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ÅRETS STØRSTE 
FAGLIGE 
BEGIVENHED?

JA!
KVÆGKONGRES2019

Vi ved, at du og dine kollegaer gerne diskuterer faglige emner og vil opdateres med den  
nyeste viden. På årets Kvægkongres får du inspiration inden for alt det, der har indflydelse 
på din hverdag. Vi har samlet branchens største eksperter fra ind- og udland. Så du kan 
godt glæde dig. Det gør vi!
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BERETNING: Mål, resultater og udfordringer
Hvordan er det gået for dansk kvægbrug det seneste år? Hvad sigter vi efter? 
Og hvordan når vi vores mål? Hør mere og deltag i debatten, når Ida Storm, 
sektordirektør, Kvæg, SEGES og Christian Lund, formand Landbrug & Fødeva-
rer Kvæg gør status på dansk kvægproduktion og aktuelle politiske problem-
stillinger. Beretningen mandag formiddag er gratis for alle. Husk tilmelding.

KONGRES: Nyeste viden, konkrete værktøjer og vigtige debatter
Hvad ved vi egentlig om effekten af ko-kalv-adskillelse? Hvad er seneste nyt 
om goldkofodring? Og hvor langt er vi, når det drejer sig om en klimaeffektiv 
mælkeproduktion? Det er noget af det, som kongressens over 70 sessioner gør 
dig klogere på. 

Som noget helt nyt i år har vi et særligt spor til udenlandske medarbejdere. Det 
er på engelsk og har fokus på, hvordan det er at arbejde på en dansk kvægbe-
drift. Det er en oplagt mulighed for dig til at invitere dine udenlandske medar-
bejdere med til en spændende kongres og give dem vigtig efteruddannelse.

HOVEDTALER PÅ KONGRESSEN: Kristian Jensen 
Vær med, når finansminister Kristian Jensen besøger kongressen. Danmark 
er et landbrugsland med stor eksport, men er dansk økonomi så stærk, som 
det siges? Hvor skal væksten og arbejdskraften komme fra i fremtiden? Og 
hvordan ser landbrugets rolle ud i fremtidens Danmark?
Hør ministerens indlæg, og deltag i debatten.

Program mandag

9.00-9.30
Kaffe og rundstykker

9.30-12.00
Velkomst og beretning
Beretning ved formand Christian 
Lund og sektordirektør Ida Storm

Valg til Landbrug & Fødevarer 
Kvægs sektorbestyrelse 
– præsentation af kandidater

12.00-13.00
Frokost

Kongressen begynder

13.00-14.00
Hvordan ser landbrugets rolle 
ud i fremtidens Danmark?
Hovedtaler: 
Finansminister Kristian Jensen

17.30-19.00
Middag

19.00-22.00
Aftenprogram

22.00-23.00
Natmad

Vær med begge dage og 
få mest ud af kongressen:
Deltag i op til 12 sessioner.

Program tirsdag

9.30-12.30 
Kongres

12.30-13.15 
Frokost

13.15-15.15 
Kongres

Kristian Jensen

Ida Storm Christian Lund

se mere side 34
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SÅDAN GØR DU

Landmænd og medarbejdere  
på landbrugsbedrifter
Beretning samt møde/sessioner  
mandag aften.................................Gratis 
Kongres mandag eftermiddag .....400 kr. 
Kongres tirsdag..............................600 kr.
Kongres begge dage......................900 kr.

Rådgivere og øvrige interessenter 
Beretning samt møde/sessioner  
mandag aften.................................Gratis 
Kongres mandag eftermiddag .....900 kr. 
Kongres tirsdag...........................1.000 kr.
Kongres begge dage...................1.700 kr.

Alle priser er eksklusive moms.

PRISER TILMELD

Tag en medarbejder med til  
nedsat pris
Er I flere fra samme bedrift, der skal til 
kongressen? Når én er tilmeldt til fuld pris, 
kan kolleger og medhjælpere fra samme 
CHR-nr. komme med til nedsat pris: 
Følgende deltagere mandag..............250 kr.
Følgende deltagere tirsdag................ 300 kr.
Følgende deltagere begge dag e........ 500 kr.

Studierabat 
Elever fra landbrugsskoler og andre studer-
ende får studierabat og kan deltage i hele 
kongressen til nedsat pris.  
Husk at uploade kopi af studiekort  
i forbindelse med tilmelding. 
Kongres mandag..................................250 kr.
Kongres tirsdag.....................................300 kr.
Kongres begge dage ............................500 kr.
 
Bemærk: Undervisere og lærere deltager 
til samme pris, som rådgivere og øvrige 
interessenter. 

Nem tilmelding og betaling
Tilmeld dig nu på kvægkongres.dk.
Her vælger du dine sessioner og måltider.

Betal med det samme med kreditkort eller 
få en faktura tilsendt for 60 kr. ekskl. moms. 
 
Problemer med elektronisk tilmelding? 
Kontakt Christina Rævskær Thomsen på  
tlf. 8740 5405.

Early bird-rabat til de hurtige
Skynd dig ud af starthullerne og tilmeld dig 
allerede i dag. Efter mandag den 18. februar 
2019 stiger prisen med et gebyr på 100 kr.  
ekskl. moms. 

Bekræftelse på e-mail
Når du har tilmeldt dig, får du din bekræf-
telse på mail. Her kan du se de sessioner og  
måltider, du har tilmeldt dig.

Det er vel ikke så meget et spørgsmål, om du skal med til årets Kvægkongres.  
Men mere et spørgsmål om, hvordan du får planlagt dine dage. Her i programmet  
kan du læse om alle de spændende sessioner, og på kvægkongres.dk melder du dig til. 

   
Tilmeld dig nu på 
kvægkongres.dk

Bemærk: Afbestiller du helt eller delvist din tilmelding efter fristen 18. februar 2019,  
får du kun pengene tilbage for bestilte måltider.

 

Mad & drikke 
Frokost mandag: Gratis hvis du er 
tilmeldt kongressen mandag efter- 
middag. Ellers 75 kr. pr. deltager.

Middag mandag: 245 kr. pr. deltager 
for hovedret og et glas vin/øl/vand.

Natmad mandag: Gratis for alle.
 
Frokost tirsdag: Gratis hvis du er tilmeldt 
kongressen tirsdag.

https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2019/tilmeld.html?utm_source=kvaegkongres2019&utm_medium=program_pdf
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2019/tilmeld.html?utm_source=kvaegkongres2019&utm_medium=program_pdf
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2019/tilmeld.html?utm_source=kvaegkongres2019&utm_medium=program_pdf
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2019/tilmeld.html?utm_source=kvaegkongres2019&utm_medium=program_pdf
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2019/tilmeld.html?utm_source=kvaegkongres2019&utm_medium=program_pdf
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DET PRAKTISKE

Udenlandske medarbejdere?
Udenlandske medarbejdere skal naturligvis 
også have glæde og fagligt udbytte af kon- 
gressen. Begge dage vil der være sessioner, 
som afholdes på engelsk. Find beskrivelse af 
de engelske sessioner på kvægkongres.dk.

Download appen
Download appen CM Events. I appen har 
du bl.a. også dit personlige program.  

Medbring din billet
Op til kongressen modtager du en mail 
med din billet og dit kongresprogram. Du 
skal selv printe billetten og tage den med. 
Når du ankommer, får du en keyhanger 
til din billet, som du skal bære synligt på 
kongressen. 

Book en overnatning
Vi har i samarbejde med VisitHerning  
forhåndsreserveret nogle værelser til  
vores deltagere. Har du brug for en  
overnatning, kan du bestille ved:  
VisitHerning på tlf. 9627 2235 eller  
på mail booking@visitherning.com.

Gode råd om parkering
Kongressen foregår i MCH Herning Kon- 
grescenter, Østergade 37, 7400 Herning.  

Det kan være svært at finde en parkerings-
plads i Herning. Sæt bilen ved Jyske Bank 
Boxen, P1, Kaj Zartows Vej 7, 7400 Herning.

Herfra kører gratis shuttlebusser mellem 
Jyske Bank Boxen og MCH Herning Kongres- 
center. Det tager kun 8 minutter.
Busserne kører mandag kl. 8.00-23.30 og 
tirsdag kl. 8.00-16.30.

Ønsker du ikke at bruge den gratis bustrans-
port, kan du selv finde parkering på en 
af byens offentlige parkeringspladser og 
placere parkeringsbilletten i forruden.
Hent den på kvægkongres.dk.

