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 Peder Philipp  Gitte Grønbæk
 Formand  Direktør

Velkommen til 
KvægKongres 2013
Indimellem er det skønt at komme hjemmefra og hente ny viden og inspira-
tion, så man kan vende hjem igen med ny energi og nye ideer. Og det er præ-
cis, hvad vi håber, at du vil bruge årets KvægKongres til. Vi har sammensat et 
superspændende og varieret program, der giver dig ny viden og nye ideer til 
at udvikle både dig selv og bedriften.
  
Stram økonomi og toptuning af bedriften har været gennemgående nøgle-
ord for de fleste kvægbrugere i 2012. Begge dele kræver mere end et godt 
håndelag og skarpt blik for dyrene. Det afspejler sig i årets program, hvor vi 
bl.a. sætter fokus på en lang række aspekter inden for ledelse, økonomi og 
produktionsstyring. Hør bl.a. hvad det betyder for dynamikken blandt le-
der og ansatte på bedriften, hvilke mennesketyper vi hver især er – og ikke 
mindst, hvordan lederen kan bruge den viden til at optimere arbejdsklimaet 
og motivationen.

Alle kvægbrugere har mærket, hvordan produktionen i højere og højere grad 
er underlagt markedsvilkår med bl.a. store prisudsving. Med kvoternes ophør 
i 2015 bliver disse vilkår ikke mindre markante. Hør hollandske Mark Voor-
bergen, som har ydet rådgivning til nogle af verdens største mejeriselskaber, 
give sit bud på fremtidens mælkemarked og effekten af kvoternes ophør i 
2015. Direkte fra USA flyver vi Terry R. Smith ind. Han rådgiver store ameri-
kanske bedrifter i forretningsledelse og økonomi og giver på kongressen sine 
råd videre om mælkeproduktion under markedsvilkår. 

Mens kvægbrugerne arbejder hårdt på at forbedre driftsresultatet, arbej-
der Landbrug & Fødevarer intenst på den politiske front med at forbedre 

rammevilkårene for kød- og mælkeproduktion. Men hvordan er egentlig de 
fremtidige vækstmuligheder for erhvervet? I stedet for den traditionelle ho-
vedtaler liner vi mandag eftermiddag op til debat med erhvervs- og vækst-
minister Annette Vilhelmsen, administrerende direktør i Landbrug & Føde-
varer Søren Gade, fødevareordfører for SF, Steen Gade, miljøordfører for S, 
Torben Hansen og formand for L&F, Kvæg Peder Philipp.

Men kongressen er andet og mere end faglige input. Det er også stedet, hvor 
man mødes med kollegerne til en god snak og et godt grin. Bidrag til det gode 
grin leveres i år af Christian Bitz, som ellers er bedst kendt som ernæringseks-
pert. Men vi kan love, at det ikke bliver kedeligt, når Christian Bitz før midda-
gen giver den danske madkultur en humoristisk overhaling. 
 
Hyggesnakken under natmaden kommer til at foregå til toner leveret af jazz-
pianisten Mads Bærentzen og bassisten Peter Vuust.

Gå om bord i programmet og sæt kryds ud for nogle af de mange spænden-
de indlæg, som passer præcist til dig og din situation. Vi håber, at du vil møde 
op til en god oplevelse og blive ladet op med både faglig og menneskelig in-
spiration.

Det er gratis at deltage i kongressen, så du skal ikke tilmelde dig. Vi sørger også 
for forplejning begge dage – frokost, kaffe m.v. i pauserne og middag man-
dag aften. 

God fornøjelse!
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Tid Fælles ØKONOMI LEDELSE PRODUKTIONS-
STYRING

PRODUKTIONS-
ANLÆGGET

FODER-
FORSYNING KOEN KØD

Mandag - 25. februar 

09.30 – 10.00 Kaffe

10.00 – 11.50 Beretning og debat 

11.50 – 12.00 Kåring af Kvalitetsmester 2012

12.00 – 12.30 Præsentation af kandidater på valg til Landbrug & Fødevarer, Kvægs bestyrelse

