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+ 4,7 % i DK i perioden april 2015 til januar 2016 
sammenlignet med samme periode i 2014/15.  



FAKTA: 
● Mælkepris i bund 
● Økonomien bløder  

 
Økologi 
● Stigende efterspørgsel 
● + 1,22 øre/liter mælk 
● Tilfredsstillende 

økonomisk resultat 
 

KONVENTIONEL MÆLKEPRIS I NÆRMEST  
FRIT  FALD SIDEN JANUAR 2014 

1 
kr.  
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FORVENTNING TIL MALKEKVÆGBEDRIFTERNES 
DRIFTSRESULTAT - GENNEMSNITTET 

-800
-600
-400
-200

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400

2014 2015 2016 2017 (længere sigt)

D
rif

ts
re

su
lta

t, 
1.

00
0 

kr
. 

Gennemsnit af alle bedrifter 

Alle Konv. 100-200 Konv. 300-400 Øko. 100-200



STORT FALD I DRIFTSRESULTATET I 2015 

2014 2015 Forskel 
Antal bedrifter 329 329 
Antal køer 212 220 8 
Antal ha 188 190 2 
Mælkeydelse pr. ko, kg EKM 9.873 10.327 454 

1.000 kr. 
Dækningsbidrag 4.472 3.510 -962 
Kontante kacitetsomkostninger 
og afskrivninger -3.028 -2.989 39 
Finansieringsomkostninger -1.235 -1.217 18 
Driftsresultat 798 -106 -904 

Driftsresultat: Resultat før skat, egen løn samt forrentning  af egenkapital 



● Omkostninger er reduceret  
21 øre pr. kg mælk 

● Mælkekvotens ophør blev udnyttet 
● Omkostningerne blev ”fortyndet”  
● 454 kg mælk mere pr. ko 
● Flere køer i eksisterende rammer 

● Lavere priser på energi og brændstof og foder 

● Stort fald i mælkeprisen:  
61 øre pr. kg mælk 

 

BEDRE KONKURRENCEEVNE 
LAVERE OMKOSTNINGER I 2015 



VIDEN SAT I ARBEJDE 
STORE FORBEDRINGER I 2015 

Mål 2018 2014 / 2015 
Mælkeydelse 11.000 kg EKM 9989 / 10.330 
Energiudnyttelse 95 95  
Udskiftningsprocent 32  44,8 / 40,1     

Antibiotikaforbrug 10.256 kg aktiv stof 13.141 kg aktiv stof 
Celletal 180.000 207.000 / 195.000 
Kodødelighed 3,5 5,0      
Kalvedødelighed 5,5 8,0    



20-40 øre pr. kg mælk 

http://corpas.dk/wp-content/uploads/2011/06/nyholmnet.jpg
http://corpas.dk/wp-content/uploads/2011/06/nyholmnet.jpg
http://corpas.dk/wp-content/uploads/2011/06/nyholmnet.jpg


8 VIGTIGE GLOBALE FØDEVARETRENDS  

 

#1 Flere bliver ‘foodies’ 

KVÆGBRUGET LEVERER PÅ ALLE! 

#2 Clean Eating: Ren og ægte mad 
#3 Convenience: Nemmere at være sund  
#4 Be the change: Et ansvarligt forbrug 

#5 Less is more: Mådehold er det nye sort 
#6 Location, location, location 
#7 Protein – still going strong 

#8 Free from – fri mig for ‘det onde’’ 
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 Øget råvaregrundlag 

 Bæredygtigt grundlag  

 Styrket konkurrenceevne 

 Udvikling af fremtidens  
 fødevareproduktion 

 Fremsynet eksportindsats 

FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKEN 



FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKEN 
Øget råvaregrundlag 
• Fjerne normreduktionen (2/3 i år og rest i 16/17) 
• Fjerne randzoner, flere efterafgrøder og  

gødskningsrestriktioner på §3 arealer 
• Ny husdyrregulering 

Bæredygtigt grundlag  
• Fastholdelse af 2,3 dyrenheder pr. hektar 
• Overgang fra generel til målrettet regulering af landbruget 
• Indsats på kvælstofområdet på grundlag af nyeste viden – bl.a. 

international evaluering 

Styrket konkurrenceevne 
• Implementering i henhold til EU-direktiver 
• Nabotjek 
• Konkurrencedygtig økologisk sektor 



FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKEN 
Udvikling af fremtidens fødevareproduktion 
• Styrket fødevareforskning  
• Innovationstjek 

