstilles flere kandidater, end der er 
pladser, foretages der ikke valg.

Stemmeberettigede er aktive landboforeningsmedlemmer i Landbrug & 
Fødevarer, der er til stede under valghandlingen. Der kan ikke stemmes 
via fuldmagt. For at kunne stemme, skal man registreres. Registreringen 
foregår ved oplysning af CVR.nr. eller navn og adresse. Herefter udleve-
res en stemmeseddel. Det er ikke muligt at afhente mere end én stem-
meseddel for hvert aktivt medlemskab. 

Man kan afhente stemmeseddel i forhallen og afgive sin stemme fra kl. 
8.30, hvor kongressen åbner, og frem til 13.30, hvor frokosten slutter. 

I tidsrummet kl. 12.00-12.30 vil de opstillede kandidater få mulighed for 
at præsentere sig selv. Der vil ikke være anbefalingstaler. Der stemmes 
efter prioriteringsmetoden, så stemmesedlen skal udfyldes med fire af 
de opstilledes navne i prioriteret rækkefølge for at være gyldig. De fire 
kandidater, der i alt har fået flest stemmer, er valgt. Resultatet af valget 
offentliggøres i forbindelse med middagen om aftenen. 

Yderligere information fås hos Maria Heby, L&F mhe@lf.dk / 3339 
4648 eller 2021 5425.

Valg til 
Landbrug & Fødevarer, Kvæg 
Primærsiden i Landbrug & Fødevarer skal for perioden 1. marts 2015 til 28. febru-
ar 2017 have valgt syv bestyrelsesmedlemmer til Kvæg. Fem fra landboforenin-
gerne og to fra Familielandbruget. 

Middag og  underholdning
        Middagen serveres i år både i koncertsalen og 

kongressalen.  Underholdningen ved John Harmsen, 

umiddelbart  før middagen, transmitteres via stor-

skærm fra koncertsalen til kongressalen.

Følg kongressen

www.kvaegkongres.dk 

www.facebook.com/kvaegkongres 

Du kan også følge kongressen på 
Twitter – og selv tweete om dine 
indtryk og oplevelser.
Brug #kvægkongres.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm
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P

Ville du gerne 

ha’ hørt …?

Der er mange spændende indlæg på kongressen, og det 

kan være svært at nå at høre alt det, man gerne vil. 

Skulle der være et indlæg, du ikke fik hørt, kan du finde en 

uddybning af emnet på 

 
www.kvaegkongres.dk 

Vær opmærksom på, at parkeringspladsen ved Hotel DGI 

Huset Herning for øjeblikket er en byggeplads for ung-

domsboliger. Der er dog fortsat mulighed for at parkere 

ved Kongrescentret (Danmarksgade, Smedegade og P-hu-

set, Kousgaards Plads). 

Du kan imidlertid helt undgå parkeringsproblemer ved 

at parkere ved MCH Messecenter Herning/MCH Park, Kaj 

Zartows Vej 3 og derfra benytte MCH Herning Kongrescen-

ters non-stop shuttlebusser til kvægkongressen. 

Læs mere på programmets bagside.

Kåring af vinderen i 
BudgetMatchen  

BudgetMatchen er en dyst, der går ud på at lave det 
bedste budget og udvikle det bedste design for budgetop-
følgningen.

Konkurrencen er forløbet med budgettet for 2014 i centrum. 
Første runde handlede om selve budgettet, og siden har der 
været to runder med fokus på budgetopfølgningen. 

Undervejs er de syv deltagende teams blevet vurderet og 
rangeret. Feltet har igennem hele konkurrencen ligget tæt, og 
den endelige afgørelse af BudgetMatchen afhænger således 
af den sidste budgetopfølgning, der rummer hele året. 

Vi kårer det team, der har leveret det bedste materiale til 
budget og budgetopfølgning.  

DER ER KUN FÅ P-PLADSER I MIDTBYEN

MCH ARENA
7400 HERNING

Mandag 23. februar 2015 kl. 8.30-23.30
Tirsdag 24. februar 2015 kl. 8.30-16.30

Skilte viser vej til vores shuttle-busser, der kører dig til MCH Herning Kongrescenter. 
Turen tager kun 8 minutter og busserne kører hele tiden i nedenstående tidsrum.

Så du kan komme til din bil, når du ønsker det.

KØR TIL MCH PARK – KAJ ZARTOWS VEJ 3
– ved Jyske Bank BOXEN og MCH Arena.

Herning udvikler sig og derfor bygges der i byen. 
Det lægger beslag på mange P-pladser. 

Benyt derfor MCH Park.

PARKER HER NEMT &
GRATIS

NEMT & 
GRATIS

! !

NON-STOP SHUTTLE BUS
KVÆGKONGRES 2015
23. OG 24. FEBRUAR 2015

Uden mad og drikke …

Landbrug & Fødevarer, Kvæg, 
Arla Foods, Danish Crown, 

VikingDanmark og DLG er værter ved 
fuld forplejning begge dage.

Mandag kl. 11.50 i Koncertsalen
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Mandag
14.45 - 15.30

 3  Teatersal

Tema FODER

Vælg den rigtige 
grovfoderstrategi 

 1 Lokale 4

 2 /54 (G) Lokale 5

Tema ØKONOMI

Før bedriften videre 

Tema STRATEGI OG LEDELSE

Den gode jobstart  

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 13.15

 > Juridisk specialkonsulent Morten Haahr Jensen, SEGES
 > Chefrådgiver Palle Høj, Heden & Fjorden

Fra 1. januar 2015 er der nye muligheder for at stifte investeringsselskab, 
partnerselskab og erhvervsdrivende fonde med landbrugsdrift som aktivitet. 
Morten Haahr Jensen fortæller, hvilke muligheder de nye regler giver dig, når 
du fx skal generationsskifte, sælge din bedrift eller overvejer at købe yderli-
gere landbrugsejendomme.
Palle Høj giver sit bud på, hvordan man kan føre bedriften videre, hvis man 
ikke har en søn eller datter, som vil overtage. Og han ser på, om de store en-
heder skal splittes ad ved generationsskifte.

 > Chefkonsulent Peter Hegelund, Jysk Landbrugsrådgivning
 > Mælkeproducent Lars Tobiasen, Janderup

Vi ser på, hvordan du får ansat den rigtige medarbejder til dine behov, og 
hvordan du sikrer, at den nye medarbejder får en god start og et udviklings-
forløb, der gør, at oplæringsperioden bliver reduceret til det halve. Med 
simple værktøjer kan det lykkes. Det handler om at få succes med medarbej-
deren fra den første dag. Sæt mål og følg løbende op på medarbejdernes re-
sultater, præstationer og adfærd - og sørg for en klar forventningsafstemning 
mellem jer. Så har du grundlaget for et godt samarbejde.

 > Landskonsulent Karsten A. Nielsen, SEGES
 > Landskonsulent Ole Aaes, SEGES

Det er vigtigt, at du vælger den grovfoderstrategi, der passer til forholdene 
på din bedrift. Med den rigtige kombination af græsblandinger, slætstra-
tegi, gødskning og faste kørespor kan du høste store udbytter i græsmar-
kerne. Nye græsblandinger har et meget stort udbyttepotentiale af energi 
og protein, hvis de dyrkes rigtigt. Men strategien i marken skal også passe 
til foderrationen og forudsætningerne i stalden. Hør, hvordan du vælger 
den grovfoderstrategi, der giver den bedste produktion og økonomi på din 
bedrift.

Opstilling af kandidater til Specialudvalget for Foderproduktion og 
Græsmarksdrift

Valg  
Specialudvalget  for  Foderproduktion og Græsmarksdrift
• Opstilling af kandidater, mandag kl. 14.45 i Teatersalen i forbindelse med indlæg 3: Vælg den rigtige grovfoderstrategi.
• Afstemning, mandag kl. 15.45 i Teatersalen i forbindelse med indlæg 8: Erfaringer med kompakt fuldfoder.

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCH
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 5 Kongressal

Tema AVL

Tør, kan og vil du? I
- Mød B.S. Christiansen og få inspi-
ration til at takle dine udfordringer 

 6 Cabaretsal 

Tema KØD

Fremtidsperspektiver for 
okse- og kalvekød 

 > CEO Finn Klostermann, DC Beef
 > Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES

Finn Klostermann giver sit bud på fremtidsperspektiverne for afsætning af 
okse- og kalvekød. Efterfølgende tager Susanne Clausen fat på EU-reform 
2015-20. Du får en præsentation af, hvordan det går med den afkoblede 
støtte – med udgangspunkt i en række cases.

 4 Scenen

Tema KOEN OG KALVEN

Læs din ko 

 > Professor Katy Proudfoot, The Ohio State University, USA*

I tiden efter kælvning er risikoen for, at koen bliver syg forøget. Sker det, re-
duceres koens velfærd, produktivitet og samlede levetid. Hør, hvordan man 
ved at være opmærksom på køernes adfærd kan identificere lidelserne på et 
tidligt stadie. Eksempelvis æder køer, som er på vej til at udvikle børbetæn-
delse, mindre, og de undgår social konkurrence ved foderbordet allerede tre 
uger før, de viser symptomer på sygdommen. Ligeledes bruger køer, som er 
ved at bliver halte, mere tid på at stå allerede 15 uger før, de diagnosticeres 
halte. Med dette indlæg bliver du dygtigere til tidligt at opdage sygdom hos 
køerne.*Indlægget holdes på engelsk.