12.30 – 13.15 Frokost 

13.15 – 14.45 Debat  – Sådan skaber vi vækst

14.45 – 15.15 Kaffe 

15.15 – 16.00 1. Fremtidens mælkemarked 
 
• TEA

2. Forandringsparat?  

• LOK 5

3. Styr på produktionen i det 
daglige
• KON

4. Bedre grovfoder – sådan! 

• SCE

5. Den holdbare ko 

• LOK 4

6. Fremtidsprognoser for 
okse- og kalvekød
 • CAB

16.15 – 17.00 7. Store kvæg bedrifter 
– tag ved lære af USA
• TEA

8. Leder – sæt dig for bord enden

• LOK 5

9. Sæt omkostningerne til 
vedligehold på skrump 
• KON

10. Hvor er græsset grønnest?

• SCE

11. Tjen penge på krydsnings-
kalve 
• LOK 4

12. 
Kødkvæg
• CAB A

13. Slagte- 
kalve
• CAB BC

17.15 – 17.45 Kål, Klid og Kærlighed – Bitz på kant med Danmark

17.55 – 19.00 Middag

19.00 – 19.45 14. Får og geder I
• LOK 5

15. Dansk Holstein I
• TEA

16. Et liv i balance
• KON

17. Gå tættere på – den svære samtale               
• SCE

18. RDM I
• CAB A

19. Dansk Jersey I     
• LOK 4

20. Dansk Kødkvæg I 
• CAB BC

19.45 – 20.00 Kaffe

20.00 – 20.45 21. Får og geder II
• LOK 5

22. Dansk Holstein II
• TEA

23. Styr på produktionen og 
økonomien hen over året  • KON

24. Sådan får vi accept og respekt               
• SCE

25. RDM II
• CAB A

26. Dansk Jersey II 
• LOK 4

27. Dansk Kødkvæg II 
• CAB BC

21.00 – 21.45 28. Kan vi konkurrere med 
vores EU-kolleger?          • LOK 5

29. Dansk Holstein III
• TEA

30. Kender du typen?                              
• SCE

31. Markedsmekanismer og 
risikoafdækning                   • KON

 32. RDM III 
• CAB A

33. Dansk Jersey III 
• LOK 4

34. Dansk Kødkvæg III 
• CAB BC

21.45 Natmad

Tirsdag - 26. februar

09.30 – 10.15 35. Forandringsparat? (G) 

• LOK 4

36.Styr på produktionen og 
økonomien hen over året (G)
• CAB A

37. Det sker ikke for mig! 

• CAB BC

38. Bedre grovfoder – sådan! (G) 

• SCE

39. Den holdbare ko (G)    

• TEA

10.15 – 10.45 Kaffe 

10.45 – 11.30 40. Store kvæg bedrifter 
– tag ved lære af USA (G)                                             
• KON

41. Leder – sæt dig for bord-
enden (G)
• LOK 4

42. Styr på produktionen i det 
daglige (G) 
• CAB A

43. Sæt omkostningerne til 
vedligehold på skrump  (G) 
• CAB BC

44. Optimér den økologiske 
foderforsyning 
• SCE

45. Tag hånd om smerten 

• TEA

11.45 – 12.30 46. Styrk samarbejdet med 
banken  
• KON

47. Få den bedste rådgivning

• LOK 4

48. Kend dine fremstillingspriser og 
brug dem, når du tager beslutninger                                                     
• CAB A

49. Geniale ideer 

• CAB BC

50. Effektivitet, effektivitet
 – koens biologi viser vejen   
• SCE

51. Bliv klogere på klovbeskæring 

• TEA

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.15  52. Et godt køb? 

• KON

53. Ansæt den rigtige med-
arbejder og få det bedste ud af 
ham                                              • CAB A

54.Bedre økonomi med AMS

• LOK 4

55. Er der økonomi i Lov om hold 
af malkekvæg? 
• CAB BC

56. Optimér den økologiske 
foderforsyning (G)
• SCE

57. Goldkomanagement 

• TEA

14.15 – 14.45 Kaffe 

14.45 – 15.30 58. Styrk samarbejdet med 
banken (G) 
• KON

59. Giv samarbejdet et eftersyn

• CAB A

60. Styr på opstart og arbejds-
gange med AMS
• LOK 4

61. Hvor er græsset grønnest?
(G)
• SCE

62. Multifaktorielle besætnings-
problemer – facts og faldgruber                                            
• TEA

Kongressal = • KON  | Teatersal = • TEA  | Cabaretsal = • CAB  | Lokale 4 = • LOK 4  | Lokale 5 = • LOK 5  | Scenen = • SCE 
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• LOK 4
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• LOK 5

22. Dansk Holstein II
• TEA

23. Styr på produktionen og 
økonomien hen over året  • KON
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• SCE
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36.Styr på produktionen og 
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• CAB A
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• CAB BC
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Kongressal = • KON  | Teatersal = • TEA  | Cabaretsal = • CAB  | Lokale 4 = • LOK 4  | Lokale 5 = • LOK 5  | Scenen = • SCE 

Smartphone – brug QR-koden
Find indlæggene, som ligger sorteret efter tidspunkter eller sorteret på temaer. 
Opret dig som bruger. Udvælg de indlæg, du har interesse i ved et klik på stjer-
nen. Herefter har du hurtigt overblik over dine valgte blokke med tid og sted. 
Se også www.kvaegkongres.dk
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Beretning og debat
Mandag kl. 10.00 i Koncertsalen

Mandag formiddag kan du høre Videncentret for Land-
brug, Kvægs direktør, Gitte Grønbæk og Landbrug & Fø-
devarer, Kvægs formand, Peder Philipp aflægge beret-
ning. 

– Få indblik i vores arbejde og politiske aktiviteter samt 
organisationens holdning til aktuelle pro blemstillinger 
og deltag i den efterfølgende debat. 

Mandag kl. 08.30 – 13.15 

Valg til Landbrug & Fødevarer, Kvæg
Stemmeberettigede er aktive medlemmer i Dansk Landbrug, 

der er til stede under valghandlingen. Der kan ikke stemmes 

via fuldmagt. For at kunne stemme skal man registreres. Regi-

streringen foregår ved oplysning af enten medlemsnummer el-

ler navn og adresse. Herefter udleveres en stemmeseddel. Det 

er ikke muligt at afhente mere end én stemmeseddel for hvert 

aktivt medlemsnummer. Medlemsnummeret er det 6-cifrede 

nummer, der er trykt sammen med dit navn og adresse på forsi-

den af LandbrugsAvisen. 

Man kan afhente stemmeseddel og afgive sin stemme fra kl. 

8.30, hvor kongressen åbner og frem til 13.15, hvor frokosten 

slutter. I tidsrummet 12.00 - 12.30 vil de opstillede kandidater 

få mulighed for at præsentere sig selv. Der vil ikke være anbefa-

lingstaler. Da der stemmes efter prioriteringsprincip, SKAL der 

afgives fire stemmer, og de fire kandidater, der i alt har fået flest 

stemmer, vælges ind. 

