
kvægNYT
NR. 19  20. OKTOBER 2017

Der er potentiale i at øge holdbarheden 
og dermed livstidsydelsen hos danske 
malkekøer.

Knap 10 pct. af danske holsteinkøer når i dag til 
6. laktation, og det tal kan hæves. Det skal selv-
følgelig ikke hæves for enhver pris, for det vil ikke 
gavne, hvis det ikke er produktive og sunde køer, 
der når til 6. laktation. Vi ved ikke præcis, hvor det 
økonomiske optimum er, men vi ved, at med det 
nuværende gennemsnitlige antal malkeår, er der 
for mange køer, der ikke når at bidrage tilstrække-
ligt til dækningsbidraget, før de sættes ud. Så der 
er et potentiale i at øge holdbarheden og dermed 
livstidsydelsen hos danske malkekøer. 

Nogle af de positive økonomiske elementer 
ved øget holdbarhed er:
• Behov for færre opdræt, så kapaciteten udnyt-

tes bedre til mælkeproduktion
• Større tilbagebetaling af det enkelte dyr, når 

det producerer i længere tid og kan afbetale sin 
opdrætsperiode

• Mulighed for at sælge flere kvier og kødkvægs-
krydsningskalve.

I dag er det gennemsnitlige antal malkeår pr. ko 
2,7 for besætninger med DH og 3,1 for jersey. Den 
gennemsnitlige livstidsydelse er 28.388 kg EKM for 
DH og 28.689 kg EKM for jerseybesætninger op-
gjort for afgåede dyr de seneste 12 mdr.

Når koen har en høj holdbarhed, betyder det, 

at den er produktiv i mange laktationer. Der knyt-
ter sig forskellige sundheds- og reproduktionsmæs-
sige problemer til hhv. tidlig-, midt-, senlaktation 
og goldperioden, og i den enkelte besætning kan 
der sagtens være en kombination af flere udfor-
dringer, som betyder, at koen holder kortere tid, 
end man havde tænkt sig.

Selvom andelen af køer, der aflives og slagtes 
før planlagt, er høj på tværs af malkekvægsbesæt-
ninger, er der nogle producenter, der formår at 
tilpasse staldforhold og management, så de har 
kontrol over de underliggende sundheds- og repro-
duktionsproblemer og derved kan opretholde en 
høj holdbarhed hos deres køer uden at gå på kom-
promis med sundhedsniveauet hos de dyr, der er i 
besætningen.

Når vi gerne vil reducere andelen af køer på be-
driftsniveau, der aflives eller slagtes før planlagt, 
skal dette altså gøres ved at reducere de bagvedlig-
gende årsager og ikke ved at undlade at udsætte 
dyr, der vurderes ikke egnede til at blive i besæt-
ningen. 

Øget fokus på holdbarhed 
For at sætte fokus på øget holdbarhed er der 
igangsat et projekt i 2017-2018. Projektet hedder 
’Vejen til 6. laktation – større værdi via holdbare 
køer’. Projektets formål er at øge dyrevelfærd og 
produktivitet samt mindske omkostninger i mal-
kekvægsbesætninger ved at reducere andelen af 
køer, der aflives eller slagtes tidligere end planlagt 

– det vil sige øge kø-
ernes holdbarhed. 
I projektet udvikles 
derfor anbefalinger 
for:
1. Den mest opti-

male indretning 
og anvendelse af 
sygeafsnit

2. Management 
 af yversundhed i 

  senlaktation og ved afgoldning samt udkast til 
udskrift

3. Optimal reproduktion hos højtydende køer
4. Forberedelse og opstart af økologiske 1. kalvs 

køer
5. Et værktøj til visning af holdbarhedsprofilen på 

bedriftsniveau.

For at opnå mere holdbare køer, bør det daglige fo-
kus på bedriften blandt andet rettes mod:

Yversundhed: Succes med yversundheden i en 
ny laktation begynder med optimalt management 
i den foregående senlaktation og omkring gold-
ning. En eventuel behandling (mængde og effekt) 
med antibiotika er mest optimal i forbindelse med 
goldning fremfor i tidlig laktation, som det oftest 
sker nu.

