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tema | Restbeløb pr. ko

Nøgletallet ’restbeløb pr. ko’ eller ’restbe-
løb pr. kg mælk’ er et oplagt grundlag for 
at foretage de rette optimeringer i stalden.

Restbeløb pr. ko er et af de fire fokusområder i 
indsatsen Ta´Stilling – Ta´Handling. 

Restbeløb pr. ko bliver også omtalt som 
’mælk minus foder’, og resultatet af dette skal 
betale alle andre udgifter. 

Restbeløbet er et godt styringsværktøj for 
både landmand og konsulent. Det giver et fint 
øjebliksbillede af økonomien i produktionen, 
og resultatet bruges til at optimere de mulig-
heder, der er inde i stalden. Det kan for eksem-
pel være, at foderniveauet skal hæves, fordi 

Kender du 
dit restbeløb?

kan bruges i forskellige sammenhænge. Det kom-
mer an på, om den begrænsende faktor er antal 
køer eller kilo mælk. Pointen er, at man sætter fo-
kus på restbeløbet og handler ud fra det. 

Lav den ved foderkontrollen
Til at beregne restbeløbet kan man bruge mo-
dulet ’foderkontrol’ i DMS. Når man laver en 
foderkontrol eller EFK (éndags foderkontrol), 
får man et øjebliksbillede af fodringen og mæl-
keydelsen og dermed et overblik over restbe-
løbet. Ud fra resultatet kan man sætte ind der, 
hvor der er behov. 

Fordelen ved en foderkontrol er, at man har 
mulighed for at reagere hurtigt, hvis der skal 
ændres noget i produktionen. Og når man har 
lavet en ændring, kan man følge op på resulta-
tet med en foderkontrol 7-14 dage senere. Flere 
og flere landmænd begynder efterhånden også 
selv at lave foderopgørelser. Nogle laver konse-
kvent en opgørelse hver 14. dag for dermed at 
følge produktionen og restbeløbet. 

Mange forhold påvirker
Der er mange forhold, der påvirker restbeløbet. 
Det drejer sig om grovfoderkvalitet, sundhed, 
reproduktion, fodring, mælkeydelse, prisen på 
foder og mælk samt kokomfort, herunder sen-

gebåse, plads i stalden og management. Det er 
selvfølgelig forskelligt fra besætning til besæt-
ning hvilke forhold, der skal fokuseres på for 
at øge indtjeningen. Første trin er at definere 
indsatsområdet, hvorefter man kan gå i dybden 
og finde den bagvedliggende årsag. Det kan 
fx være manglende mælkeydelse, opstart efter 
kælvning eller manglende energi eller energi-
udnyttelse. 

Restbeløbet er ikke et nyt udtryk – det bli-
ver bare ikke udnyttet optimalt alle steder. Når 
man får kendskab til sit restbeløb, har man let-
tere ved at forholde sig til, hvad der er et godt 
restbeløb på ens egen bedrift, og hvad der skal 
til for at forbedre det. Det er altid godt at vide, 
hvad det koster at producere et kilo mælk. Når 
man kender sine omkostninger, er det lettere at 
optimere og sætte ind – og her er foderkontrol-
len et godt redskab til at følge udviklingen. 

/Aage Harrild Nielsen
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Det er altid godt at vide, 
hvad det koster at producere 
et kilo mælk.

mælkeydelsen er for lav, eller at der skal laves 
om på fodersammensætningen, fordi fodrin-
gen er for dyr.

Det er ikke afgørende, om man regner i rest-
beløb pr. ko eller restbeløb pr. kg EKM. Hvert tal 

“

•  Ledelse
•  Restbeløb pr. ko
•  Bedre bundlinje
•  Godt grovfoder til den rigtige pris



Man er vel konkurrencemenneske

Restbeløb pr. 
ko sikrer fokus 
på pengene
Engang sammenlignede man bedrifter 
på ydelsen. Men høj ydelse er ikke ensbe-
tydende med, at bedriften tjener penge. 
Restbeløb pr. ko sikrer, at fokus udvides til 
at omfatte økonomien.