Valget offentliggøres i forbindelse med middagen om aftenen. 

Yderligere information fås hos Katrine Lyngenbo, Landbrug & 

Fødevarer, kal@lf.dk, T 3339 4230 eller 3017 8899.

Primærsiden i Landbrug & Fødevarer skal for perioden 1. marts 

2013 til 28. februar 2015 vælge syv bestyrelsesmedlemmer til 

Kvæg, heraf fem fra landboforeningerne og to fra Familieland-

bruget. L&Fs primærbestyrelse har udpeget Kristian Gade som 

direkte repræsentant for at skabe sammenhæng og koordinati-

on bestyrelserne imellem. Jens Ole Karmsten og Egon Schmidt 

blev genvalgt ved valget i Familielandbrugets repræsentant-

skab i september i Brædstrup, og dermed er de også valgt som 

Familielandbrugets repræsentanter. 

 

Valget af de resterende fire bestyrelsesmedlemmer foretages 

på kongressen mandag den 25. februar. 

Valgprocedure
Da L&Fs primærbestyrelse har udpeget én fra landboforenin-

gerne til Kvægs bestyrelse, og Familielandbruget har valgt deres 

repræsentanter, skal der vælges fire repræsentanter fra landbo-

foreningerne. Valget af de fire bestyrelsesmedlemmer vil blive 

foretaget i ét fælles valgforum. Hvis der ikke opstilles flere kan-

didater, end der er pladser, foretages der ikke valg.



KvægKongres 2013     | Side 5

PROGRAM  25.  - 26. februar 2013  

Gå på Videnscafé

MarKo
Vi præsenterer MarKo i en ny udgave. MarKo beregner 
de økonomiske konsekvenser af at ændre sædskifte og fo-
derforsyningsstrategi. Den nye udgave kan gøre det med 
udgangspunkt i netop din bedrift.

Få overblikket med KMP
Kom og oplev, hvordan du let og hurtigt kan holde styr på 
de daglige aktiviteter i besætningen med Kritiske Måle-
punkter (KMP).  Se også, hvad de øvrige DMS-program-
mer NorFor Foderstyring og NorFor Produktionsstyring 
har at byde på.

Er din mælk – en ren fornøjelse?
Få en snak med din kvalitetsrådgiver, som er ekspert i 
mælk og malkning og hør, hvordan vi kan hjælpe dig, så 
din mælk altid afregnes i bedste kvalitetsklasse.

Kombi-Kryds
Krydsningsavl giver dig:
• 10 % højere DB pr. årsko – uden ekstra investering
• Mere robuste dyr
    - lever længere 
    - er mere sygdoms  resistente
• Effekt – uanset pasningsniveau

Og vi kan fortælle dig, hvordan du kommer i gang. 

Tips til it-værktøjer 
Vi giver tips og tricks til Dyreregistrering og andre it-
værktøjer. Til gengæld vil vi gerne have dine gode ide-
er til en ny udgave af Dyreregistrering, der skal moder-
niseres efter 14 år i tjenesten.

Videnscaféer har åbent i alle pauser.

I pauserne har du mulighed for at besøge fem forskellige Videnscaféer. Her kan du blive opdate-
ret og stille alle de spørgsmål, du vil – og du må meget gerne tage din kaffe med. 
Kongressen kan i år byde på følgende Videnscaféer:

Kåring af Kvalitetsmester 2012
Den danske mælkekvalitet bliver bedre og bedre. I 2012 nåede det gennemsnitlige celletal 
for hele året ned på 221.200. Det er en flot præstation og viser, at de danske mælkeproducen-
ter hele tiden arbejder fokuseret på at forbedre mælkekvaliteten. Også kimtallet blev reduce-
ret – fra 8.800 til 7.800 i 2012. En flot samlet præstation. 

Men enkelte mælkeproducenter har mælkekvalitet helt i særklasse. Det vil vi gerne belønne. 
Derfor kårer vi årets kvalitetsmester 2012 på kongressen. VFL, Kvæg og mejerierne arbejder 
målrettet på at hæve mælkekvaliteten i samarbejde med de danske mælkeproducenter. Må-
let er, at alle danske mælkeproducenter skal nå under 150.000 i celletal, under 5.000 i kimtal, 
og at der ikke er nogen påvisninger af antibiotika eller andre hæmstoffer i mælken.

Årets kvalitetsmester er den mælkeproducent, som lå længst under disse værdier i 2012.
Kåringen finder sted mandag kl. 11.50 – lige efter beretningen.

Mandag kl. 11.50 – 12.00 i Koncertsalen
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Debat
Uden mad og drikke …

Igen i år er Landbrug & Fødevarer, Kvæg 
og vores sponsorer værter ved fuld 
forplejning begge dage.

Mandag kl. 13.15 – 14.45 i Koncertsalen

Sådan skaber vi vækst 

Deltag i debatten, når vi sætter fokus på mulig
hederne for vækst i fødevareerhvervet

Hvordan kan bortfaldet af EU´s mælkekvoter i 2015 bruges til at skabe 
ny vækst og nye arbejdspladser inden for erhvervet? Hvilke rammevilkår 
tilgodeser både beskyttelsen af miljø og natur samt hensynet til omkost-
ningsniveauet i en produktion, der skal være konkurrencedygtig på eks-
portmarkederne? Hvordan kan vi i fællesskab udnytte vækstpotentialet 
i fødevaresektoren? 
 