Igen i år bliver Kvægkongressen 
holdt i MCH Herning Kongres-
center. To dage med faglige 
sessioner, debatter og netværk 
med kollegerne i branchen.

webbillede indsættes

https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2019/in-english.html?utm_source=kvaegkongres2019&utm_medium=program_pdf
mailto:booking%40visitherning.com?subject=
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2019/det-praktiske.html?utm_source=kvaegkongres2019&utm_medium=program_pdf


TIRSDAG 26. FEBRUAR 2019

MANDAG 25. FEBRUAR 2019

KONGRESOVERSIGT

MÆLKØKONOMI

MÆLKØKONOMI

PAUSE – TID TIL AT NETVÆRKE

KAFFE

FROKOST

KAFFE

2. 
Sæt fokus på at forbedre 
bedriftens robusthed 

 

A

C

D

G

H

I

J

K

14.15  >  15.00

16.30  >  17.15

19.00  >  19.45

10.45  >  11.30

11.45  >  12.30

13.15  >  14.00

09.30  >  10.15

14.30  >  15.15

 

21. JERSEY
Nyetableret med jersey-
køer og sæsonkælvning

22. HOLSTEIN+RDM
Genomisk selektion virker    på staldgangen

47. 
Et pust udefra – erhvervs-
mand i bestyrelsen

48. 
Varmestress 
– erfaringer fra Danmark

53. 
Jagten på spild

60. Tryghed og handle- 
evne – den dag ulykken 
rammer

61. 
Yversundhed i store 
besætninger

42. 
Når malkeanlægget øde- 
lægger mælkekvaliteten

68. Optimer yversund-
heden i senlaktation og 
goldperiode

54. 
Varmestress 
– erfaringer fra USA

67. 
Nyetablering

15. Markedet for  
kapitalfremskaffelse 
i landbruget

7. Lungebetændelse  
hos kalven koster mælk 
hos koen 

8.  
Udbytteregistrering og 
fremstillingsprisB 15.30  >  16.15

SUNDHED

SUNDHED

1. 
Løft kalvemanagement 
til nye standarder 

 

59. Ko og kalv  
sammen – muligheder  
og udfordringer

40. 
Hold fast i kalvenes 
medfødte potentiale

66. 
Velfærd og komfort 
skaber bundlinje

14. 
Hold fast i kalvenes  
medfødte potentiale

MIDDAG

KAFFE

E

F

20.15  >  21.00

21.15  >  22.00

27. JERSEY
Pust liv og værdi i dine 
tyrekalve

28. HOLSTEIN
VikingGenetics’ avlspro- 
gram i dag og i fremtiden

34. JERSEY
God reproduktion er 
mere end godt håndværk

35. HOLSTEIN
Fremtidens race

46. 
E. Coli-yverbetændelse 
og vaccination

33. Nyeste viden  
om management i  
overgangsperioden

NATMAD

40

14  841.  
Udbytteregistrering og 
fremstillingspris

 41

HOVEDTALER FINANSMINISTER KRISTIAN JENSEN, KL. 13-14
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MANAGEMENT

FODER MANAGEMENT PÅ TVÆRS

FODER

SLAGTEKALVE KØDKVÆG

3. 
Dyrkning og præcisions-
gødskning af kløvergræs

4. 
Flere penge  
i krydsningskalve

5. 
Ny kurs for 
L&F’s kommunikation

17. 
Lær af andres byggefejl

18. 
Malkekvægsbedriften  
i 2040

19.
Hvad gør de, der tjener 
penge?

20. Sådan kan vi opnå 
merværdi af dansk 
oksekød

22. HOLSTEIN+RDM
Genomisk selektion virker    på staldgangen

24. 
Erfaringer med  
krydsningskøer i USA 

25. 
Økologisk kød på handyr

26. 
Aktuelt nyt fra  
Dansk Kødkvæg

50. 
Øg bedriftens  
sociale kapital

51. 
Økologisk mælke- 
produktion i USA

52. 
Coping with the Danes

56. 
Sådan lykkes du  
med strategien

57.  Styr på nærings- 
stoffer og klimapåvirkning
– inspiration fra Holland

58. 
Raising the strong, healthy and productive calf

62. Nyt koncept  
for goldkofodring 
– erfaringer fra praksis

64. 
Klædt på til  
klimadebatten

65. 
Lameness and other things to deal with while 
doing the stalls

44. 
Landmandens  
Dashboard

45.
Fremtidens landbrug 
er digitalt

 

 71. 
Good milking technique and udder health 
keeps the farmer in business

16.  Nyt koncept  
for goldkofodring  
– erfaringer fra praksis

49. 
Skab værdi med digital 
præcisionsfodring

63. 
Nudging på  
kvægbedriften

70. Kødfri trend – udfor-
dringer og muligheder 
for mejeribranchen

11

Sessionen foregår på engelsk / Session in English Sessionen gentages

55. 
Mælkeproduktion  
uden grovfoder

PÅ TVÆRS WORKING ON A DANISH DAIRY FARM

6. 
Markedssituationen for okse- og kalvekød  
– nationalt og globalt

23.
Når landmænd får stress

43. 
Nye muligheder for  
proteinforsyning

69. 
Hvad skal køerne  
ligge på?

16

10. 
Mads og mellemlederne

12.
Kalves behov for 
E-vitamin og vand

13. 
Naturtjek

11.
Klædt på til  
klimadebatten

9. 
Optimal dyrkning og 
udnyttelse af majs

 30. 
Hotte news fra unge 
kvægforskere

31. Generalforsamling  
Danske Slagtekalve- 
producenter

 37. 
Licence to produce

38. 
Debat med L&F Kvægs 
formand og direktør

29. RDM
Restbeløb – en vigtig  
faktor for din bundlinje

36. RDM
Livet med en åben 
stalddør

32. Sådan arbejder  
L&F Kvæg for landmænd 
med kødkvæg

39. 
Faglig indsigt

64

62

Sessionen foregår på norsk 

HOVEDTALER FINANSMINISTER KRISTIAN JENSEN, KL. 13-14
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AKVÆGKONGRES2019 
mandag den 25. februar 14.15-15.00

LØFT KALVEMANAGEMENT   
TIL NYE STANDARDER

2. 

DYRKNING OG PRÆCISIONS- 
GØDSKNING AF KLØVERGRÆS

Standarderne, for hvad man opfatter som god opstaldning og management af småkal-
vene, har ændret sig markant de seneste år. Marina von Kayserlingk ser på de nyeste 
og væsentligste ændringer og på, hvad de betyder for kalvens velfærd. Hun kommer 
bl.a. ind på mælkefodring, hvor den nyeste viden anbefaler markant højere mælkerati-
on tidligere i mælkefodringsperioden, og hun fortæller om nye og bedre fravænnings-
metoder. Hør også om de nyeste anbefalinger for opstaldning af kalvene.

Marina von Kayserlingk, professor, University of British Columbia

Hvornår er bedriften robust? Begrebet dækker bredt: fra resultat- og likviditetsmæssig 
robusthed til mental og produktionsmæssig robusthed. Men hvordan vurderer fx Nor-
dea, om bedriften er robust? Få indsigt i, hvad der afgør, om din bedrift vurderes som 
robust – og hvad du kan gøre for at øge dens robusthed. Og hvordan kan vi i det hele 
taget få flere robuste landbrugsbedrifter, så vi fremadrettet står stærkere?  
Hør, hvordan Anders Harck ønsker at arbejde for et mere robust erhverv, og hvordan 
Nordea måler og arbejder med robusthed i forhold til deres landbrugskunder.

Dyrkningen af kløvergræs skal være toptrimmet for at sikre tilstrækkelig lav frem-
stillingspris. Især valg af græsblanding og sorterne i blandingen har stor betydning. 
Merudbyttet af kvælstofgødskning i kløvergræs afhænger i høj grad af kløverandelen i 
græsmarken. I sessionen præsenteres CloverCam og CloverMap til kortlægning af klø-
verandelen, og hvordan du i praksis kan bruge denne information i din gødningsplan.

Torben Spanggaard Frandsen, specialkonsulent, SEGES
Bent Halkjær Hedegaard, afdelingsleder, LMO  

Anders Harck, formand for sektorbestyrelsen SEGES Økonomi og Virksomhedsledelse
Torben André Petersen, landbrugsdirektør, Nordea Landbrug

  
SÆT FOKUS PÅ AT FORBEDRE  
BEDRIFTENS ROBUSTHED

1.

3. 

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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FLERE PENGE I KRYDSNINGSKALVE

5. 

MARKEDSSITUATIONEN FOR OKSE- OG KALVEKØD
– NATIONALT OG GLOBALT

  

NY KURS FOR L&F’S KOMMUNIKATION

4.

6. 

Kødkvægskalve ødelægger køerne, og krydsningskalve er ikke til at sælge. Det er 
udsagn, vi ofte hører på staldgangene. Er der noget om snakken? Vi be- eller afkræfter 
myterne med nye resultater, som viser, hvordan krydsningskalven påvirker malkekoen. 
Hør også, hvordan afregningsmodulet for krydsningskalve er forbedret, og hvad en 
krydsningskalv egentlig er værd. Endelig kommer vi omkring, hvordan du udvælger de 
bedste kødkvægstyre til krydsning med det spritnye og forbedrede X-indeks. 

Ruth Bønløkke Davis, konsulent, SEGES
Rasmus Skovgaard Stephansen, konsulent, SEGES
Rasmus Alstrup Jensen, slagtekalveproducent, Videbæk

Vi ser på priser og markedssituation for okse- og kalvekød i Danmark, Europa og verden. 
Hvor bevæger forbrugernes adfærd sig hen, og hvilke trends kan vi se i krystalkuglen?

Louise Juul Toft, konsulent, Landbrug & Fødevarer

De seneste to år er der sket en forandring i kommunikationen fra Landbrug & Fødevarer. 
De politiske målsætninger er skærpet, retorikken er blevet skarpere, og omdømmekam-
pagnen er relanceret med fokus på at genskabe stoltheden til den danske fødevarepro-
duktion. Hør Landbrug & Fødevarers kommunikationsdirektør Christian Hüttemeier 
fortælle om, hvorfor kursen er justeret, og hvor det skal bringe erhvervet hen.