Kvægbrugskonsulent Jens Melgaard beregner 
restbeløb pr. ko hver gang, han laver en foder-
kontrol hos sine kunder. Det er hurtigt gjort i 
DMS, og ifølge Jens Melgaard er det en god 
måde at sikre fokus på, om der er økonomi i 
produktionen.

”Det kan godt være, der er nogen, der si-
ger, at pengene ikke er den største motiva-
tionsfaktor. Men jeg har på den anden side 
heller aldrig mødt nogen, hvor det modsatte 
var gældende,” lyder det med et smil fra Jens 
Melgaard en solrig nordjysk morgen, efter han 
kort har gennemgået de aktuelle beløb hos 
mælkeproducent Poul Jess, Vrå.
Snakken om restbeløbet pr. ko fylder typisk 

ikke mere end fem minutter på et rådgivnings-
besøg hos Poul Jess. Nøgletallet er blot et enkelt 
parameter i en foderopgørelse, og da Poul ligger 
i den bedste ende, er det ikke noget, de bruger 
meget energi på. Alligevel ville hverken konsulent 
eller mælkeproducent undvære det. Restbeløb 
pr. ko giver nemlig et øjebliksbillede af forholdet 
mellem mælkemængde, mælkepris, energiudnyt-
telse og foderpris. Og netop derfor er det ifølge 
Jens Melgaard, utrolig nyttigt.

”Af de fire parametre står det i mælkeprodu-
centens magt at arbejde på i hvert fald de to. Og 
i en vis udstrækning også tre af dem. I hvert fald 
kan man i forhold til foderprisen have fokus på, at 
det sidste kg mælk ikke bliver for dyrt købt,” for-
klarer Jens Melgaard.

Og netop foderomkostningerne har de haft 
fokus på hos mælkeproducent Poul Jess. Sojaskrå 
blev byttet ud med rapsskrå, da prisen på soja 
blev for høj til, at det stod mål med ydelsen, og 
som et led i at optimere på foderomkostningerne 
er byg byttet ud med rug i malkerobotterne, iføl-
ge Poul Jess uden ulemper – tværtimod. 

Et øjebliksbillede
Jens Melgaard ser det ikke som en ulempe, at 
restbeløbet udelukkende giver et øjebliksbillede. 
Ifølge ham er fordelen ved at kunne reagere hur-
tigt større, når han sammenligner med en perio-
defoderkontrol. 

”Det er godt nok en stikprøve, men folk er 

jo interesseret i at få det rigtige billede frem, el-
lers kan de ikke bruge det til noget, og så er de 
penge, de bruger på mig, spildt. Så jeg ser ikke en 
ulempe i, at det er en stikprøve,” lyder det fra Jens 
Melgaard.

Alle kvægbrugskonsulenter i LandboNord reg-
ner med restbeløb pr. malkende ko. Goldkøer sor-
teres fra for ikke at forvride billedet, og man har 
valgt at fokusere på restbeløbet pr. ko i stedet for 

restbeløbet pr. kg mælk, da det langt de fleste ste-
der er køerne, der er den begrænsende faktor.

”Der vil være bedrifter, der har et fint restbeløb 
pr. kg EKM, de har bare ikke ret mange kg at gøre 
godt med, og så går det sjove jo lidt af det,” lyder 
argumentet fra Jens Melgaard.

Jens Melgaard har beregnet restbeløbet pr. ko 
for sine kunder de seneste fire-fem år.

/Lone Sylvest Søgaard

Mælkeproducent Poul Jess, Vrå, hæfter sig 
primært ved benchmarkingen af restbelø-
bet pr. ko.

”Det giver et rigtigt godt billede af, hvordan 
man ligger i forhold til andre. Når bytteforholdet 
fx har været ringe, har det bekræftet mig i, at jeg 
ikke har kunnet gøre tingene ret meget bedre, 
end jeg gjorde.” 

Sådan lyder det fra mælkeproducent Poul Jess, 
Vrå. Han henviser til de fire tal, han synes, er sjo-
vest på den økonomi- og effektivitetskontrol, han 
netop har fået fra Jens Melgaard, LandboNord, 
nemlig sit eget restbeløb pr. ko, det højeste rest-
beløb pr. ko, det laveste og gennemsnittet hos 
Jens Melgaards kunder.