Det er nogle af de spørgsmål, som vi beder vores debatlystne panel tage 
stilling til og komme med nogle bud på. 

Panelet består af erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF), mil-
jøordfører Torben Hansen (S), fødevareordfører Steen Gade (SF), admini-
strerende direktør Søren Gade (L&F) samt formand Peder Philipp (L&F, 
Kvæg). 

Debatten styres med hård hånd af chefredaktør Henrik Lisberg, Land-
brugsMedierne. 

Annette Vilhelmsen, er-
hvervs- og vækstmini-
ster (SF)

Torben Hansen, miljøord-
fører (S)

Steen Gade, fødevareord-
fører (SF)

Peder Philipp, formand 
(L&F, Kvæg)

Søren Gade, administre-
rende direktør (L&F)

Henrik Lisberg, chefredak-

tør (LM)

Valg  til

Specialudvalget  for  
Foderproduktion og Græsmarksdrift

– Opstilling af kandidater foregår kl. 15.15 i mødelokale Sce-
nen i forbindelse med indlæg nr. 4: Bedre grovfoder – sådan! 

– Afstemning foregår kl. 16.15 i mødelokale Scenen i forbin-
delse med indlæg nr. 10: Hvor er græsset grønnest?

Smartphone – brug QR-koden
Find indlæggene, som ligger sorteret 
efter tidspunkter eller sorteret på te-
maer. 
Opret dig som bruger. Udvælg de 
indlæg, du har interesse i ved et klik 
på stjernen. Herefter har du hurtigt 
overblik over dine valgte blokke med 
tid og sted. 
Se også www.kvaegkongres.dk

Side 1 af 1

17-01-2013http://qrickit.com/api/qr?qrsize=220&d=http://kvaegkongres2013.sched.org/mobile/&...

Terry R. Smith holder sit første indlæg mandag 
kl. 16.15 i Teatersalen. Vil du i tættere dialog 
med Terry R. Smith om ledelse af en stor kvæg-
bedrift, så er muligheden der, hvis du går til 
mødelokale 7 mandag aften kl. 19.00 - 20.45.

Terry R. Smith, Master of animal science, og 
Ph.d (dairy science og agricultural economics), 
ejer af Dairy Strategies og associeret professor 

ved University of Wisconsin-Madison.

Store kvægbedrifter 
– spørg mesteren til råds 

Den Europæiske Union ved Den Europæiske 
Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministe-
riet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har delta-

get i finansieringen af projektet.

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne

Støttet af 
Fødevareministeriet og EU
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Landbrug & Fødevarer, 
Kvæg, Danish Crown, Vi-
kingDanmark,  Them An-

delsmejeri og DLG 
er sponsorer for  forplejnin-

gen under kongressen. 

Boks:  
Musik til natmaden 
Vi runder mandagen af med lidt godt til 
både maven og ørerne. Den århusianske 
jazzpianist, Mads Bærentsen vil sammen 
med bassisten Peter Vuust supplere 
natmaden med en række evergreens fra 
den amerikanske standardtradition samt 
andre velkendte melodier af blandt andre 
The Beatles og Stevie Wonder.

Vind en middag 
for to

Giv os din mailadresse nu 
– og  din mening efter kongressen!

Vi har brug for din mening om årets kongres 
– og ideer til den næste. 

Giv os din mailadresse nu, så sender vi dig nogle spørgsmål om 
kongressen, når den er afviklet.

På www.kvaegkongres.dk kan du indtaste din mailadresse 
– og i øvrigt finde mange informationer om kongressen.

Ville du gerne 

ha’ hørt …?

Der er mange spændende indlæg på kongressen, og det 

kan være svært at nå at høre alt det, man gerne vil. 

Skulle der være et indlæg, du ikke fik hørt, kan du finde en 

uddybning af emnet på 

  

  www.kvaegkongres.dk 

Uden mad og drikke …

Igen i år er Landbrug & Fødevarer, Kvæg 
og vores sponsorer værter ved fuld 
forplejning begge dage.

Musik til natmaden
Vi runder mandagen af med lidt godt til både maven og 
ørerne. Den århusianske jazzpianist, Mads Bærentzen vil 
sammen med bassisten Peter Vuust supplere natmaden 
med en række evergreens fra den amerikanske standard-
tradition samt andre velkendte melodier af blandt andre 
The Beatles og Stevie Wonder.

Mandag kl. 17.15 – 17.45 i Koncertsalen

Kål, Klid og Kærlighed 
– Bitz på kant med 
Danmark
Danskernes madvaner bliver ikke mindre interessante, når man er føde-
vareproducent. Derfor sætter vi i år Christian Bitz til at løfte stemningen 
før middagen. Nogle kender Christian Bitz som ernæringsguru fra Go’ 
Morgen Danmark, andre kender ham som fast klummeskribent i Berling-
ske og bladet iForm. Men han har mange andre sider. Christian er uddan-
net cand.scient. i human ernæring og arbejder til daglig som forsknings-
chef på Herlev Hospital. At han også har humor blev understreget, da 
han vandt ’Vild med Comedy’ på TV2 Zulu. 

På kongressen skal vi opleve ham på slap line i sit show ’Kål, Klid og Kær-
lighed’, hvor han giver den danske madkultur en humoristisk overhaling. 
Fra café latte og klid i København til kålpølse og snysk i Sønderborg. Dan-
mark har det hele. På trods af vores beskedne areal, er vores madkultur 
som nat og dag – til stor fryd for os alle, hvis vi ellers tør udforske den.

