
Mælkeproducenter:  
Gratis salmonella- 
rådgivning giver et  
godt skub til saneringen 
SIDE 2

Der er travlt i staldkontoret på 
Gammelgaard. Post doc. Line 
Svennesen fra Københavns Uni-
versitet diskuterer de seneste 
mælkeprøver med landbrugselev  
Caroline Stjernholm. Omkring 
pc’en er yversundhedsspecialist 
Michael Farre fra SEGES, besæt-
ningsejeren, driftslederen og den 
praktiserende dyrlæge optaget af 
grafen over bedriftens yversund-
hed. Spørgsmålet er, hvornår de  
15 køer med kronisk yverbetæn-
delse skal sættes ud. Ifølge  
Michael Farres analyser trækker 
netop de 15 ud af besætningens 
600 køer celletallet i vejret. 

Snakken om vaccination, der 
stresser køerne, og tørretumblere, 
der øger hygiejnen, bliver med 
jævne mellemrum afbrudt af en 
af bedriftens øvrige 11 ansatte, 
der stikker hovedet ind med et 
spørgsmål. 

Der er altså mindst lige så 
travlt hos mælkeproducent Jens 
Johannesen ved Bramming, som 
på enhver anden moderne malke-
kvægsbedrift. Alligevel har de 
sagt ja til at deltage i et projekt, 
hvor de sammen med SEGES og 
Københavns Universitet afprøver 
effekten af antibiotikainjektioner 
i kroppen ved milde og moderate 
yverbetændelser.

Flere fordele
Ifølge bedriftsejer Jens Johannesen 
blev beslutningen om at deltage i 
projektet taget af driftsleder Jeppe 
Knudsen. Som daglig leder kunne 
Jeppe hurtigt se fordele.

”Jeg havde længe overvejet  
at gå i gang med on-farmtest af 
mælkeprøverne, og det er en del 

af projektet. Og så øger projektet 
vores fokus på, hvordan man tager 
ordentlige mælkeprøver,” forklarer 
Jeppe Knudsen.

Netop brugbare mælkeprøver 
er hele grundlaget for afprøvnin-
gen. Line Svennesen fra Køben-
havns Universitet har derfor un-
dervist samtlige ansatte i, hvordan 
man tager en korrekt mælkeprøve, 
uden at den forurenes. 

Bedriftsejer Jens Johannesen 
tror ikke selv på effekten af injek-
tioner med antibiotika i kroppen 
ved yverbetændelse og har derfor 
ingen sundhedsmæssige spekula-
tioner ved at indgå i samarbejdet. 

”Jeg ser det som en god anled-
ning til at få genopfrisket vores fo-
kus på yversundhed, malkning og 
på at behandle de rigtige køer for 
yverbetændelse. Og siden vi kom 
med i det her, er vores behand-
lingshyppighed faldet fra 0,25 til 
0,21 pr. årsko,” lyder det fra Jens 
Johannesen. 

Frugtbart samarbejde
Tre besætninger i projektet har si-
den maj måned foretaget on-farm-
test af samtlige milde og moderate 
yverbetændelser for at fastslå, om 
behandling vil have effekt. Og det 
påvirker antallet af yverbehandlin-

ger, fortæller post. doc. Line Sven-
nesen, Københavns Universitet.

”Jeg kan se, at de behandler 
35-45 pct. af de yverbetændelser, 
som de finder, og her er resultatet 
af on-farmtesten med til at fravæl-
ge behandlinger,” fortæller Line 
Svennesen.  

På Gammelgaard har eleven 
Caroline Stjernholm ansvaret for 
at tage mælkeprøverne, teste dem 
med on-farmtesten og behandle 
de korrekte køer.

”Jeg lærer helt vildt meget af 
det, og det tager ikke ret lang tid i 
hverdagen,” fortæller hun glad. 

Ifølge Line Svennesen er Caro-
line enormt god til arbejdet og har 
den grundighed og systematik, der 
skal til, for at prøverne er brug- 
bare. Line Svennesen kortlægger 
det eksakte bakterieindhold i  
prøverne og sender dem derefter 
til yderligere analyser hos Dan-
marks Tekniske Universitet, der 
laver en fuld mikrobiologisk un-
dersøgelse.  

Alt i alt et meget frugtbart 
samarbejde på alle niveauer, for-
tæller projektleder Michael Farre, 
SEGES.

