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Vi er nødt til at sikre ensartet 
implementering i alle områder 
- ét sæt regler, én mælkepris

Overblik over resultater og 
benchmarking for andelshavere

Sikre den højest mulige pris for vores mælkeproducenters mælk,
samtidig med at vi skaber forudsætningerne for, at de kan vokse

Skabe forretningsmæssig værdi 
ud af det gode arbejde på gårdene

Arla skal have kontrol over sin egen 
skæbne og udvikle fremtidens 

mælkeproduktion før vores konkurrenter

Baggrund for Arlagården® Plus



Fortælle de 
gode historier

Fokusområder 
og 

hurtig reaktion

Beskytte 
brandet

Fremme 
historien om, 

at Arla er "Ejet 
af landmænd"

Konkurrence-
dygtig

mælkepris

Støtte fra 
rådgivnings-

tjeneste

Benchmarking Støtte fra 
kontrolsystem

Værdien af Arlagården Plus

Virksomheden Ejere
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Markedet efterspørger flere mælketyper – her er Arla nødt til at være førende

Dyrevelfærd

Køer og 
foderBæredygtighed

Regionalt  
eller lokalt

Fordel: Grundlaget for at udvikle nye "mælketyper"
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Nøgleprincipper bag Arlagården® Plus 
Transparens

Tillid

Ingen
forskelle

Datasikkerhed

Relevans

Høj grad af automatisering
Troværdig og transparent

Relevant for mælkeproducenter 
Relevant for dokumentation i forhold til marketing

Sikre og beskytte data
Sporbarhed  
Ingen forskelle mellem syv lande 

Selvkørende redskab
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Database til opsamling af data

Arlagården® 
Plus

3

4

5

Datafangst af medicinoplysninger

Data om besætning

Vurderinger af dyr

Validering og betaling 

1
Grundlæggende info om gården

2 Anvendes af 
mælkeproducenter

Anvendes af 
virksomheden
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Oplysninger om gården

Oplysninger om medicin 
og sundhedsprogrammer

Oplysninger om 
besætningen

Dyrevurderinger

1

2

3

4

Datakategori

Automatisk

Fra Arla-
andelshaver

Besætningsstørrelse, staldsystem, underlag, malkesystem, 
fodring, dyrlægens navn, græsning, lokalt produceret foder, 

arealanvendelse, skolebesøg

Planlagt til senere versioner 

Bevægelse, huld, skader og renhed

Eksempler på data Kilde

Fra Arla-
andelshaver

Automatisk

Øremærkenr., køn, race, fødselsdato/dato for tilgang, dato 
for første kælvning, dato for og type af afgang

Datafangst af fire datakategorier
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Dyrevelfærd – som begreb

v

v

Naturlighed

Føle/mærke

Produktion

?
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‘Måling’ af dyrevelfærd

Scoringsmodel for
• Rene dyr Renhed
• Velgående dyr Bevægelse
• Velfodrede dyr Huld
• Dyr uden sår og skader Skader
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Status efter 1. runde

Andel Arla medlemmer Andel af mælkepuljen
DK 87 % 95 %
SE 79 % 90 % 
UK 72 % 84 % 
CE 65 % 80 % 

75 % af andelshaverne – som repræsenterer
88 % af mælkepuljen.
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‘Måling’ af dyrevelfærd

Validering af data
• Teknik (IT)
• Erfaring med IT
• Træning i kategorier
• Omhu og præcision
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Erfaringer

”Nu se r jeg på mine  
køe r på e n ande n 
måde .”

”I AMS har 
‘gennemsnitskøer’ 
tendens til at blive 

‘glemt’ – godt at se på 
alle køer.”

“Det har været 
en ‘øjenåbner’ at 
se systematisk på 

alle køer.”

”Enkelt scoresystem

– nemt at forstå.”
”Regelmæssig scoring 

af køer kan være et 
godt styringsværktøj.”