Mandag kl. 21.45 i Koncertsalen
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Mandag
15.15 - 16.00

 3 /42 (G) Kongressal

Tema PRODUKTIONSSTYRING

Styr på 
produktionen 
i det daglige

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 10.45

 > Driftsleder Jens Kristiansen, Brørup
 > Specialkonsulent Søs Ancker, Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 > Specialkonsulent Lars A. H. Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

De fleste mælkeproducenter kender til, at det ikke er alt, man får gjort og 
fulgt op på. Derfor er det ekstra vigtigt at få sat de vigtige områder i fokus, 
som skal nås, og der skal følges op på. I dette indlæg får du inspiration til, 
hvordan du kan gå hjem og styre din bedrift bedre i dagligdagen. Driftsle-
der Jens Kristiansen fortæller, hvad han prioriterer at have styr på og over-
blik over på bedriften. Rådgiverne følger op med deres bud på, hvad der 
kan måles og overvåges indenfor mælkeproduktion, reproduktion, sundhed 
og fodring. Og de giver dig et overblik over, hvilke redskaber du kan bruge. 
Blandt andet vil du høre om de to helt nye it-programmer til produktionssty-
ring KPO og KMP. Til sidst kan du høre, hvordan dine israelske kolleger, som 
er mestre i produktionsstyring, gør. 

 2 /35 (G) Lokale 5

Tema LEDELSE

Forandrings parat?

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 09.30 

 > Udviklingsdirektør Kim Ladekjær, LRØ 

Når bedriften skal tunes, og alt skal optimeres, er det ofte nødvendigt at for-
andre og gøre tingene anderledes. Men det er ikke altid let at ændre på sine 
egne og medarbejdernes vaner og den måde, man plejer at gøre tingene på. 
Hør hvordan forandringsprocessen lykkes, og hvad det er for barrierer, man 
skal overvinde. Vi ser også på, hvilke typer af forandringer der er og hvilke 
kræfter, der driver behovet for forandringer. Hvad skal der til? Nogle behov 
for forandringer er lettere at erkende end andre. Kim Ladekjær arbejder 
med forandringer og tager i sit indlæg udgangspunkt i konkrete praktisk gen-
nemførte forandringer i landbruget.

 > Independent Dairy Consultant, Mark Voorbergen

Priserne på mejeriprodukter i EU følger i dag verdensmarkedet. Det bety-
der større og uforudsigelige udsving i mælkeprisen og øger vigtigheden af 
at følge markedsudviklingen tæt for at sikre, at de rigtige beslutninger tages 
både på kort og langt sigt. Mark Voorbergen har stor indsigt i mælkemarke-
det og de underliggende forhold, som driver markedet. Han rådgiver i dag 
firmaer indenfor markedsmæssige, finansielle og strategiske områder og har, 
som tidligere ansat hos Rabobank gennem 12 år, ydet finansiel og strategisk 
rådgivning til nogle af verdens største mejeriselskaber. I sit indlæg ser han 
på mælkemarkedets udvikling på  kort sigt. Holder prisstigningerne i andet 
halvår 2012 ind i 2013, og hvilke faktorer kan trække prisen yderligere op, 
og hvilke kan bevirke, at de falder? Derudover giver han sit bedste bud på, 
hvad der sker med produktionen, markedet og priserne, når kvotesystemet 
forsvinder i 2015.

 1  Teatersal

Tema ØKONOMI

Fremtidens 
mælkemarked 

 Indlægget holdes på engelsk.



KvægKongres 2013     | Side 9

PROGRAM  25.  - 26. februar 2013  

 6  Cabaretsal  > Sektordirektør Allan Munch Mortensen, KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD, L&F
 > Seniorkonsulent Thomas Haahr, KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD, L&F 

Fremtidsprognoser for okse- og kalvekød i Danmark, EU og resten af verden. 
Vi ser på, hvordan fremtiden ser ud for afsætningsforhold, efterspørgsel, pri-
ser osv.

Tema KØD

Fremtidsprognoser 
for okse- og kalvekød

Valg  
Specialudvalget  for  Foderproduktion og Græsmarksdrift

– Opstilling af kandidater foregår i mødelokale Scenen i forbindelse med indlæg nr. 4 kl. 15.15.
– Afstemning foregår kl. 16.15 i mødelokale Scenen i forbindelse med indlæg nr. 10.

 5 /39 (G) Lokale 4

Tema KOEN

Den holdbare ko

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 09.30

 > Driftsøkonomikonsulent Louise Birkholm Hermansen, LandboNord
 > Kvægbruger Poul Henrik Jensen, Sæby 

Danske køer holder i gennemsnit under to år efter første kælvning. Er det 
godt nok – og er det rentabelt? Få indblik i sammenhængen mellem køernes 
holdbarhed og økonomien i produktionen og ikke mindst hvilke faktorer, 
der er afgørende for holdbarheden.  
I praksis er det muligt at opnå gode resultater og længere holdbarhed blandt 
køerne. Kvægbruger Poul Henrik Jensen fortæller, hvad han gør for, at køer-
ne i hans besætning bliver væsentligt ældre end den gennemsnitlige danske 
ko, og hvilken effekt, det har i besætningen.

