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Hvad gør             anderledes?

v/ Rik Kool, Kvægkonsulent

Agenda

• DB nøgletal Kvægnøglen stor 
race Fyn

• Nøgletal med store afvigelser 
mellem top 5 og gns.

• Nøgletal med få/ingen afvigelser 
mellem top 5 og gns. 

• Konklusion 

Hvordan måles top 5?

• Top 5 måles på DB 
– Det er der, vi har de mest ”lige” vilkår blandt 

besætningerne 

• DB måles hvert kvartal med Kvægnøglen 
– Opfølgning giver klarhed over, hvor man står 

Hvad gør vi på Fyn

• Ca. 75% af de fynske landmænd får udarbejdet 
Kvægnøglen 

• Én gang om året dannes top 5 gruppen ud fra 
de 5 højeste DB-resultater 

• Der afholdes et møde hos hver top 5 medlem i 
løbet af det efterfølgende år
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Hvordan afvikles møderne?

• Hele mødet afvikles i stalden/staldgangen

• Fokus på nøgletal og Kvægnøglen på besøgene 

• 3 områder der går godt, samt 3 områder hvor 
der ønskes optimering

• Indspark fra gruppens deltagere

Ingen eller få afvigelser mellem top 5 og gns.

Top 5 Gns. 

Pris pr. ko slagtet kr. 4.754 4.720 

Grovfoderandel % 67,9 67,7

NEL20 grovfoder MJ/kg ts. 6,23 6,24 

Råprotein g/FE 167 168

Udsætter % 48 47

Leveringsprocent 94,5 94,7

Døde køer 4,7 4,7

Alder ved kælvning 25,4 25,4 

Forskelle mellem top 5 og gns.
Top 5/ Indeks Gns. Indeks 100

DB kr. 18.796/125 15.086 

Tilvækstværdi inkl. konjunktur kr. 3.381/125 2.697

EKM/årsko, mejeri 10.231/105 9.707

Dyrlæge, Medicin kr. 526/128 729 

Diverse kr. 1.512/ 117 1.810

Foderudgift 12.661/ 106 13.460

Foderudgift/kg EKM 1,24 / 111 1,39

Alt foder, kr./FeN 1,32/ 110 1,47

Energiudnyttelse % 101/102 99

Døde kalve % 3,5/138 5,6

Repro Køer % 0,26/124 0,21

Mælkekvalitetsparametre

Top 5 Gns. 

Kimtal 7 12

Top 5 Gns. 

Celletal 171 213

Top 5 Gns. 

Pris pr. kg EKM, kr 2,94 2,92
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”Løsningen” skal ikke altid findes ”inde i koen”

Hvori ligger den primære forskel mellem gns. 
og top 5 ?

Management

Det er ikke, hvad man gør, men måden man 
gør det på, der er det vigtigste! 

Management

Opdræt-
management 
(kalve/ungdyr)

Fodrings-
management

Reproduktion

Malkning

Hygiejneforhold 
(sengebåse/ 
gangarealer)

Opstart 
kælvekvier

Goldko-
management 
(yversundhed)

Klovsundhed

Hvordan forstås management?
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Leadership

• Det er ikke altid nok selv at være god til at 
udføre ”et godt stykke håndværk”

• Når man har medarbejdere er det vigtigt at 
kunne lede dem til at udføre det samme ”gode” 
håndværk som en selv

Det er arbejdsgiverens opgave at sørge for, at 
medarbejderne kan udføre arbejdsopgaverne 
korrekt, uden fejl, på de rigtige tidspunkter og 
gerne hurtigt…..

”Rettidig omhu”

”Omstillingsparat”t

”Fokus”t

”Faste procedurer

Hvordan ændres ”måden man gør det på” 
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Hvad kan være svært at ændre?

Management/Leadership

Avl Miljø

Tak for ordet 