Drægtighedschancen: At køerne når frem til 
kælvning i en passende størrelse og huld er ikke 
blevet mindre vigtigt, selvom det har været sagt i 
årtier. Det er en af forudsætningerne for at sikre 
så høj en foderoptagelse som mulig i tidlig lak-
tation – og det har koen brug for, når den både 
skal understøtte en høj mælkeproduktion og en 
ny drægtighed. Management i den forudgående 
opdrætsperiode hhv. goldperiode er derfor af af-
gørende betydning for et evt. tab af køer, som kan 
vise sig i den efterfølgede laktation på grund af 
reproduktionsmæssige problemer.

Velfungerende sygeafsnit: Det er afgørende 
for både koens velfærd og fremtidige produktivitet 
samt for driftsleders og ansattes arbejdsrutiner, 
at besætningen har et velfungerende sygeafsnit. 
Sådan et afsnit skal tilgodese svage og/eller syge 
dyr og forhindre smittespredning. Der skal være 
ordentlige adgangsforhold, som sikrer at dyrlæge 
og mandskab kan komme til dyret, at dyret kan 
malkes og nemt drives til og fra afsnittet eller kun-
ne flyttes i tilfælde af aflivning.                      /SØS ANCKER

Større værdi via holdbare køer

tema | HOLDBARHED
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RUBRIKKER

BRUG GERNE VERSALER, HVIS RUBRIKKERNE ER KORTE

ELLERS VARIER MED ALM REG OG BOLD

BRUG SOM UDGANGSPUNKT FASTE PUNKTSTØRRELSER, 
MEN TILLAD TILPASNING

tema | HOLDBARHED

Mælkeproducent Jens Vrist går mere efter 
sunde køer end højest mulige ydelse.

Hvis en ko fungerer uden problemer, kan hun sag-
tens få lov til at fortsætte i Jens Vrists besætning 
med en ydelse på 24-25 kg EKM. Han tror nemlig 
ikke på, at den bedste økonomi ligger i det sidste 
kg mælk.

”Jeg jagter ikke de sidste kg mælk, for jeg tror 
ikke, det er dem, jeg tjener pengene på. Ikke for 
enhver pris i hvert fald. Hvis det betyder flere dyr-
lægebesøg, specialbehandlinger og køer, jeg skal 
gå og flytte rundt på, har jeg svært ved at se, hvad 
jeg tjener på det,” mener den vestjyske landmand.

Han er midt i en udvidelse fra 140 til 200 jer-
seykøer. De malker i gennemsnit 4,3 år, før de 
sættes ud, hvilket giver en livstidsydelse på 38-
39.000 kg EKM.

”Det er en helt bevidst strategi at gå efter en 
god holdbarhed og en høj livsydelse. Jo flere år 
har du jo til at betale en ko, så jeg tror på, der er 
bedst økonomi i holdbare køer. Samtidig betyder 
det også flere kvier, du kan sælge til levebrug, og 
det er der jo også økonomi i,” fortæller Jens Vrist.

Systematik og konsekvens
Og selv om bedriftens aktuelle udskiftningsgrad 
på 17 pct., ifølge Jens, er lige lav nok – målet er 25 
pct., som den var før udvidelsesforløbet – betyder 
det dog ikke, at køerne får lov at blive i besætnin-
gen for enhver pris.

”Hvis de får problemer med yver eller ben, 
eller de bliver svære at malke, kommer de ud, 
for jeg prøver at skaffe mig af med alt, der gør 
vores hverdag mindre effektiv. Men så længe de 
malker over 20 kg EKM uden bøvl, får de lov at 
blive i besætningen, hvis der er plads i stalden, 

Hellere en sund ko end 500 kg mælk mere

Bedre viden om bedriftens holdbarhedsprofil
Jo bedre viden man har om, hvornår køerne 
sættes ud, jo mere kan man optimere. Ny 
udskrift er i støbeskeen.

En forudsætning for at gøre noget ved køernes 
holdbarhed er, at man er bevidst om, i hvilke 
laktationer og på hvilket tidspunkt i de enkelte 
laktationer, køerne sættes ud. Ved at tegne en 
graf over hvornår køerne forlader den enkelte be-
drift, kan vi synliggøre hvor stor/lille en andel af 
køerne, der slagtes/aflives for tidligt. Det kalder vi 
for køernes holdbarhedsprofil. Med afsæt i dette 
billede er der grundlag for at udpege mulige ind-
satsområder og motivere til handling. 

