
 

Kan du passe køer via dine medarbejdere? 

Ved Inger-Marie Antonsen, Kvæg- og leankonsulent - Management og ledelse, Kvægrådgivning Danmark 

Jeg har bemærket, at når besætningsejere eller andre ansvarlige for højtydende besætninger bliver spurgt, 

hvordan de opnår så gode resultater, så er svaret normalt ikke et eller andet bestemt fodermiddel eller 

hjælpestof. Derimod bliver der som regel sagt noget om faste rutiner. I takt med, at der er kommet flere 

køer i staldene og dermed også flere medarbejdere, hører jeg, at ejere oplever udfordringer med 

personaleledelse og med at finde de rigtige folk, som både kan passe dyrene godt og indordne sig under de 

arbejdstider, der hører med. Jeg har spurgt både ejere og medarbejdere i nogle af landets topbesætninger, 

om hvad de forventer af hinanden.  Der er heldigvis sammenfald. Ejerne forventer, at medarbejderne tager 

ansvar og medarbejderne forventer, at ejerne giver ansvar. Ejerne forventer, at medarbejderne siger til, 

hvis de har nogle nye ideer, og medarbejderne vil gerne have, at ejerne vil give sparring på nye ideer. 

Ejerne vil gerne have, at medarbejderne er fleksible, og medarbejderne vil gerne have, at ejerne udviser 

tolerance.  

Find den rigtige medarbejder, og hjælp vedkommende godt i gang 

Selvom der er sammenfald af forventninger, kan der stadig være udfordringer. Bare det, at flere forskellige 

mennesker skal arbejde sammen og har forskellig baggrundsviden, kan give små konflikter, som kan vokse 

sig store, med mindre de bliver håndteret i opløbet. Der findes forskellige gode hjælpeværktøjer inden for 

ledelse. Det gælder om at finde dem, som passer bedst i situationen.  F.eks. har jeg gode erfaringer med, at 

der bliver lavet en organisationsplan, sådan at hver medarbejder kender sin position i forhold til de andre.  

Den er god at have på plads, når der skal findes en ny medarbejder. Ligeledes virker det godt med en 

grundig jobbeskrivelse.  Hvis der er krav om f.eks. sprogfærdigheder eller talfærdigheder, er det vigtigt at 

afklare ved ansættelse. En andet godt hjælpeværktøj kan være en oplæringsplan. Sådan, at den nye 

medarbejder ved, hvad der forventes at vedkommende kan efter den første uge og efter den første måned. 

Det kan være en god hjælp at kende en normtid pr. opgave, som er målet for, hvor lang tid det tager f.eks. 

at malke eller blande foder, når man er blevet rutineret, og der ikke forekommer uforudsete hændelser. 

Beholde de dygtige medarbejdere 

Der kan også være udfordringer med at fastholde og fortsat motivere dygtige medarbejdere.  Nogle vil 

naturligvis videre til noget andet på et tidspunkt. Det kan være en hjælp at tage en struktureret samtale 

under fire øjne for at finde ud, hvilke planer medarbejderen har, f.eks. ud fra nogle få enkle spørgsmål. En 

samtale under fire øjne kan også hjælpe med at finde ud af, hvad der skal til for at motivere en dygtig 

medarbejder til at synes, at jobbet stadig er spændende. Måske nye ansvarsområder, nye mål eller sparring 

udefra. En af de ting, som kendetegner gode ledere, er, at de kender deres medarbejderes styrker. Det 

kræver tid sammen med medarbejderen. Tid, hvor lederen observerer, hvordan medarbejderen klarer 

udfordringer, spørger f.eks. hvad medarbejderen synes er en god arbejdsdag og lytter til, hvad 

medarbejderen har at sige. Personaleledelse er et fagområde helt for sig selv og efter min opfattelse 

mindst lige så vigtigt, som de kvægfaglige områder.  