Restbeløb på 65,25 kr.
Poul Jess har 145 DH-køer med en ydelse på 11.600 
kg EKM. Det aktuelle restbeløb på hver af hans 
124 malkende køer er 65,25 kr. Og selv om det er 
blandt de højeste, er han ikke helt tilfreds.

”Jeg ville da gerne op og ligge på 70 kr., som 
ham, der har mest. Man er vel konkurrencemen-
neske,” smiler han, mens tallene bliver gennem-
gået i det lille staldkontor. 

Restbeløbet pr. malkende ko hos Jens Melga-

ards kunder svinger mellem 35 og 70 kr., gennem-
snittet er 54 kr. pr. ko.

”Det er nu ikke sådan, at vi springer ind og ret-
ter noget, fordi jeg er fem kr. bag nr. ét, for jeg 
mener, det vigtigste, når man passer køer, er sta-
bilitet. Så vi justerer ikke foderniveauet op og ned, 
fordi mælkeprisen ændrer sig,” slår Poul Jess fast. 

Til gengæld er både landmand og konsulent 
enige om, at energiudnyttelsen gerne måtte stige 
fra de aktuelle 94 pct. til 97-99 pct., hvor den plejer at 
befinde sig. Jens Melgaard forklarer, at han forsøger 
at bruge benchmarkingen positivt hos sine kunder.

”Vi sætter ikke navne på, men vi snakker om, 
hvad de bedste gør rigtigt. Og det et typisk noget 
med, at de har styr på klovene og på blandenøj-
agtigheden, når de fodrer.”         /Lone Sylvest Sø-
gaard
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Mælkeproducent Poul Jess, Vrå, og konsulent Jens Melgaard, LandboNord, diskuterer altid restbeløbet pr. ko 
ved hver foderkontrol. Foto: Lone Sylvest Søgaard.

Restbeløbet pr. malkende ko hos Jens Melgaards kun-
der svinger mellem 35 og 70 kr. Foto: Lone S. Søgaard.
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De tolv DLBR-rådgivere, der uddannes i at 
sænke kodødeligheden, er på besætnings-
besøg i makkerpar af to. Første trin er at 
fastslå rette dødsårsag, hvilket satte pro-
blematikken i et nyt lys for en af projektets 
bedrifter. 

På Heden & Fjordens rådgivningscenter i Holste-
bro forbereder Mette Fjordside og Dorte Larsen 
sig til besætningsbesøg. De skal fastlægge årsa-
gerne til en dødelighed på 8,6 pct. på en ellers 
veldreven bedrift.

De gennemgår og diskuterer antal døde køer 
og kalve, afgangsårsager, slagtefund, sygdoms-
opgørelser og fakta om besætningen. Og med 
deres første kursusdag og de første lektier i bag-

Dødeligheds-
specialister 
er trukket i 
arbejdstøjet

hovedet ser de to rådgivere på registreringerne 
med et kritisk blik. En større dansk undersøgelse 
viser nemlig, at kun omkring halvdelen af de re-
gistrerede dødsårsager holder vand, når koen 
efterfølgende bliver obduceret. 

Allerede ved gennemgangen af registrerin-
gerne får de et andet billede af dødeligheden, 
end samtalen med landmanden har givet. Det 
viser sig, at kun 33 pct. er registreret som døde 
i forbindelse med behandling for yverinfektion 
eller goldbehandling, mens 45 pct. af aflivnin-
ger skyldes klov-/lemmelidelser ifølge registre-
ringerne. 11 pct. afgår i goldperioden og 10 pct. 
som følge af børbetændelse mm. Klepsiella er 
altså ikke så altoverskyggende, som landman-
den tror.

Efter en god time ved mødebordet, gør de 

klar til at få støvlerne på.
”Nu skal vi først og fremmest ud og se på kø-

erne,” summerer Dorte Larsen op, da udskrifter 
og notater bliver pakket sammen.