”Da jeg begyndte at give 
mine køer scorer, 

opdagede jeg, at de er 
for snavsede.”
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Ikke af sig selv!
Arlagården® Plus skaber et rigtig stærkt udgangspunkt for at kunne
dokumentere og skabe forbedringer i:

Mælkekvalitet
Fødevaresikkerhed
Miljø – Bæredygtighed – og Dyrevelfærd

Giver Arlagården® Plus bedre dyrevelfærd ?
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Arlagården® Plus

Mine første erfaringer med Arlagården® Plus

Per Østergård



Holmlund Åsholmvej 145, Hjørring

Per Østergaard

• Etableret i 1976
• 80 årskøer – konventionel -

Holstein
• Sengebåse med madrasser
• Malkegrav – sildeben
• Døgnafgræsning – sommer
• Ydelse 11.800 kg EKM/årsko
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Holmlund Åsholmvej 145, Hjørring

Forberedelse: 

• Opkobling til ejernettet
• Indtaste informationer omkring 

gården og daglig drift
• Læse instruktioner omkring 

bedømmelse af dyr
• Se på billede- og videomateriale
• Udskrive hjælpeskema
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Materiale:
Hjælpeskema til at vurdere/score køerne (link)
Introvideo til vurdering af køer 
Oversigt over hvorfor de fire indikatorer er vigtige velfærdsparametre. 

Vurdering af køernes velfærd kan gøres på flere måder. 
Den mest direkte måde er at  vurdere/ bedømme køerne 
via nogle velkendte velfærds-indikatorer.

BRUGERMANUAL
Velfærdsindikatorer

Score 0    Normal ko

Score 1    Mindre afvigelser 

Score 2    Større afvigelser 

Vi har valgt at anvende en 3-skala på alle fire  indikat ore r , hvor 
0 angiver normale køer; 
1 angiver køer med mindre afvigelser i forhold til normale køer og 
2 angiver større afvigelser i forhold til normale køer.

Fordelen med en 3-skala er, at den er hurtig at overskue 
og nem at anvende.

Formålet med at vurdere dyrene er at få et hurtig overblik over 
velfærdssituationen i din besætning. Erfaringerne viser, at det giver et meget godt 
udgangspunkt for at agere på eventuelle udfordringer.  

 Hjælpeskema til at vurdere/score køerne
 Introvideo til vurdering af køer 
 Oversigt over hvorfor de fire indikatorer er vigtige velfærdsparametre. 

Materiale

Skala til vurdering

I Arla har vi valgt at kigge på:
Om køerne går godt   Halthedsscore
Om køerne e r re ne   Renhedsscore
Om køerne e r skade s fri Skader
Om køerne er i et passende huld Huldscore



Holmlund Åsholmvej 145, Hjørring

Udførelse 
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 Uensvægtfordeling på
benene

 Umiddelbart kan det
aktuelle ben netop
udpeges

 Ofte med let krummet ryg

 Betydelig nedsat 
bevægelighed

 Tydeligt at 
identificere

 Krummet ryg

Bevægelse
Score 1
Let halt

Score 2
Tydelig halt



 Skidt på et eller flere
område større end en
håndflade (10-15 cm)

 Frisk eller indtørret
 Alle placeringer på koens

krop

 Skidt på et eller flere område 
større end en underarm (40 
cm)

 Områder eller 
sammenhængende flader

 Alle placeringer på koens krop

Renhed
Score 1
Lidt beskidt

Score 2
Beskidt



 Hårafslid på
områder større
end 5 cm

 Alle placeringer på
koens krop

 Hævelser
 Skader med sår 

(huden brudt)
 Alle placeringer 

på koens krop

Skader
Score 1
Mindre områder
med hårafslid

Score 2
Trykninger, sår 
eller hævelser



 Halerod - lille
fordybning

 Hofteben ses tydeligt
 Lidt fedtvæv under 

huden

 Halerod - stor
fordybning

 Hofteben og
sædeben tydelige

 Intet fedtvæv under 
huden

Huld
Score 1
Tynd

Score 2
Mager
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Holmlund Åsholmvej 145, Hjørring

Færdiggørelse 

• Indtastning af bedømmelser af dyr
• Andel normale
• Andel af dyr score 1
• Andel af dyr score 2

• Afvente kvittering?
• Afvente afregning 
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Hidtidige erfaringer

• Kræver lidt basisforståelse – dog temmelig begrænset. 
• Skala til bedømmelse er enkel og let både at forstå og håndtere.
• Organisering i min stald er simpel - med fanggitter. Én score ad 

gangen – men færdiggjort i én proces.
• Opdager nye ‘hjørner’ - erkendelse 
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Arlagården® Plus på Holmlund
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Perspektiver 

• Konkret indsigt i status i min EGEN besætning.
• Mulighed for at følge udviklingen i min EGEN besætning.
• Inspiration fra kolleger fra ANDRE besætninger.
• Inspiration fra kolleger i ANDRE lande.
• Dokumentation af det daglige arbejde i forhold til omverdenen.
• Skabe merværdi i min besætning og i forretningen.
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Arlagården® Plus på Holmlund
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