Christian Hüttemeier, kommunikationsdirektør, Landbrug & Fødevarer

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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BKVÆGKONGRES2019
mandag den 25. februar 15.30-16.15

LUNGEBETÆNDELSE HOS KALVEN  
KOSTER MÆLK HOS KOEN

Den anerkendte forsker Alex Bach viser, hvordan lungebetændelse kan invalidere kal-
ven, så den aldrig når sit genetiske ydelsespotentiale som voksen. Vi følger op med nye 
resultater fra danske besætninger, hvor vægt- og sundhedsregistreringer i opdrætsperi-
oden kædes sammen med den efterfølgende ydelse i 1. laktation, så du bliver klogere 
på at få de bedste køer ud af dine kalve. Vi ser på, hvilke registreringer der er nødvendi-
ge for at følge opdrættet og viser, hvordan vejningen kan gennemføres i praksis.

Alex Bach, MSc, PhD, Catalan Institution for Research and Advanced Studies
Søs Ancher, specialkonsulent, SEGES
Henrik Martinussen, seniorkonsulent, SEGES

Med konceptet ’Et spadestik dybere’ gravede LandboThy sig til den gule førertrøje og 
vandt Rådgivermatchen om grovfoderproduktion i 2018. I dette indlæg har du mulighed 
for at lære af dem, så du kan toptune din egen grovfoderproduktion. De sætter bl.a. 
fokus på, hvordan det betaler sig at lægge en slætstrategi og følge den. Vi hører om 
udbytteregistrering og værdien af at kende fremstillingsprisen pr. afgrøde og endda  
pr. mark – og at data kan bruges til flere formål.

Mette Thorhauge, virksomhedsrådgiver, LandboThy
Thomas Sandal Hansen, virksomhedsrådgiver, LandboThy

Valg af majssorter, gødskning og behandling ved høst er nogle af de vigtigste udfor-
dringer ved dyrkning og udnyttelse af majshelsæd til højtydende malkekøer. Hør, 
hvordan du vælger de bedste majssorter og den rigtige gødskningsstrategi, når fosfor-
loftet lægger begrænsninger på brug af fosfor i startgødning. Ud fra de nyeste danske 
og udenlandske forsøg giver vi også vores bud på den rigtige snitning og behandling af 
afgrøden ved høst for at opnå bedst mulig udnyttelse af majsensilagen.

Martin Mikkelsen, landskonsulent, SEGES
Rudolf Thøgersen, afdelingsleder, SEGES
  

7.

OPTIMAL DYRKNING OG UDNYTTELSE AF MAJS9. 

8. 
  
UDBYTTEREGISTRERING OG  
FREMSTILLINGSPRIS

Valg til specialudvalget for Foder-
produktion og Græsmarksdrift.  
Opstilling af kandidater og af- 
stemning foregår mandag kl. 15.30  
i forbindelse med dette indlæg.

 41

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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Mellemledere er ofte som en lus mellem to negle. De skal formidle strategiske tiltag fra ledelsen 
til medarbejderne, så de bakker op. De skal motivere og håndtere konflikter – og præsentere 
gode resultater for ledelsen. Vi har samlet et dream-team af mellemledere, som denne efter-
middag, sammen med ordstyrer Mads Steffensen, behandler dilemmaer set fra deres stol.

Annedorte Jensen, mellemleder, Låsby 
Morten Otte, kvægrådgiver, LandboNord
Jan Guldager, mellemleder, Viborg
Tom Pinholt, mellemleder, Spøttrup

KLÆDT PÅ TIL KLIMADEBATTEN

12. 

NATURTJEK

  

KALVES BEHOV FOR E-VITAMIN OG VAND

11.

13. 

Klima er højt på dagsordenen i politik og blandt forbrugerne. Og med et erhverv, der 
bidrager til klimabelastningen, er vi nødt til at udvise ansvarlighed og bidrage med 
løsninger. Som et af verdens mest klimaeffektive lande i forhold til mælkeproduktion 
er vi allerede nået langt. Hør hvor langt, når vi ser på den udvikling, der er sket. Og 
vær med til at se fremad, når vi ser på, hvilke nye muligheder der ligger i at reducere 
mælkens klimaaftryk med et nyt klimaværktøj, som snart kan findes i DMS.

Troels Kristensen, seniorforsker, Aarhus Universitet
Lisbeth Mogensen, lektor, Aarhus Universitet
Nicolaj Ingemann Nielsen, chefkonsulent, SEGES

SEGES har det seneste år besøgt en række driftige naturplejere for bl.a. at indsamle deres 
erfaringer med at optimere plejen. Vi præsenterer den indsamlede erfaring, så du får 
inspiration og gode ideer med hjem om, hvad der skal til, for at naturplejen kan lykkes og 
blive en rentabel forretning. Sidstnævnte bl.a. med udgangspunkt i driftsgrensanalyser.  

Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES
Per Spleth, specialkonsulent, SEGES
Morten Nyland Christensen, økonomikonsulent, SEGES

Hvordan giver man bedst E-vitamin? Virker det i starterfoder? Hvilken producent skal 
man vælge? Du får svarene i denne session, hvor vi også sætter spot på kalvenes vand-
behov. Blandt andet ser vi på, hvad ekstra vand til kalve under tre måneder betyder for 
foderoptagelse og tilvækst. 

Kenneth Krogh, kvægfagdyrlæge, LVK Kvægdyrlægerne
Mogens Vestergaard, chefkonsulent, SEGES
Terese Jarltoft, slagtekalverådgiver, DLBR Slagtekalve
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CKVÆGKONGRES2019
mandag den 25. februar 16.30-17.15

HOLD FAST I KALVENES MEDFØDTE  
POTENTIALE

Hvordan ville du have det, hvis din nye bil brød sammen efter 180 dage? Desværre kan 
billedet overføres på mange kalve. De fødes med et kæmpe potentiale, som forringes 
markant på grund af sygdom og haltende management i opvæksten. I dette indlæg 
sættes scenen for opdræt af ungdyrene de første 180 dage, og vi ser på, hvorfor de 
første otte uger er essentielle og den rigtige fodring helt afgørende. Alex Bach, som er 
internationalt anerkendt for sit forskningsarbejde på kalve-/kvieområdet, vil præsente-
re os for ny spændende viden, som du kan tage med hjem og bruge i stalden.

Alex Bach, MSc, PhD, Catalan Institution for Research and Advanced Studies

Uanset, om du står overfor en nyetablering eller ønsker at udvide en eksisterende virk-
somhed, vil du ofte have brug for ekstern kapital. Mulighederne er mange og spænder 
fra traditionel finansiering til en investorløsning. Men hvordan er markedet i dag, og 
hvilke krav bliver du mødt med for at få adgang til kapitalen? Deltag i debatten mellem 
tre stærke interessenter, der dækker en bred del af kapitalmarkedet.

Poul Erik Jørgensen, landbrugsdirektør, Nykredit
Hans Chr. Jørgensen, direktør, Dansk Farm Management A/S
Lene Gade Hovmøller, landbrugskundedirektør, Vækstfonden

Forskningsresultater og erfaringer med fasefodring i danske malkekvægsbesætninger, peger på, 
at der er et stort potentiale i fasefodring af goldkøer. Erfaringerne i danske besætninger viser, at 
fasefodring nedbringer eller helt eliminerer problemer med bl.a. ketose og tilbageholdt efter-
byrd samt bidrager til, at ældre køer har en væsentlig bedre konstitution ved kælvning, end det 
ofte er tilfældet, når der fodres én ration i hele goldperioden. Hør om baggrunden for fasefod-
ring, mikrobiologien i goldkoensilage og praktiske erfaringer med fasefodring af goldkøer.

Niels Bastian Kristensen, chefkonsulent, SEGES
Maria Holst Kjeldsen, specialestuderende, Aarhus Universitet
Sune Nøhr, driftsleder, Aars

14. 40

NYT KONCEPT FOR GOLDKOFODRING  
– ERFARINGER FRA PRAKSIS16. 

15. 
  
MARKEDET FOR KAPITALFREMSKAFFELSE 
I LANDBRUGET
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Det er en god forretning, hvis man kan lære af andres fejl, og vi har en liste til dig – lige 
til at tage med hjem til dit byggeri. I 2018 satte SEGES fokus på at afdække de fejl, 
der typisk opstår i byggeprocessen ved opførelse af større landbrugsbygninger – fra 
projektering til myndighedsbehandling og indkøb, udførelse og myndighedsdoku-
mentation. Vi peger på de svagheder, der er under en byggeproces, og hvad man skal 
være opmærksom på for at få et optimalt byggeri og undgå fejlene. 

Bente Søgaard, adm. direktør, BK NORD 
Kenneth Poulsen, byggechef, SEGES

MALKEKVÆGSBEDRIFTEN I 2040

19. 

SÅDAN KAN VI OPNÅ MERVÆRDI  
AF DANSK OKSEKØD

  

HVAD GØR DE, DER TJENER PENGE?

18.

20. 

Kvægbruget er et dynamisk erhverv, hvor bedrifterne hele tiden udvikler og forandrer 
sig. Det er en udvikling, som til dels styres af kvægbrugeren, men som i stigende grad 
også påvirkes af miljøkrav og forbrugerholdninger. Vi giver nogle spændende bud 
på forskellige bedriftstyper, som er tilpasset forskellige krav og holdninger – og som 
dermed peger mod forskellige udviklingsveje for den enkelte bedrift.

Hanne Bang Bligaard, senior specialist, Arla Foods 
Troels Kristensen, seniorforsker, Aarhus Universitet

Lars Esbjerg giver sit bud på, hvordan vi får danskerne til at foretrække dansk oksekød,  
og hvordan han mener, at fremtiden ser ud for dansk kvalitetsoksekød.
Jan Winum Povlsen ser på, hvad vi kan gøre for at hæve afsætningspriserne. 
  