I projektet ’Vejen til 6. laktation – større værdi 
via holdbare køer’ afprøves der forskellige nye 
måder at vise holdbarhed på. Figuren her er et 
eksempel dette. Den viser holdbarhed på en be-
drift, hvor den blå linje illustrerer, hvornår udsæt-
ningen sker. Den grå linje er et billede på alle lan-
dets besætninger.

I den viste besætning er de gode til at holde 
på deres 1. kalvs køer igennem laktationens første 
365 dage, men herefter sker der en stor udsæt-
ning, således at man ved starten af 2. laktation 
alligevel ligger på landsgennemsnittet på ca. 75 
pct. køer, som når frem til 2. laktation. Besætnin-
gen i eksemplet her er gode til at holde på de-

res køer første del af laktationen set i forhold til 
landsgennemsnittet, og få køer dør eller aflives. 
Til gengæld udsættes der mange køer i sidste del 
af laktationen.

Specialkonsulent Lars Arne Hjort Nielsen, SE-
GES fortæller om udskriften: 

”Vi vil gerne gøre det mere synligt for mælke-

producenten, om køerne bliver sat ud på det mest 
hensigtsmæssige tidspunkt. På den måde får han 
et bedre grundlag for at beslutte, hvor han skal 
lægge sin indsats, hvis han har et ønske om at op-
timere.”

Udskriften af holdbarhed over laktationer af-
prøves nu og ind i 2018 i forskellige besætninger. 
Herefter bliver det besluttet, om det bliver denne 
illustration, der skal øge synligheden af bedriftens 
holdbarhed.                                         /LONE SYLVEST SØGAARD

”Jeg får skyldfølelse hver gang en ko dør eller må slag-
tes tidligt. Det er en sort plet på min faglighed,” for-
tæller Jens Vrist. Foto: Privat.

og vi ikke har nye kvier at sætte ind i stedet,” si-
ger han.

I det hele taget efterlader et besøg på bedrif-
ten en fornemmelse af systematik og konsekvens. 
Eksempelvis afgoldes der helt fast hver fredag, og 
blanding af foder sker helt ens hver gang.

”Vi har installeret en ’timer’ i traktoren, så fo-
deret bliver blandet nøjagtig 20 minutter hver 
gang. Vi fandt jo ud af, at vi ikke var lige hurtige til 
de opgaver, vi lavede, mens foderet blev blandet, 
så det var forskelligt, hvor godt foderet blev blan-
det,” fortæller Jens Vrist med et grin.

Jens Vrist er også helt konsekvent med at give 
calcium omkring kælvning. Alle 3. kalvs køer og 
ældre får calcium to gange. Og den opgave er, 
ifølge den økologiske landmand, ikke i konflikt 
med ønsket om en rationel hverdag.

”Det er stadig mere rationelt end bare én ko, der 
lægger sig og ikke kan rejse sig igen,” mener han.

I det hele taget har han stor fokus på over-
gangskøer og vægter også goldkøerne højt.

”Vi bruger nogle rigtig gode mineraler til gold-
køerne, for jeg tror på, at goldkomineraler er så 
billig en forsikring, at det ikke er det, der skal spa-
res væk. Det er pebernødder, vi kan spare der i 
forhold til så meget andet. Til gengæld  bruger jeg 
ikke megen energi på hverken mineraler eller nye 
foderplaner til de malkende køer,” afslører han.   

/LONE SYLVEST SØGAARD

I den viste besætning (blå kurve) er de gode til at holde på deres 1. kalvs køer igennem laktationens første 365 
dage, men herefter sker der en stor udsætning.
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Dialogmøder 2017
Har du sat kryds i kalenderen? Mød L&F, 
Kvægs sektorledelse og deltag i debatten. 
Blandt andet når vi tager fat i digital fodersty-
ring, hvor kvægbruget står på tærsklen til sto-
re fremskridt – hør om aktuelle muligheder 
på din bedrift og byd ind med din mening om 
rammer og udnyttelse af BIG DATA i dansk 
kvægbrug. Bare mød op – tilmelding er ikke 
nødvendig.

Kvægbrugerne kan roligt fortsætte med 
at afdække ensilagen med gode dæk og 
dæksider af lastbildæk. Kritisk sortering i 
dækkene har nedbragt fund af fremmed-
legemer i slagtekøer. 

Kvægbrugerne har tilsyneladende taget rådet til 

pct. af, hvad den var før kampagnen. Baggrunden 
for kampagnen var, at mørnede dæk kan afgive 
rusten kanttråd til ensilagen, som kan ende i koens 
formaver og give alvorlige betændelsestilstande. 