”Samarbejdet med dygtige, sy-
stematiske landmænd og højt spe-
cialiserede forskere betyder, at vi 
får afprøvet, om forskning holder 
vand i praksis. Vi får enormt brug-
bar viden om smittespredning i 
besætninger og får fastlagt i prak-
sis, om injektioner i kroppen ved 
milde og moderate yverbetændel-
ser har effekt,” forklarer han.

12 bedrifter deltager i projek-
tet, og det endelige resultat for-
ventes i slutningen af 2021.

/ LONE SYLVEST SØGAARD, SEGES
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17 pct. protein 
går fint i hånd med 
14.000 kg mælk 
SIDE 3

Dør der flere kalve 
hjemme hos dig?
SIDE 4

Mælkeproducenter og forskere fra Københavns Universitet, DTU Center for diagnostik og SEGES 
er i tæt samarbejde om at reducere det alt for høje antal af yverbehandlinger uden effekt. 

Landmænd og forskere i fælles front 
mod unødvendige yverbehandlinger

” Siden vi kom med 
 i projektet, er vores 
behandlingshyppighed 
faldet fra 0,25 til 0,21  
pr. årsko.
Jens Johannesen, mælkeproducent

 
Foto: SEGES



”DEJLIGT AT DER HAR VÆRET FOKUS PÅ, AT DER SKAL VÆRE ØKONOMI I BESLUTNINGERNE OM TILTAG.”

71 besætninger med salmonellasmitte har allerede gjort det:  
Taget imod en hjælpende hånd fra SEGES til sanering. Hjælpen er efterspurgt – så skynd dig at slå til.

Ovenstående er blot et lille udpluk af kommen-
tarer fra landmænd, som har takket ja til SEGES’ 
tilbud om et gratis rådgivningsforløb om salmo-
nellasanering.

”Rådgivningsforløbet handler i høj grad om – 
sammen med landmanden – at gøre saneringstil-
tagene nemme og overskuelige,” forklarer dyrlæ-
ge Malene Budde. Hun er en af de fem dyrlæger, 
som indgår i SEGES’ erfarne salmonella-team.

Nemme løsninger på vigtige tiltag
Ifølge Malene Budde er det de færreste land-
mænd, som har overskud til at lave en masse for-
andringer i de daglige rutiner i forbindelse med 
saneringsprocessen. 

”Men tit er landmanden og hans medarbej-
dere allerede godt i gang og gør en masse ting rig-

tigt. Og så handler det i reglen om at gøre hand-
lingsplanen overskuelig og finde nogle nemme og 
praktiske løsninger på nogle få vigtige tiltag, de 
ikke får gjort noget ved,” forklarer Malene Budde.

Som eksempel nævner hun, at det kan være 
en udfordring at få kalven taget hurtigt fra koen 
 – et af de helt centrale tiltag i saneringsproces-
sen.

”Der har flere haft glæde af løsningen med at 
have en palletank stående uden for kælvnings-
boksen, så den første medarbejder, der kommer 
forbi efter kælvningen, kan løfte kalven over i 
den. Så kan den medarbejder, som står for kal-
vepasningen, efterfølgende sætte kalven ind på 
plads. På den måde er man sikker på, at den før-
ste medarbejder, som ser kalven, tager sig af den,” 
forklarer Malene Budde.

Salmonella i besætningen? 
Gå ikke glip af SEGES’ gratis rådgivningsforløb

Fem dyrlæger indgår i SEGES’ 
salmonellateam. Her er det 
Betina Tvistholm, som er  
i gang med at rådgive  
en landmand. 
Foto: SEGES

”Sundheden hos kalvene er 
løftet, så det også gavner 
økonomien.”

”Vi har fået mere struktur på  
arbejdet med kalvene – og det har 
faktisk gjort håndteringen af dem 
nemmere.”

”Allerede da vi tog blodprøver 
af kalvene 2. gang, var de fri.”

”Dejligt med en opringning, 
hvor man får lejlighed til at 
spørge og får hanket op i sig 
selv.”

”Jeg har fået gode 
forslag til lavprak-
tiske løsninger og 
småændringer af 
rutiner.” 

Det indebærer forløbet
Det gratis rådgivningsforløb tilbydes til alle kvæg-
brugere med salmonella i besætningen. Forløbet 
omfatter tre besætningsbesøg og løbende tele-
fonisk opfølgning. Besætningsdyrlægen deltager 
som minimum ved det første besætningsbesøg. 
SEGES-dyrlægen følger løbende op på, om udvik-
lingen går i den rigtige retning og tager sammen 
med landmanden stilling til, om der skal ændres 
eller justeres i tiltagene. Rådgivningen fra SEGES 
skal landmanden ikke betale for, men han står 
selv for udgifterne til deltagelse af egen dyrlæge 
og nødvendige laboratorietests.

