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MIN BEDRIFT

210 årskøer på vej mod 235
10.150 kg EKM/ko – mål i 2017 er 10.400 kg EKM
205 årskvier – mål 190 stk.
180 ha i drift, heraf

• 60 ha majs
• 60 ha græs til ensilage
• 30 ha græs i øvrigt

Ansatte: 1 fodermester og 2 faglærte



LEDELSE PÅ MIN BEDRIFT – OG HVORFOR 
SKAL VI LÆRE OM LEDELSE

• Gik fra enkeltmands bedrift til 3-4 ansatte –
der var et behov!!

• Jeg var blevet klar til at lære noget om ledelse

• Behov for mere struktur i hverdagen

• For få ansatte bød ind med tiltag på bedriften



HVAD FIK BEDRIFTEN UD AF DET?

• Mine ansatte skal IKKE motiveres ens

• Tavlemøder

• Ugeplan

• Forbedringstavlen

• KMP



TAVLEMØDET



KMP!!!
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MOTIVATIONSPROFILERNE

● Billede af alle på ejendommen



ER VI I MÅL – KOMMER VI ALDRIG!!!

Start Slut

Vi bliver aldrig færdige – det en livsvarig 
proces at lede sig selv og sine ansatte 

Roser ikke nok

Forventnings afstemning af sig 
selv og sine folk

At forstå og respektere 
mennesker



Michael Mortensen, LandboNord

PROJEKTET OMKRING MOTIVATION 
– HVOR STÅR VI I DAG?



HVORFOR LEDELSE?

• Fremtiden forlanger det i forhold til dem, vi skal ansætte

• Det ligger uden tvivl meget mælk og venter her

• God ledelse giver overskud til at tænke fremtid og strategi 

Vi hører tit
• Køerne malker ikke af ledelse, men af det de æder

• Ledelse er noget pjat, folkene skal vel bare arbejde

• Du er ikke kommet for at lære mig om ledelse



PROCES – RESULTAT

Processen 
planlægges

Man går i gang med 
opgaven sammen 
med medarbejderne 

Tavlemøde kan 
være en god 
start

Opfølgning og disciplin

Det er en proces 



MOTIVATIONSPROFILERNE

• Hvad er du selv for 
en?

• Hvordan holder vi 
gang i f.eks. 
tavlemøderne?

Det tager tid og vilje at ændre en kultur!!



 I min verden er det 
lige så vigtig som 
EFK og foderplaner

 De ansatte vil det

 Dem omkring os 
forventer, vi har det
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SPØRGSMÅL?
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