Fremsynet eksportindsats 
• En samlet eksportstrategi 
• Hurtigere eksportcertifikater 
• Fødevarefortælling 



VANDMILJØET FORRINGES IKKE 
- MEN DET KOSTEDE EN MINISTER 

1) Baseret på præsentation holdt af Jørgen E. Olsen fra høring d. 23. februar 2016 

2) Ministeriets beregning jf. svar på S. 426 og Udleveringsnotits nr. 34,  
   udleveret til 3. forhandlingsmøde den 10. december 2015, mfvm.dk  
3) Baseret på artikel på Landbrugsinfo 

 
Målt udvikling (klimanormaliseret) 
Forskernes forventning1) 

Ministeriets beregning2) 

Forventet udvikling (beregnet af SEGES)3) 



VANDMILJØET FORRINGES IKKE 
- MEN DET KOSTEDE EN MINISTER 

1) Baseret på præsentation holdt af Jørgen E. Olsen fra høring d. 23. februar 2016 

2) Ministeriets beregning jf. svar på S. 426 og Udleveringsnotits nr. 34,  
   udleveret til 3. forhandlingsmøde den 10. december 2015, mfvm.dk  
3) Baseret på artikel på Landbrugsinfo 

 
Målt udvikling (klimanormaliseret) 
Forskernes forventning1) 

Ministeriets beregning2) 

Forventet udvikling (beregnet af SEGES)3) 

1) Baseret på præsentation af Jørgen E.Olsen fra høring d. 23. februar 2016 

2) Ministeriets beregning jf. svar på S. 426 og Udleveringsnotits nr. 34,  
   udleveret til 3. forhandlingsmøde den 10. december 2015, mfvm.dk 
3) Baseret på artikel på Landbrugsinfo 

Forskernes forventning1) 

Ministeriets beregning2) 

Forventet udvikling (beregnet af SEGES)3) 
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● Typisk 25-30 kg N pr. ha mere i 2016 
● Typisk 35-40 kg N pr. ha mere i 2017  
● Det skal give bedre bundlinje! 

● Udbytte, foderkvalitet, protein 
● Vanding 

● Mere kvælstof giver muligheden – driftsledelsen 
resultaterne! 

UDNYT POTENTIALET TIL BEDRE BUNDLINJE 



 

2,3 DYRENHEDER                                        
PR. HEKTAR 
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LIKVIDITET, LIKVIDITET, LIKVIDITET 

● Til drift, investeringer og afdrag 
 

● Udfordringer: 
● Høje gebyrer 
● Uholdbart at veksle lavt forrentede realkredit lån til banklån med 

høj rente 
● Europæiske kapitalkrav 

 
● Lars Løkke i Agerskov januar 2016: 

● 5 bankpakker 
● Forventning om at den finansielle sektor tager samfundsansvar 
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● Forbedrede etableringsmuligheder 
● Vækstfonden 
● Garanti for etableringslån yngre landmænd 
 

● Dansk Landbrugskapital 2 mia. kr. 
●  Ansvarlig kapital og lånekapital 
 

● Forbedrede rammevilkår 
●  Miljøregulering, nabotjek,  
  regelforenkling 

● Konkurstruede bedrifter 
●  Individuelle løsninger 

 

   ”DEN FÆLLES FORSTÅELSE” VÆKST I HELE DK 



BUREAUKRATI 
SPØRGSMÅL: HVAD ER DET VÆRSTE VED AT VÆRE LANDMAND? 

... 
Kilde: Aspecto, 2015 



 

  

FOKUS PÅ MINDRE BUREAUKRATI 
 
KALVEDIREKTIV 
FORENKLING LOV OM HOLD AF MALKEKVÆG 
HYGIEJNEDIREKTIV 
HVEDE EFTER GRÆS 
ROTTEBEKÆMPELSE 
IE DIREKTIV  
 
 



 

  

DET POLITISKE ARBEJDE I 2016  
Regeringen vil i 2016: 
 

Gennemføre en erhvervsbeskatningsreform 
Vedtage en Naturplan  
Sikre mindre bureaukrati og mere regelforenkling  

 

 
 





 

  

INTERNATIONALE STRØMNINGER 
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EU POLITIK EFTER 2020 

● Ens støtte til alle landmænd 
● Udjævning mellem vest og øst 
● Udjævning mellem producenter indenfor 

medlemsstater – kan vi fastholde den irske model 
 

● Landmændene skal producere det, markedet 
efterspørger 
● Produktion på markedsvilkår 
● Markedspolitiske instrumenter:  

● Interventionsopkøb 
● Støtte til privat oplagring 
● Evt. krisehjælp 

 



● EU’s landbrugspolitik: 
● Sporene blev lagt ud i 2003:  

● Mælkeproduktion på markedsvilkår 
● Markedsregulering, som lægger en bund i markedet via: 

● Opkøb til intervention 
● Støtte til privat oplagring 
● Evt. krisestøtte 

UDBUDSREGULERING – ER DET LØSNINGEN? 
KOMMISSIONEN 
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Landbrugskommissær Phil 
Hogan er ikke tilfreds med den 
nuværende situation for de 
europæiske producenter. 
 