Forløbet varer 12-18 måneder.
Er du interesseret, så kontakt konsulent Lene 

Trier på mail ltr@seges.dk eller tel. 8740 5237.
/ KIRSTEN MARSTAL, SEGES

”Tiltagene har flyttet  
noget andre steder også  
– fx kodødeligheden.”

”Det har givet os tro på,  
at vi kan gøre noget ved det  
– og mere fokus.”

”Det har været godt  
med en håndsrækning” 
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opdager, at der ikke sker noget med ydelsen, så 
tager vi et skridt mere,” forklarer Bruno Due.

”Det er jo klart nemmere at få folk med, når de 
synes, det går godt,” tilføjer han. 

Bruno Due håber, at flere besætninger vil følge 
trop og sænke proteinniveauet i foderplanen. 

”Det er jo ærgerligt, at vores køer belaster 
klimaet, fordi vi ligger unødvendigt højt i protein 
på landsplan. Og ovenikøbet for penge, der bare 
ryger ud af koen,” slutter Bruno Due.

/ KIRSTEN MARSTAL, SEGES

Kvægkonsulent i SAGRO Bruno Due har meget 
svært ved at se argumentationen for at køre 
med en foderplan, hvor proteintildelingen ligger 
over 17 pct. Et tal som SEGES har meldt ud som 
et anbefalet maksimum-indhold af hensyn til 
kvægbrugets ammoniakudledning. 

”At køre over de 17 pct. er skidt for miljøet, det 
er dyrt, og det har ingen betydning for ydelsen,” 
forklarer Bruno Due. Derfor har han hjulpet flere 
af sine kunder med at sænke proteinindholdet i 
foderplanen fra både 18 og 19 pct. 

”Mine højtydende besætninger med en ydelse 
på over 12.000 kg mælk kører fint med 17 pct. Jeg 
har også en besætning på 14.000 kg mælk, som 
har sænket proteinprocenten fra 18,5 til de 17 – 
og alligevel haft den sædvanlige ydelsesstigning,” 
fortæller han. 

3-400 kr. i DB pr. ko
Flere mælkeproducenter er bekymrede ved 
tanken om at reducere proteintildelingen af frygt 
for, at det går ud over ydelsen. 

17 pct. protein går fint i hånd med 14.000 kg mælk
Kvægkonsulent: Sænk kvægbrugets ammoniakudledning, hæv DB pr. ko med  
3-400 kr., og oprethold ydelsen ved at reducere proteinniveauet i foderrationen.

”Har man først vænnet sig til at dreje til venstre, 
kan det være svært at skulle dreje til højre. Derfor 
kan vi ligeså godt bruge energien i starten, så folk 
får lært at gøre tingene, som vi gerne vil have det.”

Sådan forklarer Stine Linding Kristensen. Hun 
er driftsleder på en gård med 280 køer og har le-
delsesansvar for halvanden fastansat medarbej-
der og tre elever. Stine går meget op i, at medar-
bejderne bliver grundigt oplært i deres opgaver 
fra starten. Derfor er hun begyndt at bruge road-
maps. Et roadmap er et skema, hvor opgaverne 
inden for et område er delt op i niveauer.

”Man starter i niveau 1. Hvis det fx handler om 
kalvepasning, starter man med at strø kalvene og 
give kraftfoder. Når du så kan det, kan du rykke op 
i niveau 2 og give kalvene råmælk. Og sådan fort-
sætter man opad i fem niveauer,” fortæller Stine. 

Opdeling af arbejdsopgaverne via road-
maps giver driftsleder Stine Linding  
Kristensen overblik over, hvad den nye 
medarbejder har lært og klarhed over, 
hvad hun forventer af dem.

Stine bruger niveaudelt oplæring  
af sine medarbejdere på bedriften

”Men så viser jeg dem økonomien i at reducere, 
så de kan se, at der er noget at gå efter,” forklarer 
Bruno Due. Hans beregninger viser, at når 
proteinniveauet sænkes med 1 pct., så hæves DB 
– alt andet lige – med 3-400 kr. pr. ko.

Starter med 0,3 pct.
Bekymringen hos mælkeproducenten kommer 
han også til livs ved at tage små skridt ad gangen.