 > Jægersoldat og mentaltræner B.S. Christiansen
 > Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark
 > Forsker Jehan Ettema, Simherd A/S, Aarhus Universitet
 > Konsulent Line Hjortø, SEGES

Kvægbruget har brug for produktivitetsstigning. Derfor skal alle kort spil-
les for at opnå højere produktion eller færre udgifter. I samarbejde med Vi-
kingDanmark sætter vi fokus på at spille kortene rigtigt og udnytte de avls-
mæssige muligheder - eksempelvis malkekvægskrydsning, krydsning med 
kødkvæg og optimal anvendelse af kønssorteret sæd. Vi fortæller kort og 
kontant, hvor meget du kan øge dit DB ved at implementere mulighederne 
i besætningen uden store investeringer. Men forandring og nye tiltag kan 
være svære at gennemføre. Bliv inspireret og få hjælp til det af jægersolda-
ten B.S. Christiansen. Hør også SEGES og VikingDanmark præsentere fælles 
ambitiøse 2020-mål for en lavere udskiftningsprocent, et øget antal kryds-
ningskalve og en øget andel af besætninger med systematiske krydsnings-
programmer.
Gå ikke glip af session II af Tør, kan og vil du, mandag kl. 15.45 – 16.30.

P
Undgå parkeringsproblemer: Parkér ved MCH Messecenter Herning/MCH 
Park, Kaj Zartows Vej 3 og benyt MCH Herning Kongrescenters non-stop shuttle-
busser til kvægkongressen. Læs mere på programmets bagside. Husk  – parkerer 
du i byen, skal du benytte P-billetten på bagsiden af programmet.

Følg kongressen
www.kvaegkongres.dk  
www.facebook.com/kvaegkongres 
#kvægkongres.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
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Mandag
15.45 - 16.30

 9 Scenen

Tema KOEN OG KALVEN

Færre halte køer med bedre 
kokomfort 

 > Konsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES
 > Økologisk mælkeproducent Brian Fruergaard-Roed, Nørager 

Der sættes fokus på de nyeste resultater med kompakt fuldfoder i forhold til 
snitlængde i græs, fysiske egenskaber, forskelle mellem typer af foderblan-
dere, køernes adfærd ved foderbordet, variation mellem køer og opfølgning 
på foderblanderens funktion. Kompakt fuldfoder giver nye muligheder for 
overvågning af fodringen gennem analyseprogrammet KMP-fuldfoder, som 
vi præsenterer det seneste års resultater fra. Du vil også høre om praktiske 
erfaringer med fodring af højtydende økologiske malkekøer med græsbase-
rede foderblandinger og arbejdet med optimering af foderblandingen og 
type af foderblander.

 8 / 37 (G) Teatersal 

Tema FODER

Erfaringer med 
kompakt fuldfoder 

 > Professor Katy Proudfoot, The Ohio State University,  USA*

Hvordan sikres den bedste komfort for køerne i stalden? Katy Proudfoot 
præsenterer nyere forskning, der viser hvilke faktorer, der påvirker køernes 
hviletid og dermed risikoen for, at de udvikler halthed og klovlæsioner. Det 
er bl.a. faktorer som sengebåsens indretning og udformning, strøelsestypen, 
overbelægning og muligheden for adgang til græs. Du går hjem med ny vi-
den om, hvordan kokomforten optimeres, og halte køer undgås.     

*Indlægget holdes på engelsk.

 7 / 35 (G) Cabaretsal A

Tema ØKONOMI

Afdragsbjerg forude? 

 > Landbrugschef Søren Porsbjerg, Nordea
 > Virksomhedskonsulent,  teamchef Niels Borello Lausen, Centrovice

70-75 pct. af realkreditlånene i landbruget er afdragsfrie, og i 2016-2018 
udløber afdragsfriheden på mange af dem. Hvis en høj andel af dine lån er 
afdragsfrie, kan der komme en meget stor terminsopkrævning ind ad døren, 
når afdragsfriheden udløber. Men skal du frygte udløbet af den afdragsfri 
periode? Det vil Søren Porsbjerg komme nærmere ind på, mens Niels Bo-
rello Lausen vil fortælle, hvordan du med fordel kan lægge en strategi for din 
pengestrøm fremadrettet.

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 09.30

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 09.30

Valg til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift.

Valg  
Specialudvalget  for  Foderproduktion og Græsmarksdrift
• Opstilling af kandidater, mandag kl. 14.45 i Teatersalen i forbindelse med indlæg 3: Vælg den rigtige grovfoderstrategi.
• Afstemning, mandag kl. 15.45 i Teatersalen i forbindelse med indlæg 8: Erfaringer med kompakt fuldfoder.

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCH
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 10   Lokale 4

Tema 
FRA LANDMAND TIL LANDMAND

Sådan holder jeg dødelig-
heden under 2 pct. 

 

Tema KØD

Kødkvæg

 12 Lokale 5

Tema KØD

Slagtekalve
– sunde slagtekalve

 11 Kongressal

Tema AVL

Tør, kan og vil du? II
– mød B.S. Christiansen og få inspirati-
on til at takle dine udfordringer

 > Mælkeproducent Niels Erik Nilsson, Herning
 > Mælkeproducent Peter Clausen, Vejen

Hvordan opnår man en lav kodødelighed? Det får du to bud på fra bedrifter, 
som begge har en kodødelighed, som ligger godt under to procent. Hør hvor-
dan de gør og bliv inspireret til hvilke parametre, du skal fokusere på, hvis din 
bedrift skal opnå samme lave kodødelighed.

 > Jægersoldat og mentaltræner B.S. Christiansen
 > Specialkonsulent Morten Kargo, SEGES /Aarhus Universitet
 > Teamleder Anders Fogh, SEGES
 > Rådgivningschef Lisbet Holm, VikingDanmark

Der er mange avlsmæssige muligheder for at optimere produktionen, og de 
er slet ikke udnyttet optimalt i malkekvægssektoren i dag. Det skyldes, at det 
er svært at gennemføre forandringer – ikke kun for kvægbrugere, men for 
alle mennesker. Opgaven er at gøre op med ‘vi plejer’. For at blive inspireret 
og motiveret til det, har vi inviteret jægersoldat B.S. Christiansen, som fortæl-
ler om, hvad der skal til for at skabe forandringer og nå de mål, man sætter 
sig. Han giver på en interessant og underholdende måde råd om, hvordan 
man bevarer gå-på-modet i en udfordrende hverdag.  
Men vi slipper dig ikke her. I samarbejde med VikingDanmark tilbyder SEGES 
opfølgende rådgivning og en Simherd beregning på din egen bedrift til en me-
get attraktiv pris, så du ved præcis hvilke avlstiltag, din bedrift får mest ud af. 

 > Seniorforsker Søren Krogh, Aarhus Universitet, Foulum
 > Slagtekalveproducent Claus Andersen, Rødekro
 > Dyrlæge Jette Klogborg, Løgumkloster

Søren Krogh redegør for, hvordan man kan forbedre immunstatus hos kalve. 
Claus Andersen og Jette Klogborg tager fat i medicinforbrug og sundhed ud 
fra alt-ind-alt-ud-princippet.  

 > Eva Søndergaard, AgroTech
 > Teamleder Jaap Boes, SEGES
 > Teamleder Per Spleth, SEGES

Smag på Landskabet
I 2013-14 er der gennemført et stort projekt om naturpleje under titlen 
’Smag på Landskabet’.  Projektets formål har været at udvikle naturpleje til 
en professionel rentabel produktion for landmanden. Derfor er der blevet 
sat fokus på at løse udfordringerne i hele kæden - lige fra den rigtige pleje af 
arealerne, lempeligere regler, professionel rådgivning, kødets spisekvaliteter 
og afsætningsmuligheder. I dette indlæg gør vi rede for de mange spænden-
de resultater, vi er nået frem til.

 13 Cabaretsal BC
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Mandag
18.45 - 19.30

 16 Cabaretsal A

Tema RDM

RDM I
– Hvordan bevarer jeg
begejstring og motivation? 

 > Surprise – en person fra sportens verden

Hverdagen kan være en rutsjetur fra kulkælderen til en dans på roser. Det, 
som får alle gennem hverdagen, er begejstring og motivation for det, man 
laver. Som en landmand sagde: ”Hvordan kan man beholde begejstringen, 
når man står op klokken lort om morgenen, arbejder hele dagen og bliver 
betalt som en kontanthjælpsmodtager?” Hans eget svar var: ”Det er fordi, vi 
kan lide det, vi laver.”
Kom og få input fra sportens verden om, hvordan de her beholder begej-
stringen og motivationen, da de om nogen kender til rutsjeture. Du vil helt 
sikkert få inspiration til, hvordan du selv kan blive begejstreret og motiveret.

