
 
 Bestillingsformular SOP 
 
Her fra siden kan der bestilles SOP, både som enkelt produkt kun indeholdende et af de 8 SOP emner eller som samlet 
produkt indeholdende alle otte emner. Prisen er 295,- kr. pr. SOP emne og alle 8 SOP emner samlet koster kr. 1.995,-. 
Priserne er ekskl. moms og leveringsomkostninger. 
 

 

SOP Fodring  

Beskriver arbejdsgange, der sikrer en ensartet fodring af køer samt økologisk SOP-Afgræsning, som beskriver de 
arbejdsgange, der sikrer, at økologikravene overholdes med hensyn til kvægets afgræsning. 

Materialet indeholder: 
• SOP arbejdsprocedurer vedr. fodring og økologisk afgræsning på dansk og 

engelsk.  
• Fil (som sendes pr. mail) med SOP/Fodring i Word-format, så 

landmanden/driftslederen kan tilrette arbejdsbeskrivelser til bedriften  
• "Kom godt i gang" skrivelse 

   

  
Pris:  
295,- kr. (ekskl. registersystem, ekskl. moms) 

Jeg ønsker at bestille 
0

stk. af SOP Fodring 

 

 

SOP Goldning 

Beskriver arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af køer.  

Materialet indeholder:  
• SOP arbejdsprocedurer vedr. Goldning på dansk og engelsk.  
• Fil (som sendes pr. mail) i Word-format, så landmanden/ driftslederen kan 

tilrette arbejdsbeskrivelser til bedriften  
• "Kom godt i gang" skrivelse  

  
 

Pris:  
295,- kr. (ekskl. registersystem, ekskl. moms) 

Jeg ønsker at bestille 
0

stk. af SOP Goldning 

 

 

SOP Reproduktion  

Beskriver arbejdsgange, der sikrer køerne en god reproduktion.  

Materialet indeholder: 
• SOP arbejdsprocedurer vedr. reproduktion på dansk og engelsk  
• Fil (som sendes pr. mail) i Word-format, så landmanden/driftslederen kan 

tilrette arbejdsbeskrivelser til bedriften  
• "Kom godt i gang" skrivelse  

  

 

  

 

Pris:  
295,- kr. (ekskl. registersystem, ekskl. moms) 

Jeg ønsker at bestille 
0

stk. af SOP Reproduktion 

 

 



 
SOP Kalve 

Giver overblik over arbejdsopgaverne i kalvestalden, med præcise detaljer om opvarmning og tildeling 
af råmælk, overgang til fast føde, sygdomstegn og hygiejne omkring kalvebokse.  

Materialet indeholder:  
• SOP arbejdsprocedurer vedr. kalvepasning på dansk og engelsk  
• Fil (som sendes pr. mail) i Word-format, så landmanden/driftslederen kan 

tilrette arbejdsbeskrivelser til bedriften  
• "Kom godt i gang" skrivelse 

  
 

Pris:  
295,- kr. (ekskl. moms) 

Jeg ønsker at bestille 
0

stk. af SOP Kalve 

 

 

SOP Kælvning  

Beskriver arbejdsgange, der sikrer køerne en god kælvning.  

Materialet indeholder: 
• SOP arbejdsprocedurer vedr. kælvning på dansk og engelsk  
• Fil (som sendes pr. mail) i Word-format, så landmanden/driftslederen kan 

tilrette arbejdsbeskrivelser til bedriften  
• "Kom godt i gang" skrivelse  

  
 

  

 

Pris:  
295,- kr. (ekskl. moms) 

Jeg ønsker at bestille 
0

stk. af SOP Kælvning 

 

 

SOP Malkning 

Beskriver arbejdsprocedurer vedr. traditionel malkning og robot-malkning (AMS). 
Desuden indeholder den en beskrivelse af økologikravene indenfor vask, rengøring og strøelse, samt 
behandling, genomlægning og opbevaring af medicin i økologiske besætninger. 

Materialet indeholder: 
• SOP arbejdsprocedurer vedr. malkning på dansk og engelsk  
• Fil (som sendes pr. mail) i Word-format, så landmanden/driftslederen kan 

tilrette arbejdsbeskrivelser til bedriften    
• "Kom godt i gang" skrivelse  

  
 

Pris:  
295,- kr. (ekskl. moms) 

Jeg ønsker at bestille 
0

stk. af SOP Malkning 

 

 

 

 

SOP Klove   



 
Beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god klovsundhed.  

Materialet indeholder: 
• SOP arbejdsprocedurer vedr. klove på dansk og engelsk.  
• Fil (som sendes pr. mail) i Word-format, så landmanden/ driftslederen kan 

tilrette arbejdsbeskrivelser til bedriften  
• "Kom godt i gang" skrivelse  

  
 

  
Pris:  
295,- kr. (ekskl. moms) 

Jeg ønsker at bestille 
0

stk. af SOP Klove 

 

 

SOP Smittebeskyttelse 

Beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå god smittebeskyttelse, samt en beskrivelse af de 
økologiske krav indenfor rengørings- og desinfektionsmidler til stalde og inventar, samt indkøb af dyr 
til økologiske besætninger. 

Materialet indeholder: 
• SOP arbejdsprocedurer vedr. smittebeskyttelse på dansk og engelsk  
• Fil (som sendes pr. mail) i Word-format, så land-  
• manden/driftslederen kan tilrette arbejdsbeskrivelser til bedriften  
• "Kom godt i gang" skrivelse  

  
 

Pris:  
295,- kr. (ekskl. moms) 

Jeg ønsker at bestille 
0

stk. af SOP Smittebeskyttelse 

 

 

Samlet pakke med alle 8 SOP emnerne 

Beskriver arbejdsgangene for alle 8 produkter.  

Materialet indeholder:  
• SOP arbejdsprocedurer vedr. alle 8 ovennævnte arbejdsområder på dansk og 

engelsk  
• Fil (som sendes pr. mail) i Word-format, så landmanden/driftslederen kan 

tilrette arbejdsbeskrivelser til bedriften  
• "Kom godt i gang" skrivelse  

   

Pris:  
1.995,- kr. (ekskl. moms) 

Jeg ønsker at bestille 
0

stk. samlet SOP pakke (alle 8 SOPs) 

 

 
 

 

   

 
 

Mine oplysninger:   



 

Felter med * er obligatoriske.  

   

Navn  *   

Adresse  *   

Postnummer  * By *   

CHR-nummer  *   

Mobiltlf. / tlf.nr.  *   

E-mail     

Formularen er 
udfyldt af rådgiver:      

    
 

Send bestilling Nulstil bestilling
 

  

 
 

PS! Når du klikker på SEND knappen bruger Acrobat dit eget mailprogram. Der kommer måske et enkelt 
spørgsmål.  

PSS! Virker "SEND" og "GEM SOM" knapperne ikke skyldes det de fremvisningsprogrammer som browseren 
bruger. Hvis du downloader filen til din pc og åbner i Acrobat Reader vil knapperne virke.  

Du kan du altid gemme formularen på din pc. Åbne dit mailprogram og vedhæfte denne formular. Adressen 
du skal sende til er heis@seges.dk 