Lars Esbjerg, lektor, Aarhus Universitet
Jan Winum Povlsen, bestyrelsesformand, Naturligvis Limousine ApS

Rasmus Alstrup fortæller om sin produktion af slagtekalve. Han kommer bl.a. ind på 
management, fodring og økonomi. Derudover skal vi høre om resultaterne af, at SEGES 
gennem et år har fulgt produktionen tæt hos en slagtekalveproducent. Fokus har været 
på indsatsområder for at forbedre sundhed og tilvæksten hos kalvene. Få konklusionerne 
og gode ideer til at forbedre din egen produktion. 

Rasmus Alstrup, slagtekalveproducent, Videbæk
Per Spleth, specialkonsulent, SEGES

17. LÆR AF ANDRES BYGGEFEJL
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DKVÆGKONGRES2019
mandag den 25. februar 19.00-19.45

22. 

NÅR LANDMÆND FÅR STRESS

Simuleringer fortæller, at genomisk test giver penge på bundlinjen. Men kan vi vise en 
effekt ude på staldgangen? Det er temaet i denne session, hvor vi fortæller, hvad du 
får ud af at bruge unge insemineringstyre i forhold til afprøvede tyre. Test af hundy-
rene, kombineret med kønssorteret sæd og kødkvægssæd, giver dig kviekalve med et 
højere avlsmæssigt niveau. Man kan også gå et skridt videre og bruge ægtransplantati-
on på de allerbedste. Hør om effekten af disse tiltag.

Mangel på grovfoder, svingende mælkepriser, møde i banken og krav om mere nær-
vær i stuehuset. Der er pres fra mange sider, når man som landmand skal have både 
bedriften og familielivet til at køre. I dette indlæg fortæller to mælkeproducenter om 
at have været nede med stress – og hvordan det lykkedes dem at komme ud på den 
anden side. De suppleres af psykolog Malene Viderup Worm, der gør os klogere på, 
hvad vil det sige at have stress, og hvordan vi bedst håndterer det.

Malene Viderup Worm, psykolog, Psykologklinikken Himmerland
Anders Overgård, mælkeproducent, Storevorde
Klaus Jørgensen, mælkeproducent, Gislev 

Gert Pedersen Aamand, direktør NAV, SEGES
Ruth Bønløkke Davis, konsulent, SEGES
Rasmus Skovgaard Stephansen, konsulent, SEGES

  
HOLSTEIN + RDM: GENOMISK SELEKTION 
VIRKER PÅ STALDGANGEN

23. 

21. 
Hvilke overvejelser bør man gøre sig, før man etablerer sig på en konkursramt bedrift 
– og hvordan gøres det bedst? Chefkonsulenten kommer med gode råd og udpeger 
farlige faldgruber i forbindelse med det optimale ejendomskøb. Mød også Louise 
og René, der kastede sig ud i etablering på en konkursejendom med drømmen om 
raceskifte og sæsonkælvning. Hør om processen, kampen og virkeligheden frem til nu, 
hvor produktionsformen er realiseret, og resultaterne afventes med spænding.

Louise og René Rødkær Hermansen, mælkeproducenter, Asaa
Anne-Mette Søndergaard, chefkonsulent, LandboNord 

  
JERSEY: NYETABLERET MED JERSEYKØER 
OG SÆSONKÆLVNING
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24. 
  

ERFARINGER MED KRYDSNINGSKØER I USA

Hør de nyeste resultater om krydsningskøer fra USA. Resultater, som du kan bruge 
hjemme i din egen besætning. Hvordan klarer de forskellige krydsningskøer sig i flere 
generationer? Hvilke racer og krydsningskombinationer klarer sig bedst i konventionelle 
og økologiske produktionssystemer? Hvor fodereffektive er de? Der er rig mulighed for at 
blive inspireret i dette indlæg.

Bradley Heins, professor, University of Minnesota, USA

ØKOLOGISK KØD PÅ HANDYR25. 

En stor del af de økologiske tyrekalve bliver opdrættet i konventionel produktion. 
Derfor er der behov for at udvikle produktionsmodeller, som kan fastholde en større 
andel til økologisk produktion. Bl.a. er det interessant at forfølge potentialet i økolo-
giske krydsningshandyr med malkerace som mor og kødrace som far. Mulighederne 
for økologisk opfedning gælder både som intakte tyre eller stude. Få en opdatering på 
den faglige viden og hør om en aktuel case med opfedning af økologiske stude. 

Arne Munk, konsulent, SEGES
Mogens Vestergaard, chefkonsulent, SEGES

AKTUELT NYT FRA DANSK KØDKVÆG26. 
Beretning om det politiske arbejde samt orientering om planlagte aktiviteter i det kom-
mende år. Desuden er der mulighed for at stille spørgsmål til formanden og den øvrige 
bestyrelse om politiske emner i relation til kødkvæg. 

Vi kårer ”Årets Avler”, som er valgt af Dansk Kødkvægs bestyrelse blandt indstillinger 
fra alle raceforeninger.
  
Per Lynge Laursen, formand, Dansk Kødkvæg

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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Har du styr på dit restbeløb? En af de meget vigtige faktorer for en fornuftig bundlinje 
på bedriften er restbeløb –  fx pr. kg EKM og pr. ko. Bjarne Offersgaard forklarer 
baggrunden for restbeløbene og kommer med bud på, hvor det betaler sig bedst at 
sætte ind. Michael Jensen fortæller, hvordan han arbejder med restløb på sin veldrev-
ne bedrift med 375 køer. Få inspiration til, hvordan du kan sætte øget fokus på dit 
restbeløb og måske øge din bundlinje.

Bjarne Offersgaard, faglig chefkonsulent for kvæg, LMO
Michael Jensen, mælkeproducent, Hammel 

29. RDM: RESTBELØB – EN VIGTIG FAKTOR  
FOR DIN BUNDLINJE

Få et dybere indblik i VikingGenetics’ avlsprogram og indsigt i, hvilke redskaber  
VikingGenetics anvender til rekruttering af fremtidens avlstyre. Vi kommer også ind på, 
hvilke udfordringer VikingGenetics står overfor i en globaliseret verden, hvor penge-
stærke virksomheder i højere og højere grad præger udviklingen indenfor kvægavlen. 

Claus Langdahl, breeding manager, VikingGenetics 
Rex Clausager, adm. direktør, VikingGenetics 

HOLSTEIN: VIKINGGENETICS’ AVLSPROGRAM  
I DAG OG I FREMTIDEN28. 

EKVÆGKONGRES2019
mandag den 25. februar 20.15-21.00

Er der økonomi i god etik? Kan reduceret opdræt og nul madspild gå hånd i hånd? Et høj-
aktuelt emne, hvor vi sætter fokus på strategiske overvejelser om overskudsopdræt. Bjørn 
Lyngholm anvender en strategi baseret på maksimal udnyttelse af opdræt i form af kvieop-
formering og salg af kødkvægskrydsninger. Rådgiverne kommer med indspil til værktøjer, og 
hvilke faktorer der påvirker positivt på bundlinjen. Hvad er vigtigt for at sikre en god og stabil 
afsætning af krydsningskalvene? Hvordan bidrager fokus på kalvekvalitet, genomisk test, 
anvendelse af kødkvæg og salg af kvier til avl og levebrug til bundlinjen? 

Jens Smidt, kvægrådgiver, Sagro
Pernille Hougaard Jensen, avlsrådgiver, VikingDanmark
Bjørn Lyngholm Christensen, mælkeproducent, Gørding

27. 
 
 
JERSEY: PUST LIV OG VÆRDI I DINE TYREKALVE
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HOTTE NEWS FRA UNGE KVÆGFORSKERE30.

31. 

SÅDAN ARBEJDER L&F KVÆG  
FOR LANDMÆND MED KØDKVÆG32. 

Formanden og sektordirektøren fortæller om, hvordan Landbrug & Fødevarer arbejder 
med politisk interessevaretagelse for landmænd med kødkvæg.  

Christian Lund, formand, L&F Kvæg
Ida Storm, sektordirektør, L&F Kvæg

  
GENERALFORSAMLING  
DANSKE SLAGTEKALVEPRODUCENTER

Formandens beretning og kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt 
valg til bestyrelsen. 

Lasse Olsen, formand, Danske Slagtekalveproducenter 
Søren P. Funder, kasserer, Danske Slagtekalveproducenter

Det syder og bobler af spændende nyt indenfor kvægforskningen. Få et kig ind i værksteder-
ne og få smagsprøver på morgendagens resultater. Unge forskere og specialestuderende præ-
senterer kort og klart cremen af den forskning, de har gang i. Hør bl.a. om vomnedbrydning af 
kraftfodermidler, løbesår, yversundhed, paratuberkulose og avl for ungdyroverlevelse. 