 > Slagtekalveproducent Karsten Willumsen, Ikast
 > Forsker Jehan Ettema, Simherd A/S, Aarhus Universitet  

Karsten Willumsen fortæller om forudsætninger og muligheder for en øko-
nomisk kødproduktion sammen med den intensiverede mælkeproduktion. 
Hvad kan mælkeproducenterne gøre for at opnå bedre afsætning af tyrekal-
ve? Hvad er de økonomiske udsigter for kødproduktionen? 
Jehan Ettema belyser ved SimHerd, hvordan der kan vælges forskellige stra-
tegier i din besætning for fx forbedring af udbyttet ved mælkeproduktion og 
kødproduktion – er det realistisk? Er et stort hunligt opdræt nødvendigt? 
Herefter er der paneldiskussion med de to indledere samt Holstein-mælke-
producent Knud Sehested, Kjellerup, der har lavet kødkvægskrydsning gen-
nem længere tid.

 15  Teatersal

Tema DANSK HOLSTEIN

Dansk Holstein I 
– Anvendelse af kødkvægssæd
sammen med KSS til Holstein 

 14  Scenen

Tema STRATEGI OG LEDELSE

Zappergenerationen på 
arbejdspladsen  

 > Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria

De unge i landbruget er en del af den nye zappergeneration – ’generation 
Z’ (de 15-25 årige). De har en anden tilgang til virkeligheden, som kan inspi-
rere, men som også kræver en anden form for ledelse end den traditionelle. 
I dette oplæg ser Anne-Marie Dahl på, hvad der er op og ned på ’generation 
Z’. Hvad er deres styrker og svagheder, og hvordan leder man en generation, 
der har en ’zapper’-tilgang til virkeligheden? 

P
Undgå parkeringsproblemer: Parkér ved MCH Messecenter Herning/MCH 
Park, Kaj Zartows Vej 3 og benyt MCH Herning Kongrescenters non-stop shuttle-
busser til kvægkongressen. Læs mere på programmets bagside. Husk  – parkerer 
du i byen, skal du benytte P-billetten på bagsiden af programmet.

?
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 18 Lokale 5

 17 Lokale 4

Tema SLAGTEKALVE

Produktion af 
slagtekalve i Holland 

 19 Cabaretsal BC

Tema DANSK KØDKVÆG

 Aktuelt nyt

 > Formand Anders Levring, Dansk Jersey
 > Avlsrådgiver Sara Petersen, VikingDanmark
 > Mælkeproducent Peter Dalgaard Juhl, Sommersted

Dansk Jersey sætter i løbet af aftenens tre sessioner fokus på optimering 
med det eksisterende avlsmateriale samt optimering i forhold til fremtidige 
produktionsbetingelser. Indlederne i session I viser muligheder og resultater 
fra SimHerd beregninger af forskellige avls- og managmentstrategier i Peter 
Dalgaard Juhls besætning. I overvejelserne for den højtydende besætning på 
230 køer indgår strategier med reduceret opdræt, X-Vik og kødkvæg, opdræt 
af kviekalve til tidligt salg m.m. Alt sammen med det formål at optimere på 
besætningens dyreenheder.

 > Konsulent Fokke Komrij, Denkavit, Holland

Rosékalve er en produktion af kalve i Holland, hvor kalvene på slagtetids-
punktet er 8-10 måneder gamle. Det er altså en produktion, der på mange 
områder ligner vores slagtekalveproduktion i Danmark. Konsulent Fokke 
Komrij fortæller om, hvordan denne produktion foregår i Holland.

 >  Formand Henning Hansen

Beretning om det politiske arbejde samt orientering om planlagte aktiviteter 
i det kommende år. Desuden er der mulighed for at stille spørgsmål til for-
manden og den øvrige bestyrelse om politiske emner i relation til kødkvæg.

Tema DANSK JERSEY

Dansk Jersey I
– SimHerd beregninger gi-
ver grundlag for optimering

Gå på VidensCafé
Videnscaféerne holder åbent i alle pauser.

• DMS Dyreregistrering
• KvægNøglen
• BoviSoft
• Løsninger til specifikke behov

• SimHerd og VikShop
• Shop halv pris på SOP
• Smag på Landskabet
• Vores mælk – en ren fornøjelse

Uden mad og drikke …
Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Arla Foods, Danish Crown, VikingDanmark og DLG 

er værter ved fuld forplejning begge dage.

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCH
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Mandag
19.45 - 20.30

Tema DANSK HOLSTEIN

Dansk Holstein II
– Høj livsproduktion og god hold-
barhed giver top- og bundlinje  

 23 Cabaretsal A 

Tema RDM

RDM II
– Slagter jeg den rigtige ko?

 > Forsker Jehan Ettema, Simherd A/S, Aarhus Universitet
 > Mælkeproducent Gert Thomsen, Vorbasse

Spørgsmålet ‘slagter jeg den rigtige ko?’ har mange landmænd stillet sig selv. 
Når man vælger slagtestrategi, bør den optimeres ud fra DB, og det kan gø-
res via Simherd. Jehan Ettema giver sit bud på DB ud fra forskellige slagte-
strategier og forskellige udskiftningsprocenter – men også helt andre ideer 
og vinkler på emnet. 
Én ting er teori, noget andet er praktik. Gert Thomsen, som har 470 RDM-
køer, fortæller, hvordan han udnytter RDMs potentiale, herunder hvordan 
han udnytter den gode sundhed og slagteværdi.  

 21  Lokale 7AB

 22  Teatersal

Tema FODER

Den Motiverende Samtale 
– workshop for rådgivere

 > Konsulent og underviser Helene Foss Kjeldsen, Center for Motivation og 
Forandring

Som rådgivere oplever vi ofte, at landmandens motivation for at ændre ad-
færd er helt afgørende for at opnå positive forandringer. Det kan være fru-
strerende at føle, at man har alle de rigtige argumenter, men at det alligevel 
ikke er nok til at sætte gang i udviklingen.
Den Motiverende Samtale er blevet et værdifuldt værktøj i forhold til at 
frembringe adfærdsændringer i den humanmedicinske verden, men meto-
den har helt sikkert potentiale til også at forbedre vores resultater som land-
brugsrådgivere. Deltag i en koncentreret workshop med små øvelser i prak-
tisk læring. Læs mere her: www.denmotiverendesamtale.dk

 > Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard, LandboNord 

En stor livsproduktion kan fremkomme via holdbare køer, men også via høj 
ydelse. Hvis begge forhold er til stede, rammer de højstydende Holsteinbe-
sætninger i Danmark en livsproduktion på over 40.000 kg EKM. Hvor ligger 
du? Kan du ændre på forholdene?

 20  Kongressal

Tema STRATEGI OG LEDELSE

Bliv bedre til at 
kommunikere  

 > Erhvervspsykolog Henrik Leslye, Valby

God kommunikation skaber gode resultater. Så kort kan det siges. Dette ind-
læg sætter fokus på de fire personlighedstyper: Føleren, Tænkeren, Handle-
ren og Forandreren. Når du har kendskab til disse typer, og genkender dem 
i din kommunikation, er det enkelt at stille ind på den rigtige frekvens, så 
kommunikationen lykkes. Hvilken type, du har med at gøre, fortæller også 
noget om hans eller hendes foretrukne måde at samarbejde på. Du kan bru-
ge din nye viden både arbejdsmæssigt og privat - for det handler om men-
nesker generelt.
Du går fra indlægget med viden og redskaber til at forbedre din måde at 
kommunikere og samarbejde på også med dem, som ikke ligner dig.

For

rådgivere

http://www.denmotiverendesamtale.dk
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 24 Lokale 4

 25 Scenen

Tema DANSK JERSEY

Dansk Jersey II
– Holdbare køer giver bundlinje

Tema MÆLK

Rå mælk hitter 
hos danske stjernekokke 

 > Kvægbrugskonsulent Rik Kool, Centrovice 

Rik Kool viser effekter af at optimere på holdbarhed og fortæller om sam-
menhænge mellem holdbarhed, ydelse og bundlinje samt om bagvedliggen-
de management. 

 > Køkkenchef Rasmus Munk, Restaurant TreeTop, Vejle
 > Distributør af rå mælk Povl Lønberg, København
 > Specialkonsulent Erik Rattenborg, SEGES 

Stjernekokkene jubler over, at de nu må anvende rå mælk i deres restauran-
ter. Men hvad er det, de er så vilde med? Den rå mælk hentes hos den enkelte 
landmand og leveres direkte fra køletanken til restauranten. Det betyder, at 
kokkene får et nænsomt behandlet produkt med en høj fedtprocent og en 
kraftig smag, der afspejler både kvægrace, foder, jordbund og friskhed. Ved 
at have mødt producenten og oplevet hans produktion, får de også koblet en 
historie på mælken. Hør stjernekokken Rasmus Munk fra Restaurant TreeTop 
i Vejle fortælle om, hvordan han arbejder med mælken, og hvorfor han sy-
nes, den er så fantastisk. Landets eneste distributør af rå mælk. Povl Lønberg 
fortæller, hvorfor han gik til kamp for at gøre det lovligt at distribuere og an-
vende mælken, det omfattende egenkontrolprogram samt hvilke perspekti-
ver, han ser i den rå mælk. Endelig skal du naturligvis høre, hvad det kræver af 
mælkeproducenten at få lov til at levere mælk til en literpris på 10 kr. 