”Vi tager reduktionen i trin og starter med at 
sænke niveauet med 0,3 pct. Når så producenten 

Bruno Due: ”At køre over 
de 17 pct. er skidt for 
miljøet, det er dyrt, og det 
har ingen betydning for 
ydelsen.” Foto: SAGRO 

SEGES anbefaler, at alle mælkeproducenter 
fodrer med maks. 170 g råprotein/kg tørstof, 
og opfordrer til at gøre en indsats for at 
sænke niveauet i foderplanerne. Det vil 
mindske udledningen af ammoniak fra dansk 
kvægbrug. Opgørelser viser, at hver anden 
mælkeproducent i dag kører med mere end 
17 pct. i foderplanen og mange over 18 
pct. Danmark forpligtede sig i 2012 til at 
reducere ammoniakudledningen med 24 
pct. i 2020 i forhold til i 2005. Status p.t. er, at 
vi har reduceret med 17 procentpoint. En af 
vejene til at mindske ammoniakudledningen 
er at mindske proteinindholdet i foder.

“Medarbejderne synes, det er fedt, at 
det står på skrift, hvad de skal kunne, 
og fedt at de har noget at forholde sig 
til,” fortæller Stine Linding Kristensen.  
Foto: Privat 

Giver løbende fokus på den faglige udvikling
Stine Linding Kristensen ser roadmaps som et sty-
ringsredskab til sig selv og en guide til medarbej-
deren, så han ved, hvad han skal kunne. Hun ople-
ver, at det giver god fokus på den faglige udvikling.

”Medarbejderen ved, hvad han/hun skal foku-
sere på fra starten. Og så snakker vi ind imellem 
om, hvorvidt det er ved at være tid til næste ni-
veau. På den måde har vi en løbende dialog frem 
for at gemme det til mus-samtalen,” forklarer Sti-
ne. Hun oplever jævnligt, at en medarbejder tager 
fat i hende for at høre, om det ikke er ved at være 
tid til at skifte niveau. 

”Og så er det jo min opgave at vurdere, om det 
er,” forklarer hun og indrømmer, at det godt kan 
være lidt svært, hvis man så må sige nej.

Tilpasses efter startniveau
Hun har selv udarbejdet indholdet i de forskellige 
niveauer i hvert område og tilpasser dem løbende, 
så de passer til den enkelte medarbejders startni-
veau. Af og til inddrager hun en medarbejder.

”Min kalvepasser var selv med ind over ud-
formningen af roadmappet til kalvepasning. Det 

giver ham både ejerskab og medbestemmelse. Og 
så er han elev. Det vil sige, at når han skal på skole 
igen, er der en, der skal overtage hans opgaver, 
og det er ham selv, der skal lære den nye op,” for-
tæller Stine. 

Medarbejderne synes, det er fedt
Brugen af roadmaps har ifølge Stine vist sig at 
være et rigtigt godt værktøj. 

”Medarbejderne synes, det er fedt, at det står 
på skrift, hvad de skal kunne. Nu ved de fx, hvad 
det indebærer at passe kvier i alle trin – og hvad 
man skal kunne for at gå fra et trin til det næste,” 
fortæller Stine.

For hende selv har det været en stor fordel at 
blive helt klar på, hvad det er, at medarbejderne 
skal kunne inden for de forskellige områder. 

Stine er ikke bleg for at køre roadmap på sig 
selv. Og på maskinområdet er hun kun nået til  
niveau 1. 

”Jeg skal lære at skifte olie. Det kan jeg ikke 
endnu. Så der er jeg ikke helt klar til næste ni-
veau,” griner hun.

/ KIRSTEN MARSTAL, SEGES
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Kan du lide at være i din kalvestald? Ser kalvene 
godt ud, og bliver du glad af at lade blikket glide 
hen over næste generation af malkekøer? Eller 
skynder du dig igennem, fordi kalvene fylder dig 
med dårlig samvittighed? 

Hvis det sidste er tilfældet, er der tre gode 
nyheder:
• Det kan godt lade sig gøre at rette op på 

sundheden hos kalvene
• Det er lige nu, det vil rykke allermest, hvis  

du sætter fokus på kalvene
• Det vil være starten på en god cirkel med 

større arbejdsglæde for både dig og dine 
medarbejdere.

Men det kræver tre ting af dig:

1. Beslut dig for, at det skal ske 
 Det er dig, der er lederen og sætter retningen. 

Hvis bedriftens kalve skal have et løft, skal du 
være fast besluttet på, at det er det, I gør. Og 
så skal I ikke sætte andre større initiativer i 
søen dette efterår.