Københavns Universitet: Lasse Emil Sembach, ph.d. stud., Sara Lee Munch ph.d. stud.,  
Emilie Lindskov Stang, dyrlægestud., Amalie Hofmeyer Andersen, dyrlægestud. og 
Nanna Noël Grønbæk, dyrlægestud. 
Tinglev Dyreklinik: Tanja Klindt Christensen, dyrlæge  
SEGES: Ruth Bønløkke Davis, konsulent

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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FKVÆGKONGRES2019
mandag den 25. februar 21.15-22.00

NYESTE VIDEN OM MANAGEMENT  
I OVERGANGSPERIODEN

Perioden efter kælvning er den mest sårbare periode hos malkekoen. På trods af årtiers 
forskning i at optimere fodringen i denne periode er der fortsat alt for mange køer, der 
bliver syge i ugerne efter kælvning. I denne session sætter vi fokus på den nyeste viden 
om, hvordan ændringer i management påvirker køernes adfærd i overgangsperioden 
– især i forhold til holdopdeling og overbelægning. Vi kommer også ind på, hvordan 
dyrenes adfærd kan give os nogle vink til at udpege, hvilke køer der er mest udsat for at 
blive syge efter kælvning.

Marina von Kayserlingk, professor, University of British Columbia

Aktivitetsmålere eller ej –  det er mennesket, der er nøglen til gode reproduktionsresul-
tater på bedriften. Line Fruergaard-Roed sætter parametrene omkring den gode repro-
duktion under lup, og emner som huldregistrering, tværfaglighed og vidensdeling på 
bedriften er få af mange konstruktive og udfordrende pointer, der kommer frem under 
aftenens session. Mød også Mads Kragh, der på egen bedrift har oplevet, hvordan disse 
redskaber kan påvirke dagligdag og arbejdsgang på Lyngsminde.

Line Fruergaard-Roed, fagdyrlæge, VikingDanmark
Mads Kragh, mælkeproducent, Hejnsvig

33.

34. 
  
JERSEY: GOD REPRODUKTION ER 
MERE END GODT HÅNDVÆRK

Hør tre unge menneskers betragtninger om, hvorfor de synes Holstein står godt rustet  
over for fremtidens udfordringer. Aftenens indlægsholdere vil fortælle, hvorfor de netop 
arbejder med Holstein og giver deres bud på, hvordan Holstein-koen ser ud om 10 år. 

Thomas Johansen, jordbrugsteknolog-stud., formand for Team Future Breeders, Nr. Snede  
Malthe Ebbesen, kvægfodermester, Gråsten Landbrugsskole
Susanne Højholdt Just, landmand, Snedsted  

HOLSTEIN: FREMTIDENS RACE35. 

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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DEBAT MED L&F KVÆGS  
FORMAND OG DIREKTØR

Christian Lund og Ida Storm fortæller om L&F Kvægs strategi for slagtekalveproduktion 
og kommer bl.a. ind på samarbejdet mellem mælkeproducenter og slagtekalveprodu-
center, salmonella-problematik og slagtepræmie efter 2020. Med indlægget lægges der 
op til en god drøftelse med deltagerne. 

Christian Lund, formand, L&F Kvæg 
Ida Storm, sektordirektør, L&F Kvæg

38. 

FAGLIG INDSIGT39. 
Import af avlskvæg fra en række europæiske lande udgør en risiko for smitte med en 
række smitsomme sygdomme, som Danmark i dag er erklæret fri for. Få indsigt i, hvordan 
vi som branche bedst muligt beskytter os mod smitten udefra – og dermed også beskytter 
vores høje veterinære stade. Hør også om den nye testmetode SNP til forældreskabsbe-
stemmelse af avlsdyr. Hvordan bestilles forældreskabsbestemmelser, og hvor finder vi 
resultaterne? Og om udfordringer i en overgangsperiode fra DNA- mikrosatellitter til SNP.

Erik Rattenborg, specialkonsulent, SEGES
Ann Margaret Sørensen, konsulent, SEGES

For mange kvægbrugere vil det være fremmet med jævnlige besøg af gæster i stalden. 
Men for Peter Sivertsen, som har et åbent besøgslandbrug, er det en del af dagligdagen. 
Ifølge Peter er det en fantastisk mulighed for at få en positiv dialog og vise, hvad dansk 
landbrug er. Han mener, at hvis vi skal have en berettigelse i samfundet, er vi nødt til at 
åbne op og fortælle, hvad vi laver. Peter Sivertsen driver et økologisk landbrug med 150 
RDM-køer, og gården har været besøgslandbrug siden 1960’erne. Hør, hvordan det er at 
bo med en åben stalddør og få nogle gode historier om besøg – fra børnehaver til ministre.

Peter Christian Sivertsen, mælkeproducent, Lejre

36. RDM: LIVET MED EN ÅBEN STALDDØR

LICENCE TO PRODUCE37.
Hvordan ser den nye generation af forbrugere på landbruget, og hvilke forventninger 
har de til os i erhvervet? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt at tage højde for? Hvor-
dan kan vi som landmænd skabe legitimitet omkring vores erhverv og opnå ‘licence 
to produce’? Tænketanken Frej arbejder med relationen mellem fødevareproducent 
og forbruger med mål om en bæredygtig fødevareproduktion. De lægger op til debat 
med deres – måske provokerende – vinkler på bl.a. disse spørgsmål.

Marie-Louise Boisen Thøgersen, direktør, Tænketanken Frej
Iben Krog Rasmussen, udviklingsdirektør, Tænketanken Frej

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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GKVÆGKONGRES2019
tirsdag den 26. februar 9.30-10.15

HOLD FAST I KALVENES  
MEDFØDTE POTENTIALE

NÅR MALKEANLÆGGET  
ØDELÆGGER MÆLKEKVALITETEN

Hvordan ville du have det, hvis din nye bil brød sammen efter 180 dage? Desværre kan 
billedet overføres på mange kalve. De fødes med et kæmpe potentiale, som forringes 
markant på grund af sygdom og haltende management i opvæksten. I dette indlæg 
sættes scenen for opdræt af ungdyrene de første 180 dage, og vi går tæt på, hvorfor de 
første otte uger er essentielle og den rigtige fodring helt afgørende. Alex Bach, som er 
internationalt anerkendt for sit forskningsarbejde på kalve-/kvieområdet, vil præsente-
re os for ny spændende viden, som du kan tage med hjem og bruge i stalden.

Alex Bach, MSc, PhD, Catalan Institution for Research and Advanced Studies

Selvom man har investeret i et flot nyt malkeanlæg, er det ingen garanti for, at det 
fungerer perfekt fra start. SEGES har ved gennemgang af en række nybyggede malke-
centre fundet forholdsvis mange fejl – eksempelvis pulsatorer, der ikke virker, forkert 
aftagningsniveau, manglende montage af drænventiler mv. Selv om en ny malkestald 
i dag er at sammenligne med et mindre mejeri, er der slet ikke nok fokus på montagen 
og indkøringen af anlægget. Situationen er ikke bedre for ældre anlæg. Det er skidt, 
for det går ud over mælkekvaliteten og dermed bundlinjen. I dette indlæg får du 
indsigt i malkeanlæggets tekniske funktioner, og hvor fejlene typisk opstår.

Bent Truelsen, kvalitetsrådgiver, SEGES

40.

42. 

14

Med konceptet ’Et spadestik dybere’ gravede LandboThy sig til den gule førertrøje og 
vandt Rådgivermatchen om grovfoderproduktion i 2018. I dette indlæg har du mulighed 
for at lære af dem, så du kan toptune din egen grovfoderproduktion. De sætter bl.a. 
fokus på, hvordan det betaler sig at lægge en slætstrategi og følge den. Vi hører om 
udbytteregistrering og værdien af at kende fremstillingsprisen pr. afgrøde og endda  
pr. mark – og at data kan bruges til flere formål.

Mette Thorhauge, virksomhedsrådgiver, LandboThy
Thomas Sandal Hansen, virksomhedsrådgiver, LandboThy

41. 
  
UDBYTTEREGISTRERING OG  
FREMSTILLINGSPRIS

 8
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NYE MULIGHEDER FOR PROTEINFORSYNING

FREMTIDENS LANDBRUG ER DIGITALT

43.

45. 

Produktion af non-GM-mælk kræver ofte rationer uden sojaskrå. Vi fortæller om 
erfaringer med brugen af rapsprodukter som eneste proteinkilde til malkekøer 
og præsenterer resultater fra en afprøvning i praksis, hvor et nyt varmebehandlet 
rapsprodukt har erstattet sojaskrå. Hør også om mulighederne for at tildele proteinet 
mere målrettet gennem laktationen med henblik på at øge mælkeydelsen og øge 
køernes kvælstofudnyttelse. 

Louise Foged Kornfelt, kvægkonsulent, KvægrådgivningDanmark
Nicolaj Ingemann Nielsen, chefkonsulent, SEGES  
Mogens Larsen, seniorforsker, Aarhus Universitet

Digitaliseringen i fødevareproduktionen buldrer derudad, og danske landbrug er interna-
tionalt førende på effektive digitale løsninger. Data opsamles i stigende omfang fra både 
stald og mark og kobles med økonomital i digitale business intelligence-løsninger. Den 
enkelte landmand kan nu ved ganske få klik få et nemt overblik over både produktion og 
økonomi på sin bedrift, hvilket giver mulighed for at handle hurtigere og langt mere proak-
tivt end i dag. Ivar Ravn sætter spot på den digitale fremtid for kvægproducenter. 
 
Ivar Ravn, direktør, Digital, SEGES

LANDMANDENS DASHBOARD44.
Dashboardet er et nyt styringsværktøj, som giver dig en unik mulighed for at følge op 
på nøgletal fra produktion og økonomi på en enkel måde og med overskuelig grafik. 
Størstedelen af tallene opdateres dagligt, så hvis du har bogføringen på plads, kan du 
løbende følge udviklingen. Omkostninger holdes op mod budgettet for måneden, så 
du kan gribe ind og rettidigt lave korrigerende handlinger, hvis omkostningerne over-
stiger budgettet. Hør mere om Dashboardet, erfaringerne og perspektiverne med det. 