 26 Lokale 5

Tema SLAGTEKALVE

Bedre økonomi 
med krydsnings-
kalve 

 > Teamleder Per Spleth, SEGES
 > Specialkonsulent Morten Kargo, SEGES/Aarhus Universitet
 > Slagtekalveproducent Karsten Willumsen, Sunds

Vi præsenterer de seneste resultater fra forsøg med store krydsningskalve.

 27 Cabaretsal BC

Tema DANSK KØDKVÆG

Nyt om avl 

 > Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, SEGES

En kort gennemgang af de vigtigste tal i årsstatistikken. Desuden orienteres 
om det fælles nordiske kåringssystem og andre af de faglige aktiviteter, som 
Dansk Kødkvæg arbejder med. 

Årets avler
Kåring af ‘Årets avler’, som er valgt af Dansk Kødkvægs bestyrelse blandt ind-
stillinger fra alle raceforeninger.

Gå på VidensCafé
Videnscaféerne holder åbent i alle pauser.

• DMS Dyreregistrering
• KvægNøglen
• BoviSoft
• Løsninger til specifikke behov

• SimHerd og VikShop 
• Shop halv pris på SOP
• Smag på Landskabet
• Vores mælk – en ren fornøjelse
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Mandag
20.45 - 21.30

 30  Teatersal

Tema DANSK HOLSTEIN

Dansk Holstein III
– Stabile avlsværdital
og bedre eksteriør oplysning

 > Landskonsulent Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein 

Anvendelsen af tyre har skiftet karakter med udbredt brug af genomisk te-
stede tyre. En analyse viser, at der er god grund til at stole på tallene med 
den sikkerhed, de måtte have. Dansk Holstein har ændret på beregning af 
nogle eksteriøregenskaber og vurderer andre egenskaber i relation til avls-
mål og NTM. Kan vi skabe en endnu bedre Holstein-ko? 

 29 / 61 (G) Scenen

Tema FODER

Grovfoderskolen 
– så meget giver det

 28  Kongressal

Tema ØKONOMI 

Når storpolitik rammer 
bedriften

 > Ph.d. Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsaka-
demiet

Hvad har storpolitik at gøre med økonomien i at producere mælk? Indtil for 
nylig var der ikke mange, som så en sammenhæng, men det har krisen i Ukrai-
ne krisen vendt op og ned på. Også udviklingen i Kina – verdens førende øko-
nomi om få år – har stor indflydelse på mælkepriserne. Landet er i høj grad 
blevet en drivende kraft i forhold til efterspørgslen på mælk og mejeripro-
dukter. Sidst, men ikke mindst, er det heller ikke uvæsentligt, hvad der sker i 
Nordafrika og Mellemøsten. Det er vigtige aftagere af danske mejeriproduk-
ter, men ikke just områder præget af politisk stabilitet. Hør Peter Viggo Jakob-
sen fortælle om, hvordan han ser den storpolitiske udvikling i de kommende 
år, og hvordan det vil præge forretningen og de økonomiske rammer.

 > Konsulent Peter Hvid Laursen, SEGES
 > Kvægbrugskonsulent Martin N. Mikkelsen, Vestjysk Landboforening
 > Mælkeproducent Ole Kjeldgaard Stampe, Spjald

Grovfoderskolen har haft succes med at sætte fokus på produktion og øko-
nomi i grovfoder i et tæt tværfagligt samarbejde. Nogle bedrifter har delta-
get i projektet i to – tre år. Projektet er sluttet med udgangen af 2014. I den 
sidste del af projektet er der sat fokus på at måle effekten af fastsatte tiltag. 
Målet var at opnå 1.000 kr. pr. årsko efter to år. Vi løfter sløret for, om det 
lykkedes at få så mange penge i kassen på de syv bedrifter i projektet. Hør 
også, hvor meget ekstra tid rådgiverne har brugt på bedrifterne i forhold til 
tidligere og få en beregning af lønsomheden af den ekstra rådgivning.

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 14.30

Følg kongressen
www.kvaegkongres.dk  
www.facebook.com/kvaegkongres 
#kvægkongres.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
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 31 Cabaretsal A

Tema RDM

RDM III
– Verden rundt med RDM

 32 Lokale 4

Tema DANSK JERSEY

Dansk Jersey III
– Kvierne skal kælve, inden de
bliver 22 måneder 

 33  Lokale 5

Tema SLAGTEKALVE

Veje til bedre økonomi for 
slagtekalve producenter 

 34 Cabaretsal BC

Tema DANSK KØDKVÆG

Udegående dyr og velfærd 
generelt hos kødkvæg 

 > Avlskonsulent Jakob Lykke Voergaard, VikingGenetics

Det sidste år har budt på store ændringer og fremskridt for RDM. Hundyr 
i referencegruppen har givet et stort hop i NTM, og et nyt avlsprogram er i 
støbeskeen. Kom og hør, hvordan hundyrene får en større betydning for øget 
avlsfremgang. Test og skylninger af kvier kan fremadrettet blive en del af 
hverdagen for mælkeproducenterne. 
RDM, også kaldet VikingRed, er ved at være et velkendt brand i hele verden. 
Tilfredsheden og succesen rundt i verden er stor. Få et indblik i, hvordan det 
gode avlsarbejde i Viking er med til at forbedre mælkeproduktionen i det 
meste af verden.

 > Kvægrådgiver Ida Ringgaard, Vestjysk Landboforening
 > Kvægrådgiver Inger-Marie Antonsen, Centrovice
 > Mælkeproducent Anders Peder Bang, Husby

Indlederne fortæller om hvilke managementredskaber, der er taget i anven-
delse for at nedsætte kælvningsalderen til 21,5 måned. Lav kælvningsal-
der er bestemt ingen hindring for høj ydelse, men derimod med til at sikre 
et flot økonomisk resultat. Anders Peder Bangs 155 køer er blandt landets 
højstydende med 843 kg F+P i gennemsnit. Hør nærmere om både økonomi 
og om management, der sikrer de flotte resultater. 

 > Konsulent Hans Chr. Christiansen, Calvex 
 > Slagtekalverådgiver Steen Hansen, DLBR Slagtekalve, SEGES

Hans Chr. Christiansen fortæller, hvordan Calvex samarbejder med mælke-
producenter om at få gode kalve ind i deres produktion. Hvilke krav kan stil-
les til mælkeproducenterne? Calvex starter ca. 1.400 kalve op om året, og en 
del sælges videre ved ca. 130 kg.  
Herefter kan du høre om godt og billigt foder, alternative proteinkilder. Kan 
der spares, uden at det går ud over tilvækst og sundhed?

 > Kødkvægsproducent Anni Assenbjerg, Give
 > Studerende Malene Skjoldborg Jørgensen, Københavns Universitet
 > Dyrlæge Stig Jessen, Fødevarestyrelsen
 > Teamleder Per Spleth, SEGES

Hør om udegående dyrs behov for læ og ly i vinterperioden med udgangs-
punkt i bl.a. termografiske målinger.  
På baggrund af Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i 200 besætninger i vinte-
ren 2014-2015 redegør Stig Jessen efterfølgende for, hvordan det står til med 
dyrevelfærden i kødkvægsbesætninger. 
Til slut kårer vi den kødkvægsproducent, som havde det bedste DB i 2014.
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MandagTirsdag
09.30 - 10.15

 36 Cabaretsal A

Tema STRATEGI OG LEDELSE

Harmoni på bedriften 

 35 / 7 (G) Kongressal

Tema ØKONOMI

Afdragsbjerg forude? 

 > Landbrugschef Søren Porsbjerg, Nordea
 > Virksomhedskonsulent, teamchef Niels Borello Lausen, Centrovice

70-75 pct. af realkreditlånene i landbruget er afdragsfrie, og i 2016-2018 
udløber afdragsfriheden på mange af dem. Hvis en høj andel af dine lån er 
afdragsfrie, kan der komme en meget stor terminsopkrævning ind ad døren, 
når afdragsfriheden udløber. Men skal du frygte udløbet af den afdragsfri 
periode? Det vil Søren Porsbjerg komme nærmere ind på, mens Niels Bo-
rello Lausen vil fortælle, hvordan du med fordel kan lægge en strategi for din 
pengestrøm fremadrettet.

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 15.45

 > Konsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES
 > Økologisk mælkeproducent Brian Fruergaard-Roed, Nørager 

Der sættes fokus på de nyeste resultater med kompakt fuldfoder i forhold til 
snitlængde i græs, fysiske egenskaber, forskelle mellem typer af foderblan-
dere, køernes adfærd ved foderbordet, variation mellem køer og opfølgning 
på foderblanderens funktion. Kompakt fuldfoder giver nye muligheder for 
overvågning af fodringen gennem analyseprogrammet KMP-fuldfoder, som 
vi præsenterer det seneste års resultater fra. Du vil også høre om praktiske 
erfaringer med fodring af højtydende økologiske malkekøer med græsbase-
rede foderblandinger og arbejdet med optimering af foderblandingen og 
type af foderblander.

