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Jagten på spild – nedlagt bytte



Vi har nedlagt følgende udbytte

• Reduceret kraftigt i opdrættet – enkelte har solgt alle kalve 5 mdr. gamle og 

kun købt godt halvdelen af de bedste tilbage 

• Masser af levedyr solgt til udlandet

• Lavet kapacitetstjek for at belyse forholdet mellem plads til de forskelle 

dyregrupper – det har bl.a. givet flere køer og færre kvier 

• Lavet ny miljøgodkendelse så der er mere valgfri produktion

• Lavet udlicitering af råvarer – kraftfoder og mineraler og sparet mange 

penge – let 100 kr. pr. ko på mineraler 

• Reducere kornareal til kolbemajs eller salg af majs til biogasanlæg 

• Tjekket for krybestrøm

• Lønomkostningerne løber stærk – fokus på arbejdsplanlægning og ledelse

• Kokomfort – kompakt fuldfoder og ny fasefodring af goldkøer 

Gode jagthistorier fra 
KvægXperten



• Mere mælk – er en sikker vej til en større indtjening, men den 
må ikke købes for dyrt!

• Optimer din mælkepris. NON GM – økologi, kvalitetstillæg 
m.v.  

• Godt og afbalanceret grovfoder – kvalitet betyder meget mere 
end at spare et slæt

• Sunde køer, robusthed, kokomfort, lavt celletal m.v. 

• Færre kvier – spæn fra 0,58 til 1,15 kvier pr. årsko 

• Ensartet foder, KMP prøver 

Det har vi nedlagt 



• Malkearbejdet – tjek f.eks nedlægningsprofil, mælk pr. minut 
m.v. 

• Arbejdsplanlægning – vis dine mål for medarbejderne, 
tavlemøder m.v. 

• Ledelse – få det bedste ud af dine medarbejdere

• Vær åben – ERFA-grupper, møder og kurser

• Giv dine rådgivere feedback – mange år i rådgivning har vist, 
at det er i de tætte relationer udviklingen sker, og her de 
bedste resultater skabes 

• Gårdråd kan være vejen frem

• Få dyrlæge og rådgiverne til at samarbejde omkring 
bedriften 

Paraden fortsat 



Facebook eller hjemmeside kvægxperten.dk
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Vil du vide mere? 