• Nationale og europæiske løsninger 
• Indenfor CAP-rammen 
• Indenfor budgetrammen 
• Kræver et bredt flertal i Rådet. 

  

 



 

 

 

EU-KRISEPAKKE 
L&F KVÆG: 
 

Højere interventionspris – Kvægs forslag 2 kr. 
 
Udbudsregulering. Kvæg kan acceptere udbetaling af 
ophørsstøtte til hele bedrifter. Dyrene skal til slagt 
 
Finansiering skal ske udenfor budgetrammen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



KLIMA 
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● EU’s luftpakke 
● EU’s energi- og klimapakke 2020 
● COP-21 



BEDRIFTENS POTENTIALE FOR ØKONOMISK 
VÆKST SKAL UDNYTTES  

Bedre 
operationel 
effektivitet 

Flere køer i de 
nuværende 
rammer 

Tilbygning 

Ny større 
stald 

Krav 
• Vækst uden yderligere gældsætning 
• Høj rentabilitet og kort tilbagebetalingstid 

ved investering 

Alle 

Mange 

Nogle 

Få 

”Så længe mælkeleverancen er 
under 12.000 kg EKM pr. årsko, 
skal man gå på jagt efter 
ydelsesstigninger.” 
Rasmus Andersen, JLBR 



POLITISK AFTALE – kvægområdet 
Landdistriktsprogram og tilskud til dyrevelfærd      
Tilpasning af sundhedsrådgivningen for kvæg       
analogt med svineområdet 

Slagtepræmie til kvægsektoren                              

Brancheaftale om opdræt af kalve i Danmark    
Ændringer i forhold til Lov om hold af malkekvæg   
og afkom af malkekvæg 

Klimakoen                                               
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http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKznp7_rcgCFYPdLAodnQkLAA&url=http://marselisborghavn.dk/rutiner-for-landgang/&psig=AFQjCNHEXuGXrZdbxinyxbOXAxowNU3wZg&ust=1444225988773461
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LOV OM HOLD AF MALKEKVÆG 

Udestående: 

Udsættelse af loven med 5 år 
• Længere levetid på bestående stalde 

Afklaret: 
 
● Krav om mindst én sengebås pr. ko i sengebåsestalde 
● Krav om køers adgang til mindst én roterende kobørste 
● Krav om, at ko og kalv skal opholde sig sammen i 12 

timer 
● Anvendelse af ”gamle” stalde 
● Opmåling af stalde 
● Vægtklasser  

 
 
 
 

 



MODERNISERINGSSTØTTE OG  
MILJØTEKNOLOGI 
● 2015: 586 ansøgninger og 133 mio. kr. i puljen 

● Problemer med tolkning af nutidsværdi 
● 110 mio. kr. fremrykket fra 2017/2018 
 

● 2016: Ny model 
● 93 mio. kr. 
● 15 mio. kr. økologisk 
● Åben 7/4 til 7/6 2016 
● 20% 
 

● 2016: Miljøteknologi  
● 45 mio. kr.  
● 5 mio. kr. gylleforsuring 
● 40% 
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SUNDHEDSRÅDGIVNING 

● Målrettet rådgivning(landmand og 
besætningsdyrlæge) 

 
● Risikodyr 
 
● Ordineringsperioder ophæves  
 
● Ændring af besætningsdiagnoser  



POLITISK AFTALE OM OPDRÆT AF KALVE I 
DANMARK 

Mål 2018 Status 
Eksport af småkalve 20.000 33.633 

Slagtekalve opfedet i DK 298.000 229.957 

Nettotilvækst slagtekalve 700 617 

Kalvedødelighed 5,5 8,0 



PRODUKTIVITET I FOKUS KRÆVER NY 
ORGANISERING 

● Forum for slagtekalve 
● Forum for naturpleje og kødkvæg 
● Forum for rådgivning 
 

38 



ØKONOMIEN I AT PRODUCERE DANSK KALV 
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ANTIBIOTIKAFORBRUG TIL KALVE 

● Forbruget til dyr < 24 måneder er steget med 233 kg 
 
● Der er en udfordring med luftvejslidelser i denne 

gruppe, bl.a. mycoplasma 
 
● SEGES Kvæg gennem- 
    fører en række projekter  
    i 2016, der forsøger at  
    belyse disse problemer,  
    f.eks. mycoplasma i  
    slagtekalvebesætninger. 
 