 37 / 8 (G) Teatersal 

Tema FODER

Erfaringer med 
kompakt fuldfoder 

(G) Indlægget holdes også  mandag kl. 15.45

 > Afdelingsleder Per Nørmark Andersen, Natur og Miljø, Uldum
 > Konsulent Morten Lindegaard Jensen, SEGES 
 > Specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES

I dette indlæg sætter vi fokus på udviklingsplaner og på, hvordan de kan 
hjælpe i samarbejdet med kommunerne om bedriftens udvikling. Vi ser også 
på i hvilke trin, bedriften skal udvikles, så man hele tiden sikrer den bedste 
økonomi. Det gælder både medarbejderbehov, behovet for maskiner samt 
logistik. Efter indlægget ved du, hvordan du laver en udviklingsplan for din 
bedrift, som du kan fremlægge for kommunen, så kommunen bliver en kon-
struktiv medspiller. Grundlaget for indlægget er bl.a. erfaringer fra ‘Harmoni 
på bedriften’, som er et tværfagligt projekt mellem kommuner, landmænd 
og rådgivere.

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCH

Følg kongressen
www.kvaegkongres.dk  
www.facebook.com/kvaegkongres 
#kvægkongres.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
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 38  Scenen 

Tema KOEN OG KALVEN 

Bliv klogere på 
Mycoplasma bovis 

 39 Caberetsal BC

Tema 
FRA LANDMAND TIL LANDMAND

Ledelse med over 300 køer 

 40 / 64 (G) Lokale 5

Tema MÆLK

Succesfuld 
Celletal Turnaround 

 > Professor Liza Rosenbaum Nielsen, Københavns Universitet
 > Seniorforsker Branko Kokotovic, DTU-Veterinærinstituttet
 > Dyrlæge Lene Jensen, Skovbjerg DyrlægeTeam

Liza Rosenbaum Nielsen fortæller om, hvilke forskningsaktiviteter der er 
i gang i danske kvægbesætninger samt om de nyeste resultater indenfor 
diagnostik og spredning af Mycoplasma bovis. Branko Kokotovic går bagom 
mikrobiologien og fortæller om, hvordan spredningen af mycoplasma-stam-
mer bliver undersøgt med avancerede genteknologiske metoder. Hans re-
sultater kan forhåbentlig være med til at forklare de problemer med myco-
plasma, som Danmark og andre lande står overfor. Afslutningsvis giver Lene 
Jensen en karakteristik af de danske mycoplasma-udbrud i 2011-2014 samt 
mulige medvirkende årsager. Hendes viden er baseret på interviews og spør-
geskemaundersøgelser i 324 danske malkekvægsbesætninger.

 > Mælkeproducent Gunnar Forum, Skals
 > Mælkeproducent Sjoerd Ydema, Rødkærsbro

Erfaringer viser, at der sker en gennemgribende forandring i ledelsesbeho-
vet, når man runder de 300 køer. I dette indlæg har vi inviteret to inspire-
rende landmænd, som har stor succes med at lede bedriften – og som begge 
har flere end 300 køer. De leder på to meget forskellige måder, men opnår 
fantastiske resultater i forhold til medarbejderne og økonomien. Hør dem 
fortælle, hvordan de gør.

 > Kvalitetsrådgiver Snorri Sigurdsson, SEGES
 > Mælkeproducent Ulrik Jakobsen, Sunds

Ligger dit celletal for højt? Så sænk det til 150.000 på tre måneder. Sådan ly-
der tilbuddet på den nye besøgstype Celletal Turnaround, som SEGES, Team 
Råvarekvalitet introducerede i 2014. Hvordan det lader sig gøre i praksis, 
kan du høre en kvalitetsrådgiver og en mælkeproducent fortælle. Og nej - 
det gælder ikke kun om at slagte sig ud af problemerne. Derimod har vilje 
og opfølgning stor betydning for at nå målet. Celletal Turnaround tilbydes til 
en fast pris og omfatter seks besøg: Et opstartsbesøg, fire opfølgende besøg 
og et afsluttende besøg. Kvalitetsrådgiveren er tovholder og involverer land-
mandens øvrige rådgivere, så man får tværfaglig rådgivning. 

Uden mad og drikke …
Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Arla Foods, Danish Crown, VikingDanmark og DLG 

er værter ved fuld forplejning begge dage.

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCHP
Undgå parkeringsproblemer: Parkér ved MCH Messecenter Herning/MCH 
Park, Kaj Zartows Vej 3 og benyt MCH Herning Kongrescenters non-stop shuttle-
busser til kvægkongressen. Læs mere på programmets bagside. Husk  – parkerer 
du i byen, skal du benytte P-billetten på bagsiden af programmet.

(G) Indlægget holdes også  tirsdag kl. 14.30
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10.45 - 11.30

 41  Kongressal

Tema ØKONOMI

Styrk cashflowet 

 42 Cabaretsal A

Tema STRATEGI OG LEDELSE

Løft din ledelse til næste 
niveau

 > Driftsøkonomikonsulent Annette Bøeg, Heden & Fjorden
 > Mælkeproducent Per Vestergaard, Vildbjerg

Ingen virksomhed kan overleve, hvis der kontinuerligt går flere penge ud, 
end der kommer ind. Styring af cashflowet er derfor en vigtig, hvis ikke den 
vigtigste ledelsesopgave, man kan have - ikke blot i virksomheder med pres-
set likviditet men i alle virksomheder. Evnen til at generere positiv likviditet 
skaber økonomisk råderum, og det giver mulighed for at skabe sund vækst. 
Hør Annette Bøeg give sine konkrete anbefalinger til, hvordan du styrker din 
virksomheds cashflow, og hør mælkeproducent Per Vestergaard fortælle, 
hvordan han forbedrede den i sin virksomhed. 

 > Chefkonsulent Marianne Dyreholt, Gefion
 > Kvægrådgiver Anna-Sofie Kjærsgaard, Vestjysk Landboforening

I takt med, at man får flere medarbejdere, stiger også kravene og udfordrin-
gerne. Vi præsenterer nye simple værktøjer, som kan hjælpe med at udvikle 
dig som leder. Blandt andet værktøjer indenfor områderne mini-medarbej-
derudviklingssamtale, synlighed af samarbejdet på bedriften samt motiva-
tions- og tillidsværktøjer. Rådgiverne , som har arbejdet med værktøjerne, 
fortæller om deres erfaringer og hvilken effekt, værktøjerne har haft på 
bedrifterne. 

 43   Teatersal

Tema FODER

Kernen i kornopbevaring 

 > Specialkonsulent Finn Strudsholm, SEGES
 > Konsulent Henrik Martinussen, SEGES
 > Driftsøkonom Jacob Krog, SEGES

Korn er billigt for tiden, og de fleste danske mælke- og kødproducenter fod-
rer derfor med det i betydelige mængder. Fodring med korn kræver imidler-
tid en sikker og billig opbevaring. Desværre er der mange eksempler på både 
dårlig og for dyr opbevaring. I indlæggene gennemgås en række aktuelle me-
toder til korrekt opbevaring af korn. Vi kommer omkring både tørring, crimp-
ning, ribbehøst, urea- eller ludbehandling samt konservering med propion-
syre. Der vil også være fokus på hvilke metoder, der egner sig bedst under 
forskellige forudsætninger som fx mængder, vandindhold, høsttidspunkt og 
krav til oplagringstid. Indlæggene dækker mulighederne på både økologiske 
og konventionelle kvægbrug.

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCH

Følg kongressen
www.kvaegkongres.dk  
www.facebook.com/kvaegkongres 
#kvægkongres.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
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 44 Cabaretsal BC

Tema KOEN OG KALVEN

Smittebeskyttelse 
– bedriftens livs forsikring

 45 /63 (G) Scenen

Tema 
FRA LANDMAND TIL LANDMAND

Mentor 
– et kollegialt skub fremad

 46  Lokale 5

Tema MÆLK

Hold termoresistente 
bakterier nede 

 > Specialkonsulent Lars Pedersen, SEGES
 > Mælkeproducent Ralf Sanderink, Ribe 

Vi lever i en globaliseret verden. Det gør bakterier og virus også. Derfor kan 
smitsomme sygdomme uden for landets grænser pludselig blive introduce-
ret i din besætning til skade for både dig selv, dine naboer og hele erhver-
vet - med mindre du forebygger, at det sker. Hør hvordan du gør det bedst, 
og hvordan du indenfor din egen besætning kan sørge for, at et sygdoms-
udbrud dør ud igen. Godt krydret med billeder fra hverdagen fokuserer vi i 
indlægget på, hvorfor smittebeskyttelse er både dit, mit og vores ansvar og 
giver praktiske eksempler på effektiv smittebeskyttelse via almindelig sund 
fornuft.