På grund af det markante fald vurderer Miljø- 
og Fødevareministeriet, at der ikke er grundlag 
for at ændre på reglerne for opbevaring og af-
dækning af ensilage. Man kan således fortsat be-
nytte dæk eller dæksider fra lastbildæk, forudsat 
at der er tale om gode kvalitetsdæk, som er hele 
og ikke mørnede.

”Det er virkelig glædeligt, at kvægbrugerne 
har taget ansvar og sorteret ud i dækkene, så det 
stadig er muligt at benytte denne gode og rela-
tivt billige løsning til at fastholde afdækning med 
mindst mulig risiko for dyrene. Men husk fortsat 
at være omhyggelig med at kassere mørnede dæk 
og vær også opmærksom på andre kilder til frem-
medlegemer i foderet,” lyder det fra dyrlæge Erik 
Rattenborg, SEGES.

Opgørelsen er baseret på de procentvise fund 
af fremmedlegemer i slagtede malkekøer pr. må-
ned over en to-årig periode fra juli 2015 til juli  
2017.                                                                    /KIRSTEN MARSTAL

sig om at sortere kritisk i de dæksider, som bruges 
til at afdække ensilagen. En opgørelse viser såle-
des et markant fald i fund af fremmedlegemer i 
slagtede malkekøer siden juli 2016, hvor SEGES 
iværksatte en oplysningskampagne på området, 
og hvor Fødevarestyrelsen samtidig satte ind med 
en øget kontrolindsats. Forekomsten af fremmed-
legemer i slagtede malkekøer er nu mindre end 31 

Dato og tid Sted

Man. 23. okt. 
Kl. 10.00

Vestjylland Nord 
Landbo Limfjord, Skive

Tirs. 24. okt. 
Kl. 10.00

Østjylland 
LMO, Hinnerup

Ons. 25. okt. 
Kl. 10.00

Nordjylland Nord 
LandboNord, Brønderslev

Ons. 25. okt. 
Kl. 19.00

Nordjylland Syd 
AgriNord. Aalborg SV

Tors. 26. okt.  
Kl. 19.00

Vestjylland 
Aulum Fritidscenter, Aulum

Man. 30. okt. 
Kl. 10.00

Vestjylland Syd 
SAGRO, Esbjerg

Tirs. 31. okt. 
Kl. 12.30

Bornholm 
Bornholms Landbrug, Åkirkeby

Tirs. 31. okt. 
Kl. 19.00 

Østlige Øer 
VKST, Sorø

Ons. 1. nov.
Kl. 10.00

Sønderjylland 
Agerskov Kro, Agerskov

Man. 6. nov. 
Kl. 10.00

Fyn 
Centrovice, Vissenbjerg

Det undersøges nu i praksis, om positive 
effekter på sundhed og tilvækst kan opveje 
en nedsat udnyttelse af stipladser i slagte-
kalvestalden.

Det er almindelig praksis i danske slagtekalve-
besætninger at udnytte sine stipladser fuldt ud 
jævnfør gældende lovgivning i forhold til belæg-
ningsgrad. Årsagen til dette ligger blandt andet 
i, at 40-50 pct. af slagtekalvenes DB består af 
en slagtepræmie, som udbetales pr. slagtet dyr. 
Mange bedrifter har derfor fokuseret på at pro-
duceret, så mange kalve som muligt for at opnå så 
mange præmier som muligt. Det bliver nu under-
søgt i praksis, om vi kan opnå forbedret trivsel og 
tilvækst umiddelbart efter indsætning og fravæn-
ning af kalve i slagtekalvebesætninger ved både 
at reducere belægningsgraden i starterstalden 
samt ved at forlænge den tid, hvor kalvene går i 
hytterne efter fravænning. Via afprøvningen vil 
det blive vurderet, om en forventet forbedret triv-
sel og tilvækst kan opveje en forringet udnyttelse 
af stipladser.