 



MRSA RESULTATER 
93 kalve undersøgt ved slagtning  
●  Alle var negative for MRSA 
 
550 kalve undersøgt i 16 større besætninger 
●  I alt 4 småkalve fra to forskellige besætninger  

  var positive 
 Alle var negative ved gentestning efter  
       ca. en måned 
 
80 slagtekalveproducenter undersøgt 
●  6 fundet positive for MRSA 
 

 219 tankmælksprøver undersøgt ved  
Fødevarestyrelsen i 2012 
● 4 fundet positive, alle var negative ved 

gentestning 



● 700 kr. pr. dyr 

● Bedre økonomi i slagtekalve 
produktionen 

● Færre tyrekalve til eksport 

● Muligheder for 
mælkeproducenterne 
● Højere pris på spædekalven 

● Kvier produceres på baggrund 
af de bedste køer 

● Krydsningskalve på baggrund 
af de resterende køer 

● Mere mælk i eksisterende 
rammer 

 

SLAGTEPRÆMIE – KVIER OG TYRE 
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FÆRRE KVIER – MERE FOR MINDRE 
  ● Højt management niveau og lavt 

udskiftningsbehov 
● 200 køer 

Mål Uændret antal DE 
Strategi 

● Insemineringer 
● 25% kønssorteret sæd på kvier 
● 75% kødkvægssæd på 2. kalvs og ældre 

Konsekvens 
● +26 ko-pladser 
● +292 tons mælk 
● -9,30% i metan-udledning pr. kg mælk 

Økonomisk gevinst 
● Afhænger af mælkeprisen! 
● Ca. 400.000 kr. ved 2,70 kr. pr. kg mælk 
● Ca. 270.000 kr. ved aktuelt niveau 

 



DER ER PENGE I MALKNING 

● Potentiale i mælkekvalitet: 100 mio. kr./år 
● Spar 30 minutter om dagen  

44 



ØKONOMISK POTENTIALE I 
ON-FARM DYRKNING 

● Besætning 200 køer  

● Geometrisk celletal 200.000 

● 0,34 yverbehandlinger pr. årsko 

● Systemet sættes op sammen  
med dyrlæge, og der reduceres  
med 1/3 af behandlingerne 

● Output 350 kroner pr. årsko* 

● Materialer forhandles i Viking Shop 

 
*SUNDHEDSØKONOMISK ANALYSE 

 



SMITTEBESKYTTELSE 
STATUS PÅ B-STREPTOKOKKER 
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SMITTEBESKYTTELSE 
DET KRÆVER EN INDSATS FOR AT NÅ MÅLET 
- OG DER ER PENGE I DET 
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SMITTEBESKYTTELSE 
NY SALMONELLAREGIONALISERING I JYLLAND 



NYE SALMONELLATILTAG 

Skal 
give 

 

  
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

  

• Bedre overvågning af alle besætningstyper 
• Smittebeskyttelse ved transport 

•  Niveau 1-dyr afhentes før niveau 2-dyr 
•  Lavprævalente dyr afhentes før højprævalente dyr 

 
•  SEGES Kvæg opprioriterer – investerer med en dyrlæge 

• Besøg, erfagrupper, information, nysmittede  
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Fødevarestyrelsens kontrolkampagne hen over 
sommeren 2015 viste at 1/3 af besætningerne skulle 

forbedre forholdene for de meget halte køer. 
 

Det var for de flestes vedkommende bragt i  
orden ved det opfølgende besøg! 

 

HALTE KØER 



SYGE OG TILSKADEKOMNE DYR 

● Kampagneperiode: 1. marts – 30. juni 
● 300 malkekvægsbesætninger 
● Nykælvere, lakterende og goldkøer 
● Kontrol af passende behandling og pleje 

● Opstaldes i syge boks om nødvendigt 
● Helhedsorienteret kontrol  

● Men dog fokus på de konkrete regler 
● Se mere på landbrugsinfo 

 



OBDUKTIONER VISER VEJEN FREM 

Første skridt til en 
lavere ko-dødelighed  
er at vide, hvad køerne 
dør af. 