2. Få hjælp 
 Du kan ikke gøre det her alene. Kræv fuldt 

fokus og højeste prioritering fra din dyrlæge, 
rådgiver og dine medarbejdere.

3. Vær villig til at ændre noget 
Hvis kalvestalden skal se anderledes ud, skal 
du være villig til at ændre noget. Det er ikke al-
tid sjovt og nemt at vænne sig til at gøre noget 
anderledes eller investere i noget nyt. Men 

det er sandsynligvis nødvendigt, hvis du har 
en ambition om, at sundheden hos kalvene 
skal løftes.

Hvis det er vaner, I skal ændre, så accepter, at 
det er svært. Find ud af, hvordan det kan lade 
sig gøre i hverdagen. Hvis I har brug for ekstra 
tid til kalvene – måske bare i en periode – skal 
den ekstra tid findes af dig! Måske skal I have 
en skoledreng i en periode? Måske kan I gøre 
noget anderledes, så der bliver frigivet tid hos 
en medarbejder? 

På www.seges.dk/digitalekurser findes fire 
moduler om kalvepasning. Også et målrettet dig 
som leder.

/ LONE SYLVEST SØGAARD, SEGES

Dør der flere kalve hjemme hos dig … 
… end i sidste måned? … end hos naboen? … end du har lyst til?
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SEGES anbefaler, at køerne klovbeskæres i for-
hold til deres kælvningstidspunkt, fordi det bi-
drager til en bedre klovsundhed. Fx viste en nylig 
stor analyse af klovregistreringer, at klovbeskæ-
ring ved goldning giver 20 pct. lavere risiko for 
sålesår i efterfølgende laktation, i forhold til hvis 
køerne ikke beskæres ved goldning. 

I DMS kan du udpege køer og kvier til klovbe-
skæring i forhold til kælvning. Men som noget nyt 
kan du nu også få en oversigt over, i hvor høj grad 
køerne rent faktisk klovbeskæres i forhold til de 
ønskede tidspunkter. I DMS-menuen til venstre 
går du ind under Analyser og lister=>Analyseud-
skrifter=>Klovsundhed. Ud fra oversigten kan du 
drøfte din klovbeskæringsstrategi med fx din 
klovbeskærer, besætningsdyrlæge eller rådgiver.  

SE PÅ VIDEO, hvor du finder udskriften,  
og hvordan du bruger den:  
https://www.seges.tv/tag/dms

/ KIRSTEN FOSS MARSTAL, SEGES

Nu kan du få en oversigt i DMS over, 
hvornår dine køer bliver klovbeskåret i 
forhold til kælvning.  Følger I reelt jeres 
klovbeskæringsstrategi? Et tjek betaler sig.

Tjek i DMS, om I klov-
beskærer køerne på de 
bedste tidspunkter

Hvis der er rart at være i kalvestalden, er man 
mere motiveret til at sætte fokus på kalvene. 

Kalvedødeligheden stiger om efteråret og vinteren. 
Men sådan behøver det ikke at være.

SEGES har lavet fire små digitale kurser om kalve-
pasning:
• Råmælkstildeling og mælkefodring (10 min.)
• Hygiejne i kalvestalden (5 min.)
• Spot den syge kalv (5 min.)
• Planlægning og styring af kalvestalden (4 min.)

Et digitalt kursus kan tages på telefon, ipad eller pc. 
Animationer, fotos, filmklip og en forklarende speak 
giver en kort og konkret forklaring om emnet. Hvert 
kursus kan tages i det tempo, man ønsker og afslut-
tes med en kort test.

Se et kursus sammen med medarbejderne eller 
bed dem tage et kursus selv, evt. som forberedelse 
til et personalemøde. De ligger på www.seges.dk/
digitalekurser

/ LONE SYLVEST SØGAARD, SEGES

Støv rutinerne hos kalvene af med gratis 
online kurser. 

Lad 2020-2021 være vinteren, hvor kalvedødeligheden ikke får lov at stige på din 
bedrift. Det kan godt lade sig gøre, hvis I fokuserer på kalvene nu.  
Og I vil nyde det hele vinteren. 

FIND DE GRATIS, 
DIGITALE KURSER 
(DANSK OG 
ENGELSK) 
HER:

Tip til tavlemødet: 
Gratis digital læring om kalve

http://www.seges.dk/digitalekurser
https://www.seges.tv/tag/dms 
http://www.seges.dk/digitalekurser