Klar sammenhæng
De største sundhedsmæssige udfordringer ses 
omkring indsættelse og i overgangen fra mælk 
til fast foder, og forskning viser, at risikoen for 
sygdom øges ved øget belægningsgrad samt øget 
gruppestørrelse. Et projekt fra 2015 viste en klar 

sammenhæng mellem kalvenes tilvækst og sund-
hed. De 25 pct. af kalvene, der her opnåede den 
højeste tilvækst, havde en bruttotilvækst samt 
antal behandlinger for lungebetændelse, der var 
hhv. 31 pct. højere og 29 pct. lavere end de 25 
pct. af kalvene, der opnåede den laveste tilvækst. 
Høj belægningsgrad fører til, at mange dyr går 
rundt med en kronisk stresstilstand i kroppen, 
som i studier bekræftes ved et øget cortisolniveau 
i blodet. Immunforsvaret udfordres hos kalve som 
befinder sig i en kronisk stresstilstand, og kalvens 
modstandsdygtighed over for sygdomme for-
ringes. 

Mål om 700 gram daglig tilvækst
Denne praksisafprøvning vil beskrive effekten 
af at reducere belægningsgraden i startestalden 
omkring indsættelse, igennem mælkefodringspe-
rioden og efter fravænning. Den vil også beskrive 
effekten af at lade kalvene stå i starterstalden i 
1,5 måned efter fravænning. Ud fra resultaterne 
vil der blive udarbejdet et faktaark, der beskriver 
praktiske tiltag omkring reduceret belægnings-
grad, og økonomien i at reducere belægningsgra-
den vil blive beregnet. Afprøvningen er en del af 
projektet Fra kalv til krog, der løber i 2017-19, og 
som støtter op om sektorbestyrelsens strategiske 
mål om at nå en gennemsnitlig nettotilvækst i 
slagtekalveproduktionen på 700 gram dagligt.    

/TERESE MYHLENDORPH-JARLTOFT

Kan lavere belægningsgrad i 
kalvestalden betale sig?

Markant færre køer bliver syge af dæktråd

Man kan fortsat benytte dæk eller dæksider fra lastbildæk til afdækning. Forekomsten af fremmedlegemer i slag-
tede malkekøer er nu mindre end 31 pct. af, hvad den var før informationskampagnen. Foto: SEGES.
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Med effektiviseringen af Arlas indtransport 
og logistik følger nogle tekniske krav til mæl-
kekøletankene – især til udløbsrør men også 
buffertanke.

Arlas nye regler for tillæg omkring indvejning og 
logistik kommer også til at påvirke de krav, som stil-
les til mælkekøletankene. Det gælder især tankenes 
udløbsrør, men også kravene til buffertank. Derfor 
er SEGES i gang med at opdatere bilaget til Arlagår-
den - Tekniske krav til mælkekøletanke. Opdaterin-
gen kommer bl.a. til at indebære følgende:

3” udløbsrør
Alle nye tanke og brugte tanke, som stilles op som 
ordinær tank, skal være forsynet med 3” udløbsrør. 
Det gælder både selve hullet ind i tanken, lukkeven-
tilen og udløbsrøret helt frem til vaskemanchetten. 
Umiddelbart før eller i vaskemanchetten kones 
røret ned til 2½” før tilkoblingsunionen. Der ændres 
således ikke på selve tilkoblingen, der forsat vil være 
2½”. Det indføres for at effektivisere mejeriets ind-
transport. En test i praksis på tanke med forskellige 
størrelse udløbsrør har vist, at indpumpningskapaci-
teten øges med godt 30 pct. ved at gå fra 2” udløbs-
rør til 3” udløbsrør.

Buffertanke
Det er Arlas langsigtigede mål, at mælken kan af-
hentes på alle tider af døgnet uafhængig af gårdens 
malketider. Ruteplanlægningen kan optimeres, 
og der kan opnås besparelser. Derfor vil det nuvæ-
rende tillæg for uafhængig afhentning på 0,33 euro-
cent pr. kg stige til 0,5 eurocent pr. kg fra 1. januar 
2018. Ambitionen er, at uafhængig afhentning skal 
være standard i Arla fra 2022. Uafhængig afhent-
ning kræver buffertank.  Kravene til buffertanke 
præciseres derfor i bilaget, da der har været lidt for-
virring omkring reglerne for AMS og konventionel 
malkning, der ikke er ens.