 > Mentor og mælkeproducent Per Andersen, Skive
 > Projektleder Eva Gleerup, SEGES

’‘Jeg var ved at være drænet for energi og trængte til at få et skub i den rigtige 
retning’. Sådan fortæller en mælkeproducent om sin motivation for at melde 
sig til den nye mentorordning, hvor en dygtig, erfaren kollega kommer ind 
over og ser med nye øjne på bedriften. Mentorordningen har nu kørt et år 
som pilotprojekt. Målet med ordningen var at skabe forandring hos de land-
mænd, som gerne vil have en mentors hjælp til at indfri bedriftens potentia-
le. I indlægget hører du, hvordan et mentorforløb fungerer, og hvad det har 
betydet for deltagerne og deres bedrifter at blive udfordret af en erfaren kol-
lega frem for en ekstern konsulent. Eva Gleerup fortæller om selve mentor-
forløbet, og Per Andersen fortæller om sine erfaringer med at være mentor. 
Måske får du lyst til at blive mentor eller mentee.

 > Kvalitetsrådgiver Søren B. Nielsen, SEGES
 > Mejeriingeniør Annette Baltzer Larsen, Dairy Engineer FORCE Techno-
logy

Danske mejerier har stor fokus på termoresistente bakterier i mælken, fordi 
de forringer kvaliteten på mejeriprodukter - bl.a. ostekvaliteten. Det be-
tyder tab for mejeriet, og nogle mejerier afregner da også efter termoresi-
stente kim. Derfor arbejder et innovationskonsortium - Futuremilq med at 
afdække, hvad mælkeproducenten skal være opmærksom på for at holde 
termoresistente kim nede. I indlægget får du en gennemgang af de vigtigste 
fokuspunkter, som Futuremilq har fundet frem til. Blandt andet, hvor de for-
skellige typer malkeanlæg og køletanke har deres svage punkter mht. hygiej-
nebrister. Du får også indsigt i, hvordan belægninger og biofilm opstår – og 
hvordan du holder malkeudstyret fri for dem.

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 14.30

Uden mad og drikke …
Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Arla Foods, Danish Crown, VikingDanmark og DLG 

er værter ved fuld forplejning begge dage.

Gå på VidensCafé
Videnscaféerne holder åbent i alle pauser.

• DMS Dyreregistrering
• KvægNøglen
• BoviSoft
• Løsninger til specifikke behov

• SimHerd og VikShop 
• Shop halv pris på SOP
• Smag på Landskabet
• Vores mælk – en ren fornøjelse
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MandagTirsdag
11.45 - 12.30

 47  Scenen

Tema ØKONOMI

Skab råderum 
ved investering 

 48  Lokale 5

Tema STRATEGI OG LEDELSE

En stærk krop 
resten af arbejdslivet 

 49  Teatersal

Tema FODER

Afgræsning 
– sæt koen i arbejde

 > Ph.d. Michael Friis Pedersen, Københavns Universitet
 > Ph.d. Jacob Vesterlund Olsen, Københavns Universitet

Investeringer har stor økonomisk betydning, men er investeringen økono-
misk god, blot fordi den kan finansieres, eller når blot budgettet hænger 
fornuftigt sammen? Og hvis ikke, hvordan vurderer du så økonomien? Hør 
Jakob Vesterlund Olsen forklare, hvordan du kommer fra ‘budget til rentabili-
tetsberegning’. Investeringer er også forbundet med større eller mindre grad 
af risiko, og de har ofte stor betydning for dine muligheder fremadrettet. Mi-
chael Friis Pedersen fortæller om, hvordan du inkluderer risiko i den økono-
miske vurdering af investeringer, og hvordan du udvikler bedriften samtidig 
med, at du styrker økonomien.

 > Fuldmægtig, Julie Greve Lindholm, Arbejdstilsynet

Der er stadig mange fysisk krævende arbejdsopgaver i landbruget, som ud-
fordrer kroppen. Hvis man ønsker at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på be-
driften og forebygge nedslidning, er der imidlertid mulighed for at få hjælp 
til det ved at ansøge om en ’forebyggelsespakke’. I indlægget får du en in-
troduktion til pakken, som er et forløb, man kan gennemføre på bedriften. 
Forløbet indgår i det daglige arbejde og varer i alt 3 - 4 måneder, hvor der 
sættes fokus på fx bedre arbejdsrutiner ved tunge løft og ensidigt belastende 
arbejde, bedre arbejdsstillinger og bedre samarbejde. Hør om værktøjerne i 
pakken, og hvordan man ansøger om den.

 > Økologikonsulent, koordinator, Aase Holmgaard, Syddansk Økologi
 > Mælkeproducent Peter Juel, I/S Flintholm, Brørup 
 > Konsulent Arne Munk, SEGES 

Resultater fra afgræsningsskolen i 2014 viser, at koen kan hente 30-50 pct. af 
sit foderbehov i sommerperioden ved afgræsning samtidig med, at hun op-
retholder ydelsen. Det kræver dog god planlægning og tæt opfølgning - og 
at man for alt i verden undgår, at græsmarken bliver dødbidt. Gevinsten er til 
gengæld væsentlig lavere foderomkostninger og dermed potentiale for en 
bedre produktionsøkonomi. I indlægget sætter vi fokus på de væsentligste 
faktorer for en succesfuld afgræsning herunder, om det koster mælk og pen-
ge at lade køerne arbejde i græsmarken. 

Uden mad og drikke …
Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Arla Foods, Danish Crown, VikingDanmark og DLG 

er værter ved fuld forplejning begge dage.

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCH
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 50 Cabaretsal A

Tema KOEN OG  KALVEN

Høj mælkeydelse 
med optimal fodring 
af opdrættet 

 51  Kongressal

Tema 
FRA LANDMAND TIL LANDMAND

Sådan får vi 13.000 kg mælk 
i tanken 

 52  Cabaretsal BC

Tema MÆLK

Bæredygtig 
mælkeproduktion 

*Indlægget holdes på engelsk.

 > Professor Alex Bach, forskningsinstitutionen IRTA Torre Marimon, Barce-
lona, Spanien*

Den måde, kalve og ungdyr fodres på, har betydning for dyrenes tilvækst og 
sundhedstilstand. Men fodringen påvirker også ungdyrenes senere mælke-
ydelse og deres holdbarhed som køer, hvilket har stor betydning for land-
mandens økonomi. Dr. Alex Bach vil fortælle om, hvordan næringsstofforsy-
ningen, både i fosterstadiet og sidenhen via fodringen som kalv og ungdyr, 
påvirker dyrenes stofskifte, tilvækst og fremtidige produktivitet. Indlægget 
vil indeholde fodringsstrategier til kalve og ungdyr, der sikrer optimal til-
vækst, så dyrene efterfølgende udvikler sig til sunde og produktive køer.

 > Mælkeproducent Casper Pedersen, Bindslev
 > Mælkeproducent Poul Henningsen, Nibe

I april 2015 bliver kvoten frigivet, og så skal der mælk i tanken. To land-
mænd fortæller, hvordan de formår at få 13.000 kg mælk pr. ko. Hvad er 
hemmeligheden bag den høje ydelse? Bliv inspireret og få ideer, som du må-
ske kan bruge din bedrift, så du er klar til april.

 > Lektor Lars Wiking, Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer
 > Konsulent Anke Stubsgaard, SEGES

Opkoncentrering af mælk på gården gør det muligt for både landmand og 
mejeri at spare vand og energi. Lektor Lars Wiking arbejder på at realisere 
metoden i et forskningsprojekt, der i øjeblikket kører på Danmarks Kvæg-
forskningscenter. Få en status på projektet og hør om de faglige udfordrin-
ger, som metoden giver. For at finde ud af, hvordan man kan sætte tal på, 
om en bedrift er bæredygtig, har SEGES og Aarhus Universitet i 2013-14 
foretaget bæredygtighedsanalyser på 60 bedrifter, heraf 15 Arla- og Na-
turmælk-leverandører. De har analyseret en stor mængde data på tværs af 
kriterierne økonomi, klima, miljø, dyrevelfærd, ydelse, vand, biodiversitet, 
arbejdsmiljø, m.m. Det har givet ny og spændende information, som gør, at 
man kan sætte tal på bæredygtigheden for den enkelte bedrift på forskellige 
områder og se, hvor der skal sættes ind, så den bliver mere bæredygtig. Hør 
om de nye resultater og hvilke perspektiver, de giver.

Følg kongressen
www.kvaegkongres.dk  
www.facebook.com/kvaegkongres 
#kvægkongres.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Gå på VidensCafé
Videnscaféerne holder åbent i alle pauser.

