
God Management 
kræves for top 5

Masser af liv

Gift med Trine som er med i bedriften

Tre børn
• Stine 14 år

• Sofie 13 år

• Søren 11 år

5 Medhjælpere

Vil gerne have tid til hygge volleybold 

Historie

2001 bygget til 125 køer

Overtog bedriften i 2002 fra Trines forældre
• 100 RDM køer og 72 ha

2006 udvidet kostalden til 220 køer

2008 nyt stuehus

2011 renoveret kviestald

2015 udvidet stalden til 400 køer, lov til 350 køer
• 350 RDM køer, udvidet på eget opdræt

• Ydelse 11.500 kg EKM

2016 nyt malkecenter

Løbende købt jord og ejer i dag 209 ha

Mine retningslinjer

Du skal ville det 100%

Hvor vil vi/du hen, ha’ et mål på kort og lang sigt

Det rigtige hold

Handling og konsekvens

Gør det ens hver dag

Aldrig spare på foderet og det skal være af god kvalitet

Ingen hokuspokus midler

Management er meget vigtig



Du skal ville det

Du skal ville det 100 procent

Hvor skal vi/du hen � hvad er målet

• Kort sigt

• Lang sigt

Arbejde effektivt

Vær på forkant – også i banken

Det rigtige hold

Gode medarbejderne er fundamentet

Glade folk arbejder bedre end sure folk

Heller en mand for meget end en for lidt

En opgave bliver aldrig bedre end personen på 

opgaven

Enkelt og simple

Ens hver dag � Handling og konsekvens

• Fast rytme og rutine

Nye tiltag skal bidrag ellers tilbage til det kendte

• Det ekstra arbejde skal betale sig ellers drop det 

Undgå sygdomme

• Klovbeskærer selv

• Køber ikke dyr 

Spar ikke på foderet

Aldrig spar på foderet

Foderet skal blandes ens og ordentlig hver dag

God kvalitet er afgørende

• Det gælder også indkøbt foder

Få flere tilbud

Følg priser og køb billigt

Drop alle tryllemidler 



Tag med hjem

Du skal ville det 100%

Hvor vil vi/du hen, ha, et mål på kort og lang sigt

Det rigtige hold

Handling og konsekvens

Gør det ens hver dag

Aldrig spare på foderet og det skal være af god kvalitet

Ingen hokuspokus midler

Management er meget vigtig

Top 5 

Nummer 5 i restbeløb pr. ko pr. dag

Ikke helt retvisende da det kun er en måned

Det er ikke at komme i top 5, som er vigtig

Det er at blive i top 5 som tæller 