Jurjen Hessels, konsulent, SEGES 
Jesper Andersen Wind, økonomikonsulent, LandboSyd 
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48. 
Hør erfaringer fra en mælkeproducent, der kom gennem sommeren 2018 uden væ-
sentlige stigninger i besætningens celletal. Hvilke tiltag har han gjort for at reducere 
de høje temperaturers negative indflydelse på køernes velfærd og produktion? Vi ser 
også på de tekniske løsninger og muligheder, der er for at opretholde et behageligt 
klima for køerne i stalden – både ved nybyggeri og i eksisterende stalde, der ikke 
fungerer optimalt i de varme perioder.

Niels Vitus Hampholt, bygningsrådgiver, LMO Byg 
Ole Kristensen, mælkeproducent, Spøttrup

  
VARMESTRESS
– ERFARINGER FRA DANMARK

47. 
Hvad kan landbruget lære af andre erhverv? Og hvad sker der, når en erhvervsmand 
med speciale i logistik og produktion af vinduer træder ind i bestyrelsen for et større 
kvægbrug? Få svarene, når direktør Jens Sørensen fortæller om sine erfaringer som 
leder af en større produktionsvirksomhed og om sit møde med en moderne nordjysk 
mælkeproduktion.

Jens Sørensen, direktør, Outline Vinduer A/S og bestyrelsesmedlem i Klovborg I/S

  
ET PUST UDEFRA  
– ERHVERVSMAND I BESTYRELSEN

E. COLI-YVERBETÆNDELSE OG VACCINATION

Hvornår kan det være en fordel at vaccinere køer mod E. coli-yverbetændelse? Vi 
kommer med forslag til, hvordan man kan afdække, om der er behov for vaccination 
i besætningen og vurderer økonomien i det. Vaccination kan dog ikke stå alene, men 
kan være en del af løsningen i besætninger, hvor der periodevis er udfordringer med 
E. coli-yverbetændelse. Derfor sætter vi bl.a. fokus på forebyggende management og 
diagnostik samt gennemgår cases fra besætninger, der har vaccineret.

Michael Farre, specialkonsulent, SEGES
Lærke Boye Astrup, postdoc, DTU Veterinærinstituttet
Helle Slot, kvægfagdyrlæge, Dyrlægegruppen Thy

46.

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 



23

SKAB VÆRDI  
MED DIGITAL PRÆCISIONSFODRING

Aldrig har digitalisering været mere aktuelt, og alligevel er der mange kvægbrugere, 
der er i tvivl om, hvorvidt det giver mening at bruge ressourcer på mere digitalisering. 
Vi afdækker de værdiskabende potentialer af digitalisering fra mark til mælketank. 
Desuden ser vi på, hvordan vi løser de udfordringer, som stadig findes. Indlægget 
omhandler data fra marken, lagerstyring og fodring – herunder anvendelse af NIR i 
foderkæden.

Peter Hvid Laursen, seniorkonsulent, SEGES
Niels Bastian Kristensen, chefkonsulent, SEGES

49. 

51. 

COPING WITH THE DANES

  

ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION I USA

52. 

After this session, you are ready to cope with the Danish work culture. The Danish 
work culture includes confidence between employer and employees, and it is expected 
to ask questions on how to do the job, work independently and be responsible. Also, 
be inspired by a personal story where one of your colleagues started as a worker on a 
Danish dairy farm, moved up the career ladder and now possesses a current position 
as a herd manager. 

Vittus Bernlow, team leader, AgriNord
Sergii Reva, herd manager, Ejstrupholm

Økologisk mælkeproduktion har udviklet sig stærkt i USA i de seneste ti år og kan på vigtige 
emner bidrage med inspiration til dansk økologisk mælkeproduktion. På flere områder er 
den amerikanske øko-produktion tættere på de bevidste forbrugeres ønsker og forvent-
ninger end den danske. Der er et totalforbud mod brug af antibiotika, andelen af nærpro-
duceret foder er højere, ydelsen er lavere og antallet af specialprodukter – fx græsmælk 
fylder betydeligt. Få indblik i, hvad der rør sig i den amerikanske økologiske mælkesektor, 
og hvilke trends der tegner sig i forhold til amerikansk konventionel produktion.  

Bradley Heins, professor, University of Minnesota, USA

ØG BEDRIFTENS SOCIALE KAPITAL50.
På landbrugsbedrifter, hvor der er relativt få medarbejdere, er man helt afhængig af 
at arbejde godt sammen. Derfor er bedriftens sociale kapital uhyre relevant, fordi den 
er afgørende for det gode samarbejde. På en arbejdsplads med høj social kapital er 
de sociale relationer præget af tillid, retfærdighed og høj samarbejdsevne. Resultatet 
er et bedre produktionsresultat og øget medarbejdertrivsel. Hør Peter Hasle fortælle, 
hvordan I kan blive både mere effektive og øge trivslen ved at bygge jeres daglige 
opgaveløsning på bedriftens sociale kapital. 

Peter Hasle, professor, Aalborg Universitet
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53. 

VARMESTRESS – ERFARINGER FRA USA

Det er altid jagtsæson for spild på bedriften – det gælder alt fra kviespild, madspild til 
mælkespild, spildtid osv. For spild på alle niveauer af en mælkeproduktion kan have 
både store og små økonomiske konsekvenser. Vi sætter fokus på forskellige former 
for spild, og hvordan spild kan spottes, værdiansættes, skydes og forbedre bedriftens 
bundlinje. Et indlæg hvor vi ikke skyder gråspurve med kanoner, men har valgt det 
rette våben og det rette bytte for at opnå en bedre økonomi på bedriften.

Allerede ved 22-24 oC begynder køerne at vise tegn på varmestress. Derfor er varme-
stress ikke et ukendt fænomen i Danmark – og med sommeren 2018 i mente, er det 
et højaktuelt emne. I mange dele af USA er de vant til meget høje temperaturer om 
sommeren og har dermed også stor erfaring med at håndtere varmestress. Hvordan 
håndterer de varmestress i forhold til dyrene og staldindretning? Vi hører om deres 
erfaringer, og hvad vi kan lære af dem.

Peter D. Krawczel, dr., Associate Professor, The University of Tennessee, USA

Anne-Mette Søndergaard, chefkonsulent, LandboNord
Thorkild Moss, kvægchef, LandboSyd
Erik Andersen, chef for kvæg og økonomi, ØkologiRådgivning Danmark ApS

  

JAGTEN PÅ SPILD

54. 

I juli 2018 frygtede mange mælkeproducenter, at de på grund af tørken ville være tvunget til 
at fodre med en reduceret andel – eller helt uden grovfoder i vintersæsonen. Så galt gik det 
heldigvis ikke. Men alternativ fodring er fortsat relevant i en del besætninger – og risikoen for 
lignende tørre somre er der stadig. Derfor blev der i sensommeren iværksat fodringsforsøg 
med reduceret eller ingen grovfoder. Hør om forsøgene, køernes respons og om muligt valg af 
foderstrategi helt uden eller med minimalt indhold af grovfoder.

Christian Friis Børsting, seniorrådgiver, Aarhus Universitet
Betina Amdisen Røjen, seniorkonsulent, SEGES
Birgitte M. Løvendahl Raun, produktchef Kvæg, DLG

55. MÆLKEPRODUKTION UDEN GROVFODER
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SÅDAN LYKKES DU MED STRATEGIEN

57. 

RAISING THE STRONG, HEALTHY  
AND PRODUCTIVE CALF

STYR PÅ NÆRINGSSTOFFER OG KLIMA- 
PÅVIRKNING – INSPIRATION FRA HOLLAND

56.

58. 

Hvad kan man lære om sig selv og sin bedrift, når man gennemgår et strategiforløb? Få 
indblik i den udvikling, som ti landmænd gennemgik under et forløb fra start til slut – og ikke 
mindst bedrifternes nøgletal før og efter. Fokus var på strategi, forretningsudvikling og  
handlingsplaner. Hør, hvad der skete under processen, og hvor de ti landmænd er i dag. 
Mælkeproducent Jacob Stensig var blandt de ti. Han fortæller om sin oplevelse – sine udfor-
dringer, barrierer og resultater. Måske er det lige den inspiration, du mangler på din bedrift. 

Ivan Damgaard, chefkonsulent, SEGES 
Jacob Stensig, mælkeproducent, Holstebro

Helping the calving cow can be a dilemma. When should you wait, and when is it bet-
ter to react? In this session, you get the best operable advice in order to have a highly 
viable calf after calving. The first few weeks of the newborn calf are very life-risky. But 
these weeks also form the basis of a high producing and healthy dairy cow. Annedorte 
pinpoints the proper management routines to raise a healthy and strong calf. 

Henrik Læssøe Martin, veterinarian, SEGES
Annedorte Jensen, calf manager, Haunstrup I/S

I Holland bruger alle mælkeproducenter managementværktøjet ANCA til at følge bedrif-
tens næringsstofbalancer, ammoniakemission og klimapåvirkning. ANCA er udarbejdet i 
et samarbejde mellem mejeri, forskning og brancheforening i Holland, og Jouke Oenema 
har været med til at rulle det ud til de hollandske mælkeproducenter. Hør, hvad ANCA 
kan – og hvordan det måske kunne se ud i dansk perspektiv. Hør også, hvad vores egne 
redskaber kan i den sammenhæng.