 4 /38 (G) Scenen  > Konsulent Peter Hvid Laursen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Konsulent Anna Mette Ugelvig, Syddansk Kvæg
 > Mælkeproducent Jens Winther, Vestergaard, Bredebro

Hånden på hjertet: Bliver dit grovfoder altid af den kvalitet, du kunne ønske 
dig? Hvis ikke, er det så kun vejrets skyld? Eller kunne du måske også lære no-
get? Kom på skolebænken med Grovfoderskolen og se, hvordan man, med 
systematik og entusiasme samt konkrete og realistiske mål, kan forbedre sin 
grovfoderproduktion markant. 
Bedre grovfoder giver glade køer og flere penge på bundlinjen.

– Opstilling af kandidater til Specialudvalget for Foderproduktion og Græs-
marksdrift

Tema FODERFORSYNING

Bedre grovfoder 
– sådan!

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 09.30

Trådløst netværk
FREEinternetMCH

Undgå problemer med parkering!

•  Der er masser af P-pladser ved MCH Messecenter Herning på P-Vest

•  Bussen kører gratis i pendulfart til og fra Kongrescenteret. Se tiderne på bagsiden af programmet.

HUSK – hvis du parkerer inde i byen, skal du benytte P-billetten på bagsiden af programmet.
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Mandag
16.15 - 17.00

 9 /43 (G) Kongressal

Tema PRODUKTIONSANLÆGGET

Sæt omkostningerne til 
vedligehold på skrump  

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 10.45

 > Specialkonsulent Helge Kromann, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Specialkonsulent Per Justesen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Driftsleder Lars Jacewicz, Sønderbygård, Skodborg
 > Konsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg 

I dette indlæg kommer vi hele vejen rundt om bedriften. Vi starter med at se 
på malkesystemet, og hvordan man kan holde omkostningerne nede til ved-
ligehold, energi og service, uden at det går ud over mælkekvaliteten. Du får 
ideer til, hvilke knapper du kan skrue på, fx omkring isolering af rør, hvor der 
er penge at hente på sparet energi.  
Du skal også møde Lars Jacewicz, som er driftsleder på Sønderbygård ved 
Skodborg. Her har de hele tiden fokus på forbedringer af bedriften og har 
blandt andet afprøvet det nye jordnære Leanværktøj TPM, der kan reducere 
vedligeholdelseskontoen betydeligt.

 8 /41 (G) Lokale 5

Tema LEDELSE

Leder – sæt dig 
for bordenden

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 10.45 

 > Virksomhedsrådgiver Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 
Økonomi & Virksomhedsledelse 

 > Juridisk specialkonsulent Morten Haahr Jensen, Videncentret for Land-
brug, Økonomi & Virksomhedsledelse

At være leder af et moderne kvægbrug er en kompleks opgave, og det kan 
være en udfordring at udfylde lederrollen. Men det er nødvendigt for at 
drive et moderne kvægbrug. Vi ser på, hvordan man indtager pladsen for 
bordenden, når der skal træffes beslutninger, og hvordan man bevarer den. 
Vi kommer omkring, hvad ledelse af den store eller komplekse landbrugs-
virksomhed indebærer og hvilke juridiske pligter, rettigheder og ansvar, der 
følger med.

 > Terry R. Smith, Master of animal science, og Ph.d (dairy science og agri-
cultural economics), ejer af Dairy Strategies og associeret professor ved 
University of Wisconsin-Madison

De markante forskelle, som vi ser i de store bedrifters resultater i Danmark, 
skyldes især forskelle i den måde, bedrifterne ledes på. Nogle hævder, at de 
store bedrifter skal drives som en virksomhed. Men hvad vil det mere konkret 
sige? Direkte fløjet ind fra USA vil Terry R. Smith give os et indblik i, hvordan 
man griber ledelse af store bedrifter an i USA. For mens danske bedrifter har 
merdoblet deres størrelse over en kort periode indenfor de seneste år, har 
man mange års erfaring med store bedrifter ’over there’. Og Terry R. Smith ved, 
hvad han taler om. Siden 1997 har han rådgivet amerikanske landmænd i for-
retningsledelse og økonomi og er samtidig tilknyttet University of Wisconsin-
Madison som associeret professor. Terry R. Smith vil blandt andet komme ind 
på, hvad det er, man skal fokusere på i sin ledelse, og hvorfor – og ikke mindst, 
hvordan det lader sig gøre i praksis. 
Efter indlægget mandag aften er der mulighed for at møde Terry R. Smith 
til videre dialog og spørgsmål kl. 19.00 – 20.45 i lokale 7.

 7 /40 (G) Teatersal

Tema ØKONOMI

Store kvægbedrifter 
– tag ved lære af USA 

 
 Indlægget holdes på engelsk.

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 10.45
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 13  Cabaretsal BC  > Dyrlæge Henrik L. Martin, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Slagtekalveproducent Johannes Nielsen, Horne
 > Konsulent Troels Schmidt, Agrocura

Optimer sundheden i besætningen 
Hør, hvordan du får mest ud af obligatorisk sundhedsrådgivning i din slagte-
kalvebesætning. Kan medicinforbruget sænkes, uden at det går ud over 
sundhed og dødelighed? 
Sådan gør vi det...
Strategi omkring indsættelse af kalve, management, sundhed og behandling.
Strategi ved foderindkøb 
Her ser vi på strategi omkring foderindkøb. Hvordan vurderes markedet? 
Hvornår skal der købes råvarer/foder, og hvordan tegner priserne fremover 
på begge dele?

Tema KØD

Slagtekalve

 12  Cabaretsal A  > Konsulent Arne Munk, AgroTech
 > Konsulent Ann Louise Christensen, AgroTech
 > Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg 

Indeks for bæredygtighed i kødproduktionen  
Vi præsenterer resultatet af det svensk-danske projekt REKS, hvor vi har set på, 
hvordan man driver en fornuftig kødkvægbedrift i Danmark og Sverige med 
hensyn til miljø og klima – og hvad vi kan bruge denne viden til i praksis.