HALVDELEN HAR EN FREMSTILLINGSPRIS 
PÅ GROVFODER HØJERE END 130 ØRE  

Differentierer vi 
rådgivningen til A & B? 



DEN DIGITALE FODERKÆDE ER PÅ PLADS 

DMS 



KRYDSNINGSPLANER HÅNDTERER DU LET I 
DMS INSEMINERINGSPLAN 



”Det, at vi har nøgletal med på 
tavlemøderne, gør at vi kan have nogle 

overordnede mål.  
Nøgletallene giver medarbejderne et godt 
indblik i, hvad jeg snakker om, og de kan 
også godt lide at blive taget med på råd” 



FÅ KOMPETENCEUDVIKLET ERFA-GRUPPEN 
SEGES, Kvæg tilbyder gratis workshops til ERFA grupper 
med emnerne:  
 
● Få overblik og mere motiverede ansatte ved 

tavlemøder og DMS 
● Få det optimale ud af sengebåsen 
● Sænk fremstillingsprisen på grovfoder 
● Effektivt opgør med klovlidelse 
● Styring af systematiske  
 krydsningsavlsprogrammer  
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NATURPLEJE 

Bedre vilkår for naturpleje har høj prioritet i L&F’s indspil 
til naturpakke, bl.a.: 
 
● Flere nationale midler til naturpleje 
● Natur som et plus frem for en barriere for vækst 
● Kontrolmodel der understøtter helårsgræsning 
● Information og oplysning om regler og muligheder 
● L&F arbejder for at kødkvægsproducenter kan søge 

staldstøtte fra 2017  
● NaturErhvervstyrelsen har afvist det for 2016. 
 

 
 



PLEJE AF GRÆS- OG NATUR 

Udfordringer: 
● Fejlraten er på 16 %. EU siger max 2 % 
● Flere bliver udtrukket til kontrol  
● Økonomiske sanktioner og administrativt bøvl  

for landmænd. 
 
Hvad arbejder vi for politisk: 
● Hæv bagatelgrænsen fra 100 m2 til 500 m2  
● Ændret kontrolform ved vintergræsning 
● Det skal være let at søge dispensation. 



BRUG KAFFEPAUSEN AKTIVT 

● Få en snak med dine kolleger 
● Se en inspirationsvideo 

 

www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg  
 
 

 

http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg


DKC – DANMARKS KVÆGFORSKNINGSCENTER 

● DKC er en sammenlægning af Kvægbrugets 
Forsøgscenter (KFC) og kvægforskningsfaciliteterne 
ved AU-Foulum. Centret fungerer både som landbrug 
og forskningssted. 



SYNERGIER SKAL HENTES 

● Landbrug & Fødevarer og SEGES 
 

● SEGES og DLBR 
 

● Global videnspredning 
● Direkte og mange kanaler 
● Landmanden sammensætter sit hold 

 
● Service 

● Digitaliseret generation 
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● 2,3 DE 
● Ny husdyrregulering – fuld kapacitetsudnyttelse 
● Lov om hold af malkekvæg 
● Naturplaner 
● PSO og netafgift 
● Køer og klima 
● EU landbrugspolitik efter 2020 

 

 

L&F KVÆG: STIL KRAV TIL AFKAST 
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VI SES PÅ FACEBOOK 



KVÆGKONGRES 2016  
 



KVÆGKONGRES 2016 

KVALITETSMESTER 2015 



KVALITETSMESTER 2015 
 

Krav til kvalitetsmestertitlen 
Ingen celletalsmålinger > 150.000 
Ingen kimtalsmålinger > 5.000 
Ingen hæmstofpåvisninger 
 



 
KVALITETSMESTER 2015 
 
Poul Haubro, Løgstrup 

165 malkekøer 
2 x 10 DeLaval malkestald 
12.500 kg EKM 
Geo.snit celletal 87.598 
Geo.snit kimtal 3.000 
Ingen hæmstofpåvisninger 
 
 
 



 
KVALITETSMESTER 2015 
 
Nesgaard I/S, Brovst 

400 malkekøer 
2 x 24 SAC malkestald 
12.000 kg EKM 
Geo.snit celletal 77.858 
Geo.snit kimtal 3.000 
Ingen hæmstofpåvisninger 



 
KVALITETSMESTER 2015 
 
Flemming Petersen, Ribe 

140 malkekøer 
2 x 10 DeLaval malkestald 
11.700 kg EKM 
Geo.snit celletal 74.589 
Geo.snit kimtal 3.000 
Ingen hæmstofpåvisninger 
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