Jouke Oenema, dr.ing., Wageningen University
Ole Aaes, landskonsulent, SEGES
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61. 
En besætning med 3.200 køer i Slovakiet har fået ny direktør – Morten Jørgensen. 
Han har erfaring og kompetencer fra svinebranchen, som han bruger i sin manage-
ment af besætningen. Han har implementeret LEAN, effektiviseret kg EKM/arbejds-
time og indført en masse ledelsesmæssige tiltag, som vi kan lære noget af i Danmark. 
Derudover har han udliciteret faglige praktiske opgaver til eksterne ressourceperso-
ner. Michael Farre varetager alt i relation til bedriftens yversundhed. Hør, hvordan 
Morten Jørgensen og Michael Farre håndterer yversundheden i så stor en besætning 
– og på et højere niveau end i danske besætninger. 
Morten Jørgensen, direktør, Farma Majcichov A/S, Slovakiet  
Michael Farre, specialkonsulent, kvægfagdyrlæge, SEGES 

YVERSUNDHED I STORE BESÆTNINGER

60. 
Familien er et højprioriteret område for de fleste. Alligevel glemmer mange at tage 
stilling til helt centrale spørgsmål i tilfælde af skilsmisse, sygdom eller død. Hvilke 
muligheder har landmændene for at sikre sig selv, hinanden og virksomheden, når 
ulykken rammer? Vi ser på vigtigheden af at handle i tide, da det har stor økonomisk 
og praktisk værdi for parterne og de efterladte. Indlægget omhandler bl.a. ægtepagt, 
arveforhold, fremtidsfuldmagt samt virksomhedstestamente.

Marina de Paoli, chefjurist, Centrovice

TRYGHED OG HANDLEEVNE  
– DEN DAG ULYKKEN RAMMER

KO OG KALV SAMMEN  
– MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

Den stigende fokus på dyrevelfærd har rettet forbrugernes øjne mod den adskillelse 
af koen og kalven, vi praktiserer i mælkeproduktionen. Som producenter ønsker vi 
naturligvis også selv de bedst mulige forhold for vores dyr. I dette indlæg ser vi derfor 
på, hvad vi egentlig ved, om effekten af ko-kalv-adskillelse, og vi ser eksempler på 
staldsystemer, der er indrettet, så ko og kalv har mere kontakt. 
Sessionen foregår på norsk.

Julie Føske Johnsen, forsker, PhD, Veterinærinstituttet, Norge

59.
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NUDGING PÅ KVÆGBEDRIFTEN

64. 

LAMENESS AND OTHER THINGS  
TO DEAL WITH WHILE DOING THE STALLS

KLÆDT PÅ TIL KLIMADEBATTTEN

63.

65. 

Hvordan kan man bruge nudging til at sikre arbejdsmiljøet og bedre sundhed i malke-
stalden? Helle Birk Domino har sammen med de ansatte på bedriften Helle Holstein 
arbejdet med nudging for at gøre det lettere at arbejde sikkert og samtidig have fokus 
på effektivitet og sundhed – også når der er rigtig travlt. Der kom mange anderledes 
forslag på bordet, og mange initiativer er igangsat. Hør hvilke, og få gode ideer til din 
egen bedrift.  

Adri Peereboom, driftsleder, Helle Holstein 
Helle Birk Domino, arbejdsmiljøchef, SEGES  

Do you know the situation? You have just been working hard to do the stalls and they 
are all clean and dry. Nevertheless, the foreman is not satisfied. Did you overlook a 
lame cow, another cow in heat or a third cow that does not look well? In this section, 
you will learn more about all the things to look for while you are collecting cows for 
milking, doing the stalls or just working with the cows. 

Sine Bomskov Møller, veterinarian, Skovbjerg Dyrlægeteam
Line Fruergaard-Roed, veterinarian, Viking Denmark

Klima er højt på dagsordenen i politik og blandt forbrugerne. Og med et erhverv, der 
bidrager til klimabelastningen, er vi nødt til at udvise ansvarlighed og bidrage med 
løsninger. Som et af verdens mest klimaeffektive lande i forhold til mælkeproduktion er vi 
allerede nået langt. Hør hvor langt, når vi ser på den udvikling, der er sket. Og vær med til 
at se fremad, når vi ser på, hvilke nye muligheder der ligger i at reducere mælkens klimaaf-
tryk med et nyt klimaværktøj, som snart kan findes i DMS.  

Troels Kristensen, seniorforsker, Aarhus Universitet
Lisbeth Mogensen, lektor, Aarhus Universitet
Nicolaj Ingemann Nielsen, chefkonsulent, SEGES

 11

NYT KONCEPT FOR GOLDKOFODRING  
– ERFARINGER FRA PRAKSIS

Forskningsresultater og forsøg, og ikke mindst erfaringer med fasefodring i danske 
malkekvægsbesætninger, peger på, at der er et stort potentiale i fasefodring af 
goldkøer. Erfaringerne i danske besætninger viser, at fasefodring nedbringer eller helt 
eliminerer problemer med bl.a. ketose og tilbageholdt efterbyrd samt bidrager til, at 
ældre køer har en væsentlig bedre konstitution ved kælvning, end det ofte er tilfæl-
det, når der fodres én ration i hele goldperioden. Hør om baggrunden for fasefodring, 
mikrobiologien i goldkoensilage og praktiske erfaringer med fasefodring af goldkøer.

Niels Bastian Kristensen, chefkonsulent, SEGES
Maria Holst Kjeldsen, specialestuderende, Aarhus Universitet
Sune Nøhr, driftsleder, Aars

62. 
 16
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VELFÆRD OG KOMFORT SKABER BUNDLINJE

67. 

OPTIMER YVERSUNDHEDEN I SENLAKTATION 
OG GOLDPERIODE

Overblik er vigtigt. Men når det kommer til velfærd og komfort, må vi også se på det 
enkelte dyr og variationen mellem dyrene. Med pedometre kan vi følge dyrenes reelle 
tidsforbrug og måle gennemsnit og variation mellem dyr og grupper. Bliv inspireret af 
forskerens viden om konsekvenserne af at ændre i koens tidsbudget og få konsulenter-
nes bud på, hvordan management og staldindretning kan ændres, så vi opnår bedre 
velfærd, komfort og bundlinje.

Lene Munksgaard, professor, Aarhus Universitet Foulum
Mie Riis, kvægbrugskonsulent, LMO  
Anja Juul Freudendal, chefkonsulent, LMO 

Om at etablere sig som mælkeproducent og erfaringerne et par år efter opstarten. 
Martin Jonsson er 25 år og etablerede sig i begyndelsen af 2017 som økologisk 
mælkeproducent med 240 årskøer. Ejendommen, som Martin overtog, var tidligere 
drevet i en løsning med AP Pension, som Martin er forsat i et samarbejde med. Martin 
og hans økonomirådgiver, Henrik Fugl-Johansen fortæller om etableringen og om de 
overvejelser, der har været omkring forskellige ejerformer og om erfaringerne både 
ved opstarten på en udfordret ejendom og om samarbejdet med eksterne investorer.

Er du i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig at goldbehandle? Er det nødvendigt at 
bruge patteforsegler? Har du mange køer med yverbetændelse lige efter kælvning 
uden at vide hvorfor? Svarene kan du finde i det nye værktøj i DMS, Yversundhed i 
goldperioden. Det er et genialt værktøj til at analysere, om strategien for yversundhed 
i senlaktation og goldperioden er optimal i besætningen. Hør, hvordan du bruger 
værktøjet og få anbefalinger til, hvordan du håndterer yversundhed ved afgoldning 
og i goldperioden, samt hvordan du opnår nykælvere, der er klar til at malke med et 
sundt yver i næste laktation.

Michael Farre, specialkonsulent, kvægfagdyrlæge, SEGES

Henrik Fugl-Johansen, økonomirådgiver, vkst
Martin Jonsson, mælkeproducent, Regstrup

  

NYETABLERING

66.

68. 
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70. 

GOOD MILKING TECHNIQUE AND UDDER  
HEALTH KEEPS THE FARMER IN BUSINESS

KØDFRI TREND – UDFORDRINGER OG  
MULIGHEDER FOR MEJERIBRANCHEN

71. 

Ultimately, a high volume of high quality milk is how the dairy farmer earns the 
money that keeps him in business and secures your job. In this session, you get the 
dos and don’ts in milking and why it is so important. Also, hear the personal story of a 
milking team leader and how a strong focus on organizing the work and milking skills 
leads to very high-quality milk. 

Benny Kirkeby, milk quality consultant, SEGES
Dmitriy Osipchuk, milking leader, Vrejlev Kloster

Antallet af vegetariske fødevarer vokser med eksplosionsagtigt tempo. Skal vi som 
mælkeproducenter bare se på og lade stå til – eller skal vi melde os på banen? Hanne 
Søndergaard er med ansvar for Arlas innovation og marketing fuldt ud klar over, at forbru-
germarkederne reagerer for tiden. Hør hende fortælle om de muligheder og udfordringer, 
Arla ser for mejeribranchen i den kødfrie trend. 

Hanne Søndergaard, koncernchef i Arla med ansvar for innovation og marketing

69. 
  

HVAD SKAL KØERNE LIGGE PÅ?

Hvad skal man vælge som underlag til sine køer – hvad er forskellen på de mange 
muligheder? Vi sætter fokus på, hvad køerne foretrækker, men også på hvad man som 
landmand skal gøre sig klart, inden man kaster sig ud i en ny stor investering. Hør, hvordan 
økonomien ser ud, hvis du vælger det ene frem for det andet.