Naturpleje som professionel driftsgren 
Hør om naturpleje som professionel driftsgren. Vi præsenterer resultater fra et 
projekt med syv bedrifter, der har kørt i 2011-2012. Blandt andet kan du høre, 
hvordan man kan bruge benchmarking og Business Check, og hvordan man 
opnår økonomi i professionel naturpleje. 

Tema KØD

Kødkvæg

 11  Lokale 4

Tema KOEN

Tjen penge på 
krydsningskalve

 > Kvægbruger Niels Jørgen Pedersen, Thy
 > Konsulent Jehan Ettema, SimHerd A/S
 > Konsulent Kevin Byskov, Videncentret for Landbrug, Kvæg

I øjeblikket producerer mange mælkeproducenter flere kvier, end der er behov 
for til udskiftning. Det skyldes blandt andet forbedret reproduktion, mulighed 
for anvendelse af kønssorteret sæd og en situation, hvor besætningsudvidelser 
er sat på standby. Men er det den mest rentable løsning fortsat at producere 
et overskud af kvier til et marked med meget svingende priser? Eller skal man 
krydse med kødkvægstyre? På baggrund af aktuelle prisforudsætninger sam-
menligner vi økonomien i at producere krydsningskalve i en malkekvægbesæt-
ning i forhold til opdræt og salg af kvier. Desuden viser vi, hvordan det påvirker 
malkekoen at inseminere med kødkvægstyre. Endelig vil en mælkeproducent 
med 175 Jerseykøer fortælle om sine overvejelser bag og erfaringer med at 
producere kviekalve ved hjælp af kønssorteret sæd på de bedste køer og kvier 
samt krydsningskalve efter Dansk Blåkvæg på de avlsmæssigt dårligste køer.

 10 /61 (G) Scenen  > Konsulent Vibeke Duchwaider, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Mælkeproducent Thomas Hansen, Bjørnekær, Rødding

 Mælkeproducent Thomas Hansen praktiserer en klassisk sønderjysk fodring 
med en stor andel af majs. Alligevel har han en klar strategi for dyrkning af 
slætgræs, ligesom han har for de fleste andre ting på bedriften. Men hvor-
dan passer erfaringerne fra praksis sammen med teorien? Kan det virkelig 
betale sig at tage fem slæt, og følger udbytte og kvalitet den forventede ud-
vikling i alle blandinger af kløvergræs?  
Hør om helt nye praksisforsøg med fire- og femslætsstrategier i kløvergræs.   

– Valg til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift

Tema FODERFORSYNING

Hvor er græsset 
grønnest?

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 14.45
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Mandag
19.00 - 19.45

 16  Kongressal

Tema AFTENPROGRAM

Et liv i balance 

 > Socialkonsulent Solvejg Høj,Kolding Herreds landbrugsforening, Vestjysk 
Landboforening, LRØ  

Drømmen er gået i opfyldelse, og du står med fødderne på eget staldgulv. 
Du har styr på køerne, markplanerne er lagt, og medarbejdersamtalerne er 
i kalenderen. Men hvorfor er konen så trist, hvad ved du egentlig om børne-
nes skolearbejde, og hvad blev der af dem, du plejede at spille fodbold med? 
Solvejg Høj møder i sit daglige arbejde masser af eksempler på, at arbejdsli-
vet og privatlivet spænder ben for hinanden. For at have et godt liv skal der 
være balance mellem arbejde og fritid. Men hvordan får man det? Solvejg 
Høj giver sine bud.

 15   Teatersal

Tema DANSK HOLSTEIN I

Stordrift kombineret med avl 
på Rønhave

 > Gårdejer Jørn Kjær Madsen, Rønhave, Bramming

Rønhave – udvidelse over årene til 1.600 malkekøer og en kvote på 14 mil-
lioner kg mælk, styring i dagligdagen med en vinkel over til avlsarbejde – 
hvordan avlsarbejdet udnyttes i bredden i besætningen og på de interessan-
te og bedste køer – anvendelse af genomiske test/screening, og økonomien 
i avlsarbejdet på Rønhave, herunder også produktion af tyre og embryoner 
til avlsselskaber.

 > Specialkonsulent og dyrlæge Kaspar Krogh, Videncentret for Landbrug, 
Kvæg 

Smittebeskyttelse kan betragtes som en form for forsikring mod smitsom-
me sygdomme. Jo bedre smittebeskyttelse, desto mindre risiko for infektion 
med en sygdom, der ikke tidligere har været i din besætning. Sundhedspro-
grammet for får og geder (i daglig tale Maediprogrammet) er et eksempel 
på effektive foranstaltninger mod indslæbning af alvorlige sygdomme fra 
udlandet. På grund af forskelle i sygdomspres er det også vigtigt at overveje 
hvilke smitteveje, herunder kontakt til andre danske besætninger, der kan 
have betydning for risikoen for introduktion af sygdom. I indlægget kan du 
høre om, hvordan vi bedst undgår indslæb af smitsomme sygdomme fra ud-
landet, og hvordan man undgår smitte i sin besætning fra andre besætnin-
ger i Danmark.