• DMS Dyreregistrering
• KvægNøglen
• BoviSoft
• Løsninger til specifikke behov

• SimHerd og VikShop
• Shop halv pris på SOP
• Smag på Landskabet
• Vores mælk – en ren fornøjelse
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MandagTirsdag
13.15 - 14.00

 53   Scenen

Tema ØKONOMI

Større bevægelsesfrihed 
med kontrakter 

 55  Teatersal

Tema FODER

Overvåg dit indkøbte 
foder 

 > Mælkeproducent Jørn Kjær Madsen, Bramming
 > Specialkonsulent, advokat Jacob Langvad Nielsen, SEGES

Eje eller ikke eje? Det er spørgsmålet, mange står overfor. Nogle kvægbruge-
re vælger at lave kontrakt om opdræt af kvier, dyrkning af grovfoder, afsæt-
ning af gylle, leasing af maskiner osv. Produktion på baggrund af kontrakter 
mindsker kapitalbindingen, og det giver mulighed for at øge produktions-
omfanget uden yderligere gældssætning. Men produktion på baggrund af 
mange kontrakter øger også transaktionsomkostningerne og indebærer ri-
sici. Jørn Kjær Madsen fortæller om sine erfaringer med kontrakter som et 
væsentligt element i det at producere mælk, og Jacob Langvad Nielsen giver 
konkrete bud på, hvordan risiciene ved kontrakter takles.

 > Konsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES
 > Kvægbrugskonsulent Anna Mette Ugelvig, Syddansk Kvæg

Tilskudsfoder udgør typisk 35 – 40 pct. af køernes foderration på konven-
tionelle bedrifter. Samtidig er tilskudsfoderets sammensætning og fodrings-
biologiske egenskaber væsentlige for optimering af produktionen. Derfor er 
det vigtigt at være opmærksom på kvaliteten og en eventuel variation i både 
indkøbte råvarer og kraftfoderblandinger. I indlægget præsenterer vi resul-
tater fra en screening, der viser, hvor stor variationen kan være. Du får også 
eksempler på forløb i besætninger, der har oplevet variation i leveret foder. 
Endelig fortæller vi om nye analyseprogrammer, der gør det muligt for land-
manden selv at overvåge sammensætningen af indkøbt foder.

 54 / 2 (G) Cabaretsal A

Tema STRATEGI OG LEDELSE

Den gode jobstart  

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 14.45

 > Chefkonsulent Peter Hegelund, Jysk Landbrugsrådgivning
 > Mælkeproducent Lars Tobiasen, Janderup

Vi ser på, hvordan du får ansat den rigtige medarbejder til dine behov, og 
hvordan du sikrer, at den nye medarbejder får en god start og et udviklings-
forløb, der gør, at oplæringsperioden bliver reduceret til det halve. Med 
simple værktøjer kan det lykkes. Det handler om at få succes med medarbej-
deren fra den første dag. Sæt mål og følg løbende op på medarbejdernes re-
sultater, præstationer og adfærd - og sørg for en klar forventningsafstemning 
mellem jer. Så har du grundlaget for et godt samarbejde.

Uden mad og drikke …
Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Arla Foods, Danish Crown, VikingDanmark og DLG 

er værter ved fuld forplejning begge dage.
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 56  Kongressal

Tema KOEN OG KALVEN

Den bedste start med den 
bedste råmælk 

 57   Lokale 5

Tema 
FRA LANDMAND TIL LANDMAND

Bedriften på Facebook 

 58 Cabaretsal BC

Tema MÆLK

Mælken sveder 
i varmen

 > Medejer Kaj Busk, KB Køleteknik
 > Medejer Bo Pedersen, KB Køleteknik

Det kniber med tilstrækkelig kølekapacitet – specielt på de store gårde. Det 
kunne ses på kimtallet den seneste varme sommer. I nogle uger var det al-
mindelige gennemsnit oppe på cirka 40.000, hvor det normalt ligger på 15 
-20.000. Det viser med al tydelighed, at køling af mælken på mange gårde er 
underdimensioneret til at klare de varme perioder. Brøndvand blev målt helt 
op til 19 grader i den varme periode. Det betyder forlænget køletid på mæl-
ken, som igen betyder ringere mælkekvalitet og et større energiforbrug. Der-
for sætter vi fokus på optimal mælkekøling og brug af varmegenvinding.

 > Post doc Mette Marie Løkke, Aarhus Universitet
 > Kalverådgiver Rikke Engelbrecht, Vestjysk Landboforening

Nyfødte kalve får den bedste start på livet med råmælk af god kvalitet med 
et højt indhold af antistof (IgG) og et lavt bakterieindhold. Men hvordan sik-
rer man den bedste kvalitet af råmælken og den optimale håndtering? I et 
toårigt, nyligt afsluttet, projekt har man samlet og testet den nyeste viden på 
området for at finde svarene. Ud fra resultaterne kommer vi ind på, hvordan 
det står til med dansk råmælk mht. IgG og bakterier og hvilken metode, der 
er bedst til måling af råmælkens kvalitet på gården. Du får også at vide, hvor-
dan du sikrer optimal råmælkshygiejne ved udmalkning og fodring af kalven 
samt, hvordan råmælk opbevares og eventuelt varmebehandles for at mini-
mere vækst af bakterier.

 > Mælkeproducent Jeppe Bomann, Videbæk
 > Mælkeproducent Thomas Poulsen, Mern

De sociale medier er over os. Det åbner nye muligheder for at komme i dia-
log med naboer og andre relationer og fortælle om din bedrift og din pro-
duktion. Men Facebook kan også bruges internt på bedriften til at forbed-
re kommunikationen blandt medarbejderne. To landmænd fortæller om, 
hvordan de på forskellige måder bruger Facebook i hverdagen. Thomas 
Poulsen bruger Facebook udadtil og er nået ud til flere tusinde brugere ved 
at lave små opslag om blandt andet sine kalve. Jeppe Bomann bruger Face-
book til at kommunikere med medarbejderne i hverdagen. Bliv inspireret af 
dem begge til at bruge de sociale medier professionelt i hverdagen.

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCH

Følg kongressen
www.kvaegkongres.dk  
www.facebook.com/kvaegkongres 
#kvægkongres.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Gå på VidensCafé
Videnscaféerne holder åbent i alle pauser.

• DMS Dyreregistrering
• KvægNøglen
• BoviSoft
• Løsninger til specifikke behov

• SimHerd og VikShop
• Shop halv pris på SOP
• Smag på Landskabet
• Vores mælk – en ren fornøjelse
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MandagTirsdag
14.30 - 15.15

 59  Scenen

Tema ØKONOMI

Få mere ud af budget-
lægning og -opfølgning 

 > Specialkonsulent, driftsøkonom Jacob Krog, SEGES 
 > Mælkeproducent  John Trædholm, Gelsted

Et godt budget garanterer ikke bedre resultater, men gør det lettere at holde 
øje med, om produktion og økonomi udvikler sig i den rigtige retning, så 
man kan korrigere i tide. Med budgettets målsætninger og indsatsområder 
som reference bliver målet både nærværende og lettere at nå i løbet af året, 
ligesom det bliver nemmere at fortælle banken om bedriftens aktuelle øko-
nomiske situation. John Trædholm fortæller, hvad den nye budgetpraksis har 
betydet for ham, og Jacob Krog giver eksempler fra BudgetMatchen på bud-
get og opfølgning som væsentlige styringsredskaber.

 60 Cabaretsal A 

Tema STRATEGI OG LEDELSE

Lær af de bedste 

 > Antropolog Tenna Holdorff Christiansen, SEGES
 > Konsulent Jannik Toft Andersen, SEGES

Hvad gør de bedste rigtigt? 20 bedrifter med topresultater er blevet analy-
seret på kryds og tværs for at undersøge, hvad de gør for at opnå deres resul-
tater. Analysen viser, at de dygtigste bl.a. skiller sig ud ved deres evne til at 
udnytte og optimere de fysiske rammer og logistikken bedst muligt. Et fæl-
lestræk er også deres viden om, hvad de vil og kan - og især ikke vil og kan. 
Og de er bevidste om bedriftens stærke og svage sider. En viden de bruger 
aktivt i de strategiske prioriteringer. Hør mere og lær af de bedste - måske 
har du også potentialet til at ligge blandt de bedste.

 61 / 29 (G) Teatersal

Tema FODER

Grovfoderskolen 
– så meget giver det

 > Konsulent Peter Hvid Laursen, SEGES
 > Kvægbrugskonsulent Martin N. Mikkelsen, Vestjysk Landboforening
 > Mælkeproducent Ole Kjeldgaard Stampe, Spjald

Grovfoderskolen har haft succes med at sætte fokus på produktion og øko-
nomi i grovfoder i et tæt tværfagligt samarbejde. Nogle bedrifter har delta-
get i projektet i to – tre år. Projektet er sluttet med udgangen af 2014. I den 
sidste del af projektet er der sat fokus på at måle effekten af fastsatte tiltag. 
Målet var at opnå 1.000 kr. pr. årsko efter to år. Vi løfter sløret for, om det 
lykkedes at få så mange penge i kassen på de syv bedrifter i projektet. Hør 
også, hvor meget ekstra tid rådgiverne har brugt på bedrifterne i forhold til 
tidligere og få en beregning af lønsomheden af den ekstra rådgivning.