Vibeke Fladkjær Nielsen, specialkonsulent, SEGES
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Avlsmål er højest mulig NTM

Avlsstrategi fastlægges i samarbejde med 
Vikings avlsrådgiver

Insemineringsplan sikrer størst mulig fremgang

Effektiv og professionel sparring med Vikings 
inseminører

Torben ThorsenMælkeproducent i Vinderup

355 køer
Ydelse: 13.660  

kg EKM

“Viking genetik giver  
størst bundlinje”

Torben Thorsen:

A
18

18
3

Læs mere på www.dlg.dk

Nordjylland
Tlf 3368 7000

Østjylland
Tlf 3368 6300

Midt- og Vestjylland
Tlf 3368 7250

Fyn/Øst
Tlf 3368 5100

Sydjylland
Tlf 3368 5300

GULD SORTIMENTET  
– giver garanti på stivelsesindhold

DLG’s GULD sortiment er bygget op omkring en 
næringsstofgaranti på stivelse, og giver mulighed 
for at supplere med skræddersyet stivelse og NDF 
til netop din grovfodersituation.

Guld sortimentet kan fås som piller eller ekspandat.  
Fås også i en version, som er VLOG-certificert (non-GM).EKSPANDAT/ 

PILLER



Slagteinformationer lige ved hånden 
Danish Crown Beefs app til ejere giver 
let og hurtig adgang til informationer og 
tilmelding af dyr. 

Prisberegneren: indtast kategori og vægt, 
og se prisen med det samme. 

Slagteresultater: se vægt og form på de 
slagtede dyr samme dag. 

Hvilke slagteinformationer har du behov 
for i din ejer-app? Vi står klar til en snak 
om app’en og meget andet på vores stand 
ved indgang C.  

DANISH CROWN BEEF EJERSERVICE • ENERGIVEJ 5 • 6670 HOLSTED • TLF. 89 19 25 90 • WWW.DANISHCROWN.DK/EJER

KvægNYT
Nyhedsbrevet KvægNYT fra SEGES giver dig kort og klart den nyeste viden inden for kvægfaglige 
emner, sæsonaktuelle råd, gode landmandserfaringer. KvægNYT på tryk distribueres med mælketank-
bilen. Ønsker du at modtage den elektroniske version, kan du tilmelde dig på www.kvaegnyt.dk 

Følg med på facebook
På SEGES Kvægs Facebookside forsyner vi dig med gode råd og tips til de daglige arbejdsopgaver  
på bedriften – ofte i form af små korte videoer, og vi linker til spændende faglige artikler.  
Find os på www.facebook.com/segeskvaeg1

Seges.tv
På www.seges.tv finder du masser af film med gode tips og råd om forskellige arbejdsopgaver på  
kvægbedriften. Mange af filmene findes med engelske undertekster.

Digitale kurser
Du kan følge SEGES’ digitale kurser på pc, tablet eller smartphone.  
Her er det nemt og gratis at blive skarpere på fx goldkomanagement,  
kalvepasning, motivation af medarbejderne eller brugen af DMS.  
Flere af kurserne findes også i en engelsk version.  
Find kurserne på www.landbrugsinfo.dk/digitalekurser 

HOLD DIG OPDATERET
på kvægfaglig viden – hele året
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NY  
DeLaval 
VMS™ V300

Da Vera fik den nye DeLaval VMS™ V300, gjorde DeLaval InSight™ 
skånsomme og hurtige påsætning det muligt for hende at øge 
produktionen, mens køerne blev sundere og roligere.

Besøg delaval.com for at høre mere fra Vera, og om hvordan hun 
gjorde den nye VMS V300 til sit malkesystem og find ud af, hvorfor du 
også skal gøre den til din. 

Vellykket 
påsætning

99,8%

Op til

3500 kg
mælk om 

dagen 

1 minut
kortere 

malketid

Det er Veras
malkesystem

10+ ÅR MED FLEKSIBELT POLYMER
Cow-Welfare A/S, Haderslev                cow-welfare.com

2-4 KG 
PR. KO
PR. DAG 

COW-WELFARE

2020+ KONCEPT
+

MERE MÆLK ELLER PENGE RETUR
Mød os på standen og hør, hvordan du kan 
få garanteret mere mælk, når du investerer i 
dyrevelfærd. 

Med Cow-Welfare produkter øges dyrevelfærden 
så markant, at vi godt tør love, at det giver 2-4 
kg mere mælk pr. ko som dagligt gennemsnit. 

Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing
Tel.: +45 7020 2509 · mail@opicon.dk

SE FILMEN PÅ
VORES STAND

Se filmen og hør Erik Dolbys 
erfaringer med Opicon sand-
vaskersystem på vores stand
eller på www.opicon.dk

LANDMAND ERIK DOLBY ER 
HOVEDPERSON I DEN NYE FILM 
OM GENBRUG AF SAND 
FRA SENGEBÅSE

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



Besøg os på
 

www.dyrlaegerogko.dk
Facebook.com/dyrlaegerogko

Forøg 
ydelsen med 

AkoFeed®

The Co-Development Company

Besøg os venligst i vores stand på Kvægkongressen 
eller kontakt din foderleverandør.

www.aak.com

Succesfuld 
automatisering! 

Malkning, fodring, overvågning, selektering og 

rapportering. Dette er hvad GEA’s automatiserede 

løsninger kan gøre for dig! Vores automatiserede 

malkesystemer er perfekte eksempler på hvordan 

dine arbejdsprocesser forenkles samtidig med at 

der opnås maksimal komfort.

FÅ INDFLYDELSE PÅ FREMTIDENS 
IT-PROGRAMMER TIL KVÆGBRUGET

Har du lyst til at præge kvægbrugets  
it-programmer? Så har du på kvægkongressen 
mulighed for at give dine indspark til, hvordan vi 
kan skabe løsninger, der passer til din hverdag. 

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være 
med, du skal blot bidrage med viden om din hverdag 
og dine daglige arbejdsopgaver. Alle er velkomne, 
uanset om du er ejer, driftsleder, medarbejder eller 
rådgiver. 

FIND OS på 1. sal under hele kvægkongressen.
 

-
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Landbrug & Fødevarer skal finde repræsentanter til Landbrug & Fødevarer Kvægs sektor-
bestyrelse for den næste toårige periode. Familielandbruget har afholdt valg blandt de-
res medlemmer i forbindelse med deres årsmøde i oktober 2018, og Primærbestyrelsen 
har udpeget deres repræsentant i december 2018. Landboforeningernes repræsentan-
ter skal vælges på kvægkongressen.

KANDIDATERNE
Frem til 28. januar 2019 har det været muligt at indstille kandidater. Som kandidat skal 
man være

1.  aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer 
2. mælke- eller oksekødsproducent 
3. valgt til et kvægbrugsudvalg og/eller til en bestyrelse i en landøkonomisk forening 

samt have fem stillere.

I kongressalen kl. 11.30-12.00 bliver valget introduceret, og de opstillede kandidater har 
her mulighed for at præsentere sig selv. Det er ikke muligt at holde anbefalingstaler.

VALGPROCEDURE
Valget afvikles mandag den 25. februar 2019 fra kl. 8.30-16.00, men indskrivning skal ske 
før kl. 13.00.
CHR og CVR nummer skal bruges ved stemmeafgivning. 

Det er kun aktive landboforeningsmedlemmer i Landbrug & Fødevarer, der kan stemme. 
Der kan kun stemmes én gang for hvert aktivt medlemskab af Landbrug & Fødevarer. Der 
kan ikke stemmes via fuldmagt. 

Valget afgøres efter prioriteringsmetoden, hvor man på stemmesedlen prioriterer blandt 
de opstillede kandidater. Vejledning kan fås ved valgbordet og er ligeledes beskrevet på 

stemmesedlen. 

Resultatet af valget offentliggøres i forbindelse med middagen om aftenen. 

VALG 
til Landbrug & Fødevarer Kvægs  

sektorbestyrelse

L&F KVÆG

Yderligere information fås hos 
Lisbeth Damgaard Gøtzsche, Landbrug & Fødevarer 
lgt@lf.dk | 3339 4612 | 2488 3927
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TAK TIL VORES SPONSORER

GULD

SØLV

Succesfuld 
automatisering! 

Malkning, fodring, overvågning, selektering og 

rapportering. Dette er hvad GEA’s automatiserede 

løsninger kan gøre for dig! Vores automatiserede 

malkesystemer er perfekte eksempler på hvordan 

dine arbejdsprocesser forenkles samtidig med at 

der opnås maksimal komfort.

SØLV

SÆRLIGE SPONSORATER
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http://www.lvk.dk
https://www.delaval.com/da/
http://www.dyrlaegerogko.dk
http://opicon.dk
https://aak.com/applications/animal-nutrition/
http://www.cow-welfare.com/
https://www.gea.com/en/index.jsp
https://www.gls-a.dk
https://dk.sacmilking.com/
http://www.ka.dk
https://www.ok.dk/erhverv
https://www.dlf.dk/landbrug/fodergraes
http://kjargaardbyg.dk/DK.aspx
http://www.cowconnect.dk
http://www.pointofcow.com
https://www.danishcrown.dk/Ejer/Kreaturleverandoer/
http://www.dlg.dk
http://www.vikingdanmark.dk
http://www.arla.dk
http://www.kvægplus.dk


SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

+45 8740 5000
info@seges.dk
seges.dk