Buffertanke ved konventionel malkning
Hvis der malkes i malkestald eller i bindestald, er 
kravene til buffertanken, at den skal kunne rumme 
mindst en malkning. Tanken skal være forsynet med 
køling og omrøring efter de samme regler, som gæl-
der for den ordinære tank. Da der ikke skal hentes 
mælk fra buffertanken, er der ikke krav til størrelse 

på tankens udløbsrør, bøjnin-
ger og placering af tanken. 
Den mælk, der malkes i buffertank, skal man selv 
pumpe i den ordinære tank efter endt malkning 
og kommer som sådan ikke mejeriet ved. Kun hvis 
buffertanken i perioder skal bruges som ekstratank, 
og der så skal afhentes mælk fra den, gælder der de 
samme krav, som til den ordinære tank - herunder 
kravet om størrelse på udløbsrør og at tankens til-
kobling skal være placeret i mælkerummet.

Buffertanke ved AMS
Med malkerobotter er der ikke krav om nogen 
bestemt størrelse på buffertanken. Den skal blot 
kunne rumme den mængde mælk, der kommer fra 
robotterne, i den tid det tager for tankvognen at 
tømme tanken og den efterfølgende vask af tanken. 
Der er ikke krav om køling på selve buffertanken, 
blot at kølingen er påbegyndt senest 45 min. efter 
udmalkning. Det vil sige, at det er tilstrækkeligt 
med en forkøling af mælken, inden den går i buffer-
tanken. Der er dog den regel, at problemer med at 
holde kimtallet nede kan udløse et krav om køling 
på buffertanken.

Læs mere
Tekniske krav til mælkekøletanke er et bilag til Arla-
gården og kan findes på Ejernettet eller www.mael-
kekvalitet.dk. Her er de mere tekniske ting omkring 
kravene til tankene beskrevet. De mere overordne-
de forhold er beskrevet i Arlagårdens kapitel 6.

              /HELGE KROMANN

Nye tekniske krav 
til mælkekøletanke

Indpumpningskapaciteten øges med godt 30 % ved at 
gå fra 2” udløbsrør til 3” udløbsrør. Foto: Seges

Vores Mælk
- en ren fornøjelse

Lean og DMS er emnerne i to nye digitale kur-
ser. Kurserne er gratis, og du kan tage dem, 
når det passer dig, og hvor det passer dig. 

Det kan være svært at finde tid til at komme på 
kursus og svært at undvære medarbejderne en hel 
dag, hvis det er dem, der trænger til ny viden.

Den udfordring forsøger SEGES nu at imøde-
komme ved at tilbyde digitale kurser, som du kan 
tage ved din pc derhjemme, når det passer dig, og 
hvor det passer dig.

De to første digitale kurser handler om Lean og 
DMS. De består begge af en række animationer og 
en forklarende speak, så der skal ikke læses noget.

Lær nyt hjemme i sofaen Kursusbeskrivelser:
Få endnu mere ud af Lean
Dette kursus er for dig, der er leder af en bedrift 
og som allerede har stiftet bekendtskab med 
Lean. I holder sandsynligvis Tavlemøder, men 
du kunne godt tænke dig at få endnu mere ud af 
Lean-konceptet. Du præsenteres blandt andet 
for, hvordan alle på bedriften kan komme til at 
tænke i forbedringer, og hvordan I kan blive bedre 
til at identificere spild. Via praktiske eksempler 
fra kvægbedrifter kobles Lean-principperne med 
hverdagens opgaver. Forløbet tager ca. 20 minut-
ter, afsluttes med en test og fungerer på både pc, 
tablet og smartphone.

Egne lister i DMS
I dette kursus lærer 
du at bruge Listeud-
skrifter i DMS Dy-
reregistrering. Klik 
for klik bliver de 
forskellige funk-
tioner gennemgået, 
og efter kurset er 
du fortrolig med, 
hvordan du tilpas-

ser en listeudskrift med oplysninger og kriterier, 
sorterer på oplysninger, laver kopier, navngiver en 
listeudskrift og ikke mindst, hvordan man bruger 
funktionen 'Min liste'. Forløbet tager ca. 20 minut-
ter og skal helst tages fra en pc eller alternativt en 
tablet, da felterne i DMS bliver meget små på en 
smartphone.

Gratis men kræver login
Alle kurser er gratis og kan tages igen og igen. Du 
skal dog bruge det samme login, som du bruger 
til landbrugsinfo og landmand.dk for at komme i 
gang. 

Du finder kurserne på www.seges.dk/digitalekurser 

Når du har logget ind, skal du klikke på ”Mine kur-
ser” øverst for at se samtlige kurser.

/LONE SYLVEST SØGAARD
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