På bedriften
På bedriften gennemgår de to rådgivere først 
hele besætningen på egen hånd. Det giver sam-
tidig mulighed for at se såvel landmand som an-
satte i gang med daglige rutiner. Og så er de hel-
dige at møde besætningens dyrlæge, der netop 
har knoklet med at kurere et udskudt liv.

”Ja, de dør jo desværre af klepsiella herude,” 
kommenterer han, da han hører de to rådgive-
res ærinde, og studerer derefter Mette og Dortes 
medbragte udskrifter med stor interesse, da de 
forelægger ham fakta fra registreringerne.

Turen rundt på bedriften tager halvanden 
time. Der bliver studeret alt fra kælvnings- og 
goldafsnit til kalve, kvier, malkefaciliteter og sen-
gebåseindretning. Det kan være svært at holde 
fokus på dødelighed, og diskussionen om mæl-
kekvalitet er pludselig dyb. Som afrunding har 
de en afklarende snak med landmanden. Hans 
første tanke er, at der er fejl i registreringerne, da 
han hører, at kun 33 pct. er afgået i forbindelse 
med yver- eller goldbehandling. Han efterlades 
dog med et mere nuanceret indtryk af årsagen 
til den forhøjede dødelighed. Og selv om opga-
ven ikke lød på løsningsforslag, forlader de to 
rådgivere alligevel bedriften med et råd om øget 
fokus på båsehygiejne. Besætningens ydelse er 
på 10.700 kg, og den får yderligere et besøg i for-
bindelse med rådgivernes uddannelse. 

/Lone Sylvest Søgaard

Alene i første halvår af 2013 lykkedes det 
kvægbrugerne at reducere forbruget af 
antibiotika med 8,5 pct. 

Den store fokus på trimning af produktionen og 
dermed dyrenes sundhed, som kvægbønderne 

har haft i de seneste år, kan direkte aflæses i 
forbruget af antibiotika. Alene i første halvdel af 
2013 faldt forbruget med 8,5 pct. En præstation, 
som ikke bliver mindre af, at forbruget også de 
to foregående år var faldet med hhv. 3 pct. fra 
2010 til 2011 og yderligere med 5 pct. fra 2011 til 
2012. 

Flot fald i antibiotikaforbruget
16 pct. færre behandlinger
Størstedelen af den mængde antibiotika, der 
anvendes til kvæg, bliver brugt til behandling af 
yverbetændelse hos køer (70 pct.). 

Faldet i antibiotikaforbruget er et klart udtryk 
for bedre yversundhed. Det afspejles også i, at 
antallet af påbegyndte behandlinger for yver-
betændelse er faldet med 16 pct. i første halvår 
af 2013 sammenlignet med samme periode sid-
ste år.

Det betyder tilsammen, at mælkekvaliteten 
er blevet væsentlig bedre. Det gennemsnitlige 
celletal er de seneste år faldet markant og ligger 
nu på 215.400 celler/ml mod 228.400 celler/ml på 
samme tidspunkt sidste år. 

I figuren ses udviklingen i antallet af behand-
linger for yverbetændelse. Opgørelsen er base-
ret på data fra Kvægdatabasen. 

/Kirsten Marstal, Jørgen Katholm

Figur 1. Udviklingen 
i antallet af behand-
linger for yverbetæn-
delse pr. måned fra 
2008-2013.

25.000
Startbehandlinger

20.000

15.000

10.000

5.000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009
2010
2011
2012
2013

Måned

 F
ot

o:
 L

on
e 

Sy
lv

es
t S

øg
aa

rd
.

Kvæg Nyt nr. 18/2013 | 3

mcr
Typewritten Text

mcr
Typewritten Text

mcr
Typewritten Text

mcr
Typewritten Text
Link til European Agricultural Fund for Rural Development

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


 Kvæg Nyt udgives af Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, T +45 8740 5000, F +45 8740 5010 Redaktion Gitte Grønbæk (ansv.), gig@vfl.dk, Lone Sylvest Søgaard, lss@

vfl.dk (red), Kirsten Marstal, kfm@vfl.dk Layout og produktion Inger Camilla Fabricius, icf@vfl.dk Grafik Chr. E. Christensen, cec@vfl.dk Foto (Hvor ikke andet er nævnt) Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Tryk GP-TRYK A/S, Grenaa 

Annoncesalg Marlene Balle Andersen, T 8740 5342, maa@vfl.dk Abonnement og adresseændringer Susanne Bach Frandsen, T 8740 5251, sbf@vfl.dk Oplag 5.700 hver 14. dag Indholdet af Kvæg Nyt må gengives med kildeangivelse 

Reklameindstik afspejler ikke nødvendigvis Landbrug & Fødevarer, Kvægs holdning til de annoncerede produkter ISSN 1904-3597 (tryk) ISSN 1904-5212 (web).