 14   Lokale 5

Tema FÅR OG GEDER I

Smittebeskyttelse  i fåre- og 
gede besætninger 

Trådløst netværk
FREEinternetMCH

Smartphone – brug QR-koden
Find indlæggene, som ligger sorteret efter tidspunkter eller sorteret på temaer. 
Opret dig som bruger. Udvælg de indlæg, du har interesse i ved et klik på stjer-
nen. Herefter har du hurtigt overblik over dine valgte blokke med tid og sted. 

Se også www.kvaegkongres.dk

Side 1 af 1
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 19  Lokale 4  > Kvægbruger Vagn Lindy Petersen, Ånum
 > Jersey avlskoordinator Peter Larson, Viking Genetics 

Vagn Lindy Petersen har fokuseret stærkt på at udbrede genetikken fra de 
bedste køer i besætningen ved anvendelse af racens bedste tyre og ved in-
tensiv anvendelse af ægtransplantation. Resultaterne er ikke udeblevet. 
Besætningen har et af de højeste NTM-niveauer i landet og blev da også 
’NTM-mester’ ved VikingDanmarks områdemøde i november. Tillige er be-
sætningen blandt de, der får udvalgt flest dyr til genomisk test, og som sæl-
ger flest tyre til VikingGenetics. Også her er resultaterne slående: VJ Magnum 
og VJ Hjern er aktuelle brugstyre. DJ Imdix, DJ Bindy og VJ Hickey er nogle af 
racens mest interessante tyrefædre. Indlæggene vil tage udgangspunkt i den 
avlsfilosofi og avlsstrategi, som har givet så flotte resultater i Adelgårds 140 
køer store besætning og for racens avlsplan.

Tema DANSK JERSEY I

Muligheder i avls strategi 
med anvendelse af ægtrans-
plantation 

 20  Cabaretsal BC  > Formand Henning Hansen

Beretning om det politiske arbejde samt orientering om planlagte aktiviteter 
i det kommende år. Desuden er der mulighed for at stille spørgsmål til for-
manden og den øvrige bestyrelse om politiske emner i relation til kødkvæg.

Tema DANSK KØDKVÆG I

Aktuelt Nyt

 18  Cabaretsal A

Tema RDM I

Management i store blande-
de besætninger

 > Driftsleder Lars Svensson, Vadsbo Mjölk AB,  Sverige  

Management i store blandede besætninger kan være en udfordring. De 
store racer har forskellige fordele og udfordringer, som der skal tages højde 
for i produktionen og i daglig management. I Sverige er der mange blandede 
besætninger, og de har mange års erfaringer med at håndtere denne udfor-
dring. Lars Svensson vil fortælle, hvordan de på Vadsbo Mjölk håndterer ud-
fordringen med en stor blandet besætning på 1.200 køer med VikingRed- og 
Holstein-køer. Bedriften er en sammenslutning af ni landmænd. Anlægget 
blev bygget i 2009-2011, og hele bedriften drives økologisk.  

 17   Scenen  > Virksomhedsrådgiver, forfatter og foredragsholder Soulaima Gourani 

Det kan være svært at gå tæt på landmanden med følsomme emner. Bliv 
motiveret af Soulaima Gourani til at turde tage den svære samtale og få nog-
le konkrete værktøjer til, hvordan du bedst griber den an. Soulaima Gourani 
rådgiver en lang række af Danmarks mest innovative og prestigefulde virk-
somheder – blandt andet i relationsopbygning. Hun er nytænkende og kom-
promisløs, hun har en enorm gennemslagskraft og energi, og vi lover, at du 
går fra indlægget udfordret, underholdt og udviklet.

Tema AFTENPROGRAM

Gå tættere på 
– den svære samtale 

Vind en middag for to
Giv os din mailadresse nu – og  din mening efter kongressen!

Vi har brug for din mening om årets kongres – og ideer til den næste. 
Giv os din mailadresse nu, så sender vi dig nogle spørgsmål om kongressen, når den er afviklet.

På www.kvaegkongres.dk kan du indtaste din mailadresse – og finde mange informationer om kongressen.

For 

rådgivere
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Mandag
20.00 - 20.45

 23 /36 G Kongressal

Tema PRODUKTIONSSTYRING

Styr på produktionen og 
økonomien hen over året 

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 09.30 

 > Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Kvægbruger Simon Simonsen, Wissingsminde

Store udsving i priserne stiller ekstra krav til styring af både produktion og 
økonomi hen over året. Vi ser på, hvor man tager fat og justerer, når priserne 
ændrer sig hurtigt. Vi kommer også ind på, hvordan man bibeholder fokus 
på produktivitet, når man hele tiden er presset på likviditet. Vi skeler des-
uden til, hvordan de agerer i andre lande, når priserne ændrer sig.
Ifølge Simon Simonsen skal budgetter laves, så de kan holdes. Hør, hvordan 
han laver kvartalsvis produktionsøkonomisk opgørelse, som er færdig en 
måned efter kvartalets afslutning. Medarbejderne involveres, og sammen 
finder de 2-3 opfølgningsområder, som de arbejder med frem til næste kvar-
talsrapport.

 22   Teatersal

Tema DANSK HOLSTEIN II

Bioteknologi i relation 
til den fremtidige 
genomiske verden 

 > ET-dyrlæge Søren Ernst Madsen, TransEmbryo og Tirsvad Holsteins, 
Brædstrup

Hvor står vi nu? Status for konventionel ET og nye teknikker samt avanceret 
DNA-teknologi. En kort historisk gennemgang af teknologier til forbedring af 
intensivt avlsarbejde til fremtidig kommerciel anvendelse af Ovum Pick-up, 
IVF og fortsat ET-udