
Sammensæt din egen 
kvægrådgivningspakke  



Hos KvægrådgivningDanmark yder vi rådgivning med afsæt i din bedri  , 
dine behov og med fokus på din bundlinje. 

Derfor præsenterer vi her en række rådgivningsydelser, som du kan 
sammensæ  e  l din helt egen rådgivningspakke  l en fast a  alt pris. 
Fordelen er, at du kender din udgi    l kvægbrugsrådgivning, når vi har 
a  alt den rådgivningspakke, der er relevant for dig. Det giver overblik og 
sam  dig ved du, du er dækket ind rent rådgivningsmæssigt.   



Vidste du, at 

KvægrådgivningDanmark 
hvert kvartal beregner det aktuelle 
                    dækningsbidrag på 34.103 køer?





Besøgsordning 
I fællesskab med ejer/medarbejdere i stalden gennemgår vi besætningen og 
udpeger sammen med jer de steder, hvor der er mulighed for op  mering. 
Ambi  onen er at le  e din hverdag og øge din indtjening.

•    ___ årlige besøg af ___  mers varighed 
•    Inkl. kørsel, ½  mes forberedelse, referat

Specialebesøg
•    Besøg af en specialistrådgiver indenfor f.eks. klovsundhed, Lean, 

medarbejdermanagement, staldtjek, fodringsmanagement, APV mv.
•    I pakken indgår forberedelse, kørsel, besøg og handlingsplan/rapport

Teknikbesøg
Driller teknikken i hverdagen, eller har du fået et nyt system og har brug for 
teknisk assistance, er et teknikbesøg løsningen:

•    Introduk  on  l DMS
•    Digital foderstyring DTM Hi Spec/Cowconnect
•    Ruminact
•    AMS, daglig styring, kra  foder  ldeling, kotrafi k

Grovfoderbesøg
Alle mælkeproducenter er a  ængige af at have grovfoder af den rig  ge kvalitet 
og i de re  e mængder 

•    Grovfoderbehov, lagerbehov, areal  l grovfoder
•    Din frems  llingspris på grovfoder 

Kødkvægsbesøg
Få et besøg af en kødkvægsrådgiver med fokus på vinterens fodring af dine 
kødkvæg.
 

•    1 foderanalyse, 1 foderplan, 1  mes besøg, kørsel

Besøgsordninger



Controllerrolle
Ønsker du en løbende opfølgning på dine resultater i stalden, er der mulighed 
for at få sparring med din rådgiver f.eks. en gang om ugen eller e  er hver 
ydelseskontrol. Vi sørger for at få a  alerne i kalenderen. Den tæ  e løbende 
opfølgning sikrer, at vi hele  den har fokus på at nå målene og en hur  gere 
reak  on på eventuelle afvigelser.

•    Opfølgning på nøgletal hver uge pr. telefon __ eller mail __
•    Opfølgning e  er hver ydelseskontrol pr. telefon __ 

eller ved besøg __ eller mail __

Yversundhedsbesøg
Yversundhed er og har al  d været et vig  gt emne. Der er penge at hente 
i et lavere celletal, både hvad angår pris  llæg men også en højere ydelse. 
På et yversundhedsbesøg går vi hele vejen rundt for at fi nde de  ltag, der 
skal  l for at forbedre yversundheden hos køerne.

•   Forberedelse
•    Opstartsbesøg evt. med dyrlæge, hvor vi deltager og 

observerer malkeru  ner under malkningen.  
•    Udarbejdelse af handlingsplan 
•    Inkl. kørsel

Videoovervågning
Koen har travlt i løbet af døgnet. Den skal ligge i sengen i 14  mer, 
æde 4-6  mer, og den resterende  d (2-4  mer) skal den malkes, drikke 
og bruge  d på kobørster, være social mm.
Ved at have kendskab  l dine køers adfærd kan du tage hensyn og op  mere på 
forholdene ved f.eks. at ændre på ru  ner, logis  k mm. Det giver øget indtjening. 
Pakken indeholder:

•    Opsætning af kameraer, min. 24  mers videoovervågning, 
analyse, rapport og kørsel



Vidste du, at vores rådgivere hvert år  

kører 83.003 kilometer  
for at komme ud på besøg hos vores kunder?



Foderplaner
Din besætnings foderbehov varierer over året i forhold  l kælvningsfordeling 
og mælkeproduk  on, og behovet for  lskudsfoder skal løbende afstemmes med 
de grovfoderkvaliteter, der indgår. Derfor er det vig  gt, at du får udarbejdet en 
god foderplan eller blanderecept, som tager hensyn  l næringssto  rav, sundhed, 
produk  onsmål og økonomi.
E  er behov kan der udskrives  lskudsfoderlister og blanderecepter, som er med 
 l at sikre stabilitet i den daglige fodring.

• Dyregruppe 1 _____________ Antal foderplaner __
• Dyregruppe 2 _____________ Antal foderplaner __
• Dyregruppe 3 _____________ Antal foderplaner __

Foderkontrol
EFK, Endagsfoderkontrol er en opfølgning på, om foderplanen bliver fulgt og 
virker e  er hensigten. Kontrollen giver dig overblik over, om køer og opdræt æder 
den mængde foder, der er beregnet i foderplanen, og om ydelsen og  lvæksten 
er, som de skal være. Kvægkonsulenten beregner bl.a., om næringsstof-
sammensætningen og energiudny  elsen er op  mal.

• __ foderkontroller med opfølgende kommentarer
• Foderkontrol e  er hver ydelseskontrol

Foder





Har du svært ved at opnå de ønskede resultater i produk  onen? 
Er vedligeholdelses-udgi  erne for store? Eller ser du mulighed for at 
arbejde mere eff ek  vt? Der kan være mange grunde  l at s  lle skarpt 
på de steder i produk  onen, hvor forandring og nye vaner kan gøre en 
posi  v forskel.
Vi hjælper dig med at op  mere i mælkeproduk  onen gennem bedre 
personaleledelse, organisering af arbejdet og ledelse i praksis.

•    Leanrådgiveren besøger dig, og sammen klarlægger I mål og ønsker. 
I iden  fi cerer de udfordringer og stopklodser, der er i forhold  l at 
nå målet

•    Leanrådgiveren og du beslu  er hvilke metoder og værktøjer, der bedst 
kan hjælpe  l at nå i mål

Ledelse og medarbejderpleje



KvægrådgivningDanmark udbyder erfa-grupper for mælkeproducenter. 
Du kan helt sikkert lære dine kolleger noget - og du kan helt sikkert lære 
noget af dem.

•   Eksempler på erfagrupper:
- KvægNøglen
- KvægNøglen Plus
- Fodermester
- Udenlandske medarbejdere
- Kalvepasser
- Yversundhed
- Staldskole
- Økologi

Erfagruppe

Vidste du, at 

KvægrådgivningDanmark 
hvert år arrangerer 75 erfa-gruppemøder?



www.kvægrådgivningdanmark.dk

Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup 
Tlf. 7015 4000
 www.velas.dk

Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby
Tlf. 56 90 78 00 - Fax 56 90 78 90

www.blf.dk

Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Tlf. 5786 5000  

www.vkst.dk

Har du særlige ønsker  l rådgivning, som ikke er beskrevet i folderen?  
Sig frem og lad os vende, hvordan vi imødekommer dem.

Særlige ønsker