REGIONSMØDER 2013
Tid Sted

Man. d. 7. okt.
kl. 11.00

Nordjylland, Nord
LandboNord, Brønderslev

Man. d. 7. okt.
kl. 19.30

Østjylland
LMO, Hinnerup

Man. d. 21. okt.
kl. 11.00

Bornholm
Bornholms Landbrug, Åkirkeby

Man. d. 21. okt.
kl. 19.30

Østlige Øer 
Gefion, Sorø

Tirs. d. 22. okt.
kl. 19.30

Vestjylland
Aulum Fritidscenter, Aulum

Tors. d. 24. okt.
kl. 19.30

Fyn
Centrovice, Vissenbjerg

Man. d. 28. okt.
kl. 11.00

Nordjylland, Syd
AgriNord, Aalborg SV

Man. d. 28. okt.
kl. 19.30

Vestjylland, Nord
Landbo-Limfjord, Skive

Tirs. d. 29. okt.
kl. 19.30

Vestjylland, Syd
Jysk Landbrugsrådg., Esbjerg

Ons. d. 30. okt.
kl. 19.30

Sønderjylland
Agerskov Kro, Agerskov

Der er stor forskel på, hvordan 
landets besætninger er klov-
beskåret. Hvis du vil have klov-
beskæring i top, er det okay at 
stille krav til klovbeskæreren.

En undersøgelse fra KU-Sund har 
tidligere vist, at der er stor forskel på, 
hvordan landets besætninger er klov-
beskåret. Og den peger på, at kvalite-
ten af klovbeskæringen hænger sam-
men med den enkelte klovbeskærers 
engagement. En sammenhæng, der 
ikke overrasker dyrlæge Pia Nielsen, 
VFL, Kvæg.

“Det er klart, at hvis du har en 
høj faglig stolthed, så er du også 
engageret, når du er på besøg hos 
dine kunder. Heldigvis har vi rigtig 
mange dygtige klovbeskærere, så 
det vil være muligt at få udført klov-
beskæring af en ordentlig kvalitet i 
alle dele af landet”, siger hun.

Det skal du se efter
Pia Nielsen opstiller en række kon-
krete punkter, du kan bruge som 
pejlemærke, hvis du vil vurdere din 
klovbeskærer:

I en ny video, produceret af VFL, 
Kvæg, gennemgås retningslin-
jerne for god, intern smittebeskyt-
telse i relation til staldpersonale, 
flytning af dyr, maskiner og brug 
af sygeboks. 

På fire minutter gennemgår 
mælkeproducent Leif Jensen, 
Gaardsted Højgård I/S ved Løg-
stør, hvordan han rent praktisk 
gennemfører procedurerne i sin 
besætning.  

Brug den som instruktion til 
nye medarbejdere – eller som 
grundlag for en snak om em-

Husk regionsmøder 
Grib chancen og kom i dialog med 
L&F, Kvægs ledelse på årets regions-
møder og hør nyt om faglige og 
politiske indsatsområder. Der vil 
blandt andet blive givet en status 
på Kvægbrugets Task Force – hvad 
sker der, hvad er der sat gang i? Der 
fortælles om Kvægs strategi 2018. 
En periode, der bl.a. omfatter bort-
fald af kvoten – hvilke muligheder 
og udfordringer fører det med sig? 
Endelig kan man høre om de aktu-
elle udfordringer på veterinærom-
rådet, herunder mycoplasma,  sal-
monella og smittebeskyttelse.

I pausen er der mulighed for at 
få demonstreret DMS og den nye 
Dyreregistrering.