(G) Indlægget holdes også  mandag  kl. 20.45

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCH

Følg kongressen
www.kvaegkongres.dk  
www.facebook.com/kvaegkongres 
#kvægkongres.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
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 62 Lokale 5

Tema KOEN OG KALVEN

Høj mælketildeling 
til småkalve 

 > Konsulent Henrik Martinussen, SEGES
 > Kalverådgiver Rikke Engelbrecht, Vestjysk Landboforening 
 > Mælkeproducent Janni Bruun Fisker, Lime

Vi sætter fokus på optimal mælkefodring og fodring af småkalve og følger 
dermed op på tråden fra indlæg nr. 56 ’Den bedste start med den bedste rå-
mælk’. Du får resultaterne af en undersøgelse, hvor man har set på, hvilken 
effekt øget mælketildeling har på tilvækst, fastfoderoptagelse og sundhed 
hos kalve i alderen 0 til 3 måneder. Afprøvningen er gennemført i 2013-14 
i tre mælkeleverende besætninger. Med viden om, hvad der gav de bedste 
resultater, går du hjem med et opdateret beslutningsgrundlag for styring og 
planlægning af din egen kalveproduktion. 

 64 40 (G) Cabaretsal BC

Tema MÆLK

Succesfuld 
Celletal Turnaround 

 > Kvalitetsrådgiver Snorri Sigurdsson, SEGES
 > Mælkeproducent Ulrik Jakobsen, Sunds

Ligger dit celletal for højt? Så sænk det til 150.000 på tre måneder. Sådan ly-
der tilbuddet på den nye besøgstype Celletal Turnaround, som SEGES, Team 
Råvarekvalitet introducerede i 2014. Hvordan det lader sig gøre i praksis, 
kan du høre en kvalitetsrådgiver og en mælkeproducent fortælle. Og nej - 
det gælder ikke kun om at slagte sig ud af problemerne. Derimod har vilje 
og opfølgning stor betydning for at nå målet. Celletal Turnaround tilbydes til 
en fast pris og omfatter seks besøg: Et opstartsbesøg, fire opfølgende besøg 
og et afsluttende besøg. Kvalitetsrådgiveren er tovholder og involverer land-
mandens øvrige rådgivere, så man får tværfaglig rådgivning. 

 63 /45 (G) Kongressal

Tema 
FRA LANDMAND TIL LANDMAND

Mentor 
– et kollegialt skub fremad

 > Mentor og mælkeproducent Per Andersen, Skive
 > Udviklingskonsulent, projektleder Eva Gleerup, SEGES

‘Jeg var ved at være drænet for energi og trængte til at få et skub i den rigtige 
retning’. Sådan fortæller en mælkeproducent om sin motivation for at melde 
sig til den nye mentorordning, hvor en dygtig, erfaren kollega kommer ind 
over og ser med nye øjne på bedriften. Mentorordningen har nu kørt et år 
som pilotprojekt. Målet med ordningen var at skabe forandring hos de land-
mænd, som gerne vil have en mentors hjælp til at indfri bedriftens potentiale. 
I indlægget hører du, hvordan et mentorforløb fungerer, og hvad det har be-
tydet for deltagerne og deres bedrifter at blive udfordret af en erfaren kollega 
frem for en ekstern konsulent. Eva Gleerup fortæller om selve mentorforløbet 
og Per Andersen fortæller om sine erfaringer med at være mentor. Måske får 
du lyst til at blive mentor eller mentee.

(G) Indlægget holdes også tirsdag kl. 10.45

(G) Indlægget holdes også  tirsdag  kl. 09.30

Gå på VidensCafé
Videnscaféerne holder åbent i alle pauser.

• DMS Dyreregistrering
• KvægNøglen
• BoviSoft
• Løsninger til specifikke behov

• SimHerd og VikShop
• Shop halv pris på SOP
• Smag på Landskabet
• Vores mælk – en ren fornøjelse
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Mere end en dyrlæge!

www.lvk.dk
Fynsvej 8, DK-9500 Hobro
T: 9852 0044
 

Kvægdyrlægerne 

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

MØD LVK DYRLÆGERNE 
PÅ KVÆGKONGRESSEN
Vores rådgivning tager sit udgangspunkt i 
vores kunders vilkår.

Kom og få en snak med os om dine mulig-
heder. Vi er med på kvægkongressen hvor 
du fi nder os i forhallen.

Er du forhindret i at deltage  er du naturlig-
vis velkommen til at kontakte os direkte.

2013 12 04 KVÆG Kvægkongres 2014.indd   1 04-12-2013   12:57:21

Malkning og køling hører for alle mæl-
keproducenter til de  områder, hvor fo-
kus er på indtjening, og når 20 % af 
dyrene udgør 80 % af arbejdet – uanset 
om der malkes automatisk  eller 
 konventionelt – afhænger resultatet af 
bedriftens individuelle koncept. Her til-
byder malkerobotten MIone alle 

 muligheder: Den gør dig uafhængig af 
stramme malketider, vokser via sit 
modul system med besætningens stør-
relse og er med et malkecenter inte- 
greret i et nøgle færdigt samlet koncept. 
Dermed  tilbyder MIone større arbejds- 
effektivitet, større dyrekomfort og stør-
re rentabilitet.

Det rette valg – automatiske og konventionelle 
malkesystemer fra GEA Farm Technologies

Vores systemer sikrer din rentabilitet

GEA malkning & køling | WestfaliaSurge 

GEA dyr- & staldteknik | Royal De Boer | Mullerup | Houle

GEA hygiejne & service | WestfaliaSurge

www.gea-farmtechnologies.com GEA Farm Technologies

“Opgradér din malkestald, 
uanset mærke, og optimér 

driften i en svær tid.

Besøg vores stand og få 
mulighed for en optimerings-

beregning for din gård..."

AKTIESELSKABET

S. A. CHRISTENSEN & CO.
www.sacmilking.com

- for koen, mælken og malkeren...

Hovedsponsor 
for Kvægkongressen 2015

Med venlig hilsen 
Per, Finn og Claus, SAC

annonce kvægkongres 2015  16/01/15 13:25  Side 1   M ø d  o s  i  f o r h a l l e n  M ø d  o s  i  f o r h a l l e n
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Parkeringsbillet 

Riv ud og sæt i bilens forrude
– se programmets bagside

Parkeringsbillet 

Riv ud og sæt i bilens forrude
– se programmets bagside

Overvejer du
robot, malkestald
eller karrusel?

Hos os får du markedets bedste og mest rentable 
løsning, uanset hvordan du vil malke.

Sammen finder vi de bedste og mest driftsikre 
løsninger på alle de spørgsmål, som melder sig, når 
du vil bygge nyt, udvide eller renovere. 

Det endelige svar kan du aflæse på din drifts-
økonomi og bundlinje. Svaret er både positivt, 
arbejdsbesparende og fremtidssikret. 

DeLaval har hele sortimentet og dertil markedets 
mest opdaterede tilbehør. 

Vi har en fælles interesse i netop din succes som 
mælkeproducent. Derfor er vi med hele vejen fra 
planlægningsfasen til anlægget kører - og derefter 
med aktiv support videre frem. 

Kontakt os eller læs mere på www.delaval.dk

    M ø d  o s  i  f o r h a l l e n    M ø d  o s  i  f o r h a l l e n

Trådløst 
netværk

FREEinternetMCH

– AGROMARKETS

– AKADEMIET

– ARBEJDSMILJØ

– DYRLÆGE & KO

– VI & DI

Kig ind og spørg løs på 
standene i forhallen:

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


P
O
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TI
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Afsender: SEGES P/S,  Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Dette kort giver ret til tidsubegrænset parkering i P-bås på samtlige 
offentlige (ikke private parkeringspladser bl.a. EuroPark) P-pladser i 
Herning:

23. og 24. februar 2015
i forbindelse med

KvægKongres 2015 

Kortet skal placeres synligt for P-vagter – i forruden ved førersædet.

KONGRES-PARKERING

Mediepartner for 
KvægKongres 2015

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

T  +45 8740 5000       E   info@seges.dk

F  +45 8740 5010       W  www.seges.dk

Landbrug & Fødevarer, Kvæg

www.kvaegkongres.dk

Trådløst netværk
FREEinternetMCH

DER ER KUN FÅ P-PLADSER I MIDTBYEN

MCH ARENA
7400 HERNING

Mandag 23. februar 2015 kl. 8.30-23.30
Tirsdag 24. februar 2015 kl. 8.30-16.30

Skilte viser vej til vores shuttle-busser, der kører dig til MCH Herning Kongrescenter. 
Turen tager kun 8 minutter og busserne kører hele tiden i nedenstående tidsrum.

Så du kan komme til din bil, når du ønsker det.

KØR TIL MCH PARK – KAJ ZARTOWS VEJ 3
– ved Jyske Bank BOXEN og MCH Arena.

Herning udvikler sig og derfor bygges der i byen. 
Det lægger beslag på mange P-pladser. 

Benyt derfor MCH Park.

PARKER HER NEMT &
GRATIS

NEMT & 
GRATIS

! !

NON-STOP SHUTTLE BUS
KVÆGKONGRES 2015
23. OG 24. FEBRUAR 2015
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