• En god klovbeskærer er ren, og 
hans boks er ren, for han vil mi-
nimere risikoen for at smitte din 
besætning med salmonella

• Han spørger ind til salmonel-
lasmitte på din bedrift for at 
beskytte både din og dine kolle-
gaers besætninger

• Han sørger for at beskære, så 
dyrenes klove får den rigtige 
form, og det betyder typisk, at 
de bliver højere bagtil i dragten 
og får en mindre spids tåvinkel. 
Længden på klovene er mindre 
væsentlig

• Han giver sig tid til at eftergå og 
oprense løst og skadet hornvæv

• Han laver gode registreringer 
–  også af milde lidelser, så du og 
din rådgiver har et godt grund-
lag at arbejde med for at øge 
klovsundheden i besætningen

• Han håndterer naturligvis dyre-
ne på en måde, der giver mindst 
mulig stress.

Læs mere om klovsundhed og klov-
beskæring på www.sundklov.dk 

/Lone Sylvest Søgaard

En engageret 
klovbeskærer 
gør forskellen

Leif Jensen gennemgår procedurerne 
for god, intern smittebeskyttelse. Foto: 
Kirsten Marstal.

En god klovbeskærer kendetegnes bl.a. 
ved en ren klovbeskæringsboks.

Myter og misfor-
ståelser om 
Salmonella Dublin 
I sidste nummer af Kvæg Nyt bragte 
vi nogle af de mest almindelige myter 
og misforståelser i forbindelse med 
sanering for Salmonella Dublin. Her 
kommer et par mere:
- Det er umuligt at sanere, hvis man 
ikke kan udpege raske smittebærere og 
sætte dem ud af besætningen

- Det troede man engang. Men 
nyere forskning viser, at smitterisiko-
en ikke er så stor som tidligere formo-
det hos de voksne dyr over halvan-
det til to år, som har langvarigt, højt 
antistofniveau og derfor blev mis-
tænkt for at være raske smittebæ-
rere. Derfor anbefales udpegning 
af raske smittebærere ikke længere 
som et meget kritisk punkt i sane-
ringsplaner for Salmonella Dublin. 
Der vil dog være besætninger, som 
vil have glæde af at sætte dyr med 
vedvarende højt antistofniveau 
ud hen mod slutningen af et sane-
ringsforløb, for at fjerne de sidste 
risikoelementer samt for at hjælpe  
tankmælksniveauet af antistoffer 
hurtigere ned mod grænseværdien 
til Niveau 1. Det bør dog ikke bruges 
som værktøj, før man er sikker på, 
at der ikke længere er smitte blandt 
ungdyr i besætningen, da det så 

net på personalemødet. Se fil-
men på www.landbrugsinfo.dk > 
kvæg > sundhed og sygdomme > 
smittebeskyttelse.     /Kirsten Marstal

hurtigt bliver penge ud af vinduet.
- Det er umuligt at sanere, når der hvert 
år kommer trækfugle ind i besætningen

- Der er ikke noget, der tyder på, 
at trækfugleruterne er mere ramt af 
besvær med at sanere end andre om-
råder af landet. De undersøgelser, der 
har været lavet på fugle og vildt, viser, 
at det kun er i fugle og vildt omkring 
besætninger med klinisk salmonel-
lose, at man finder salmonella, men 
ikke nabogårde eller besætninger 
med lavere forekomst af salmonella. 

/Liza Rosenbaum Nielsen

Se film om intern smittebeskyttelse i 
kvægbesætningen

Salmonellabarometer
Siden salmonellakampagnens 
start i 2007 er antallet af smittede 
malkekvægsbesætninger faldet 
fra 25 til ca. 7 pct. Målet er som 
bekendt, at Salmonella Dublin er 
udryddet i dansk kvægbrug i 2016. 
For at producenterne kan følge 
udviklingen, vil vi med jævne mel-
lemrum, bringe et ‘Salmonellaba-
rometer’, som angiver den aktuelle 
andel af smittede besætninger.

% smittede
Mælkeleverende  besætninger,

Salmonellabarometer

7,6

7,0

Sept. 12 Sept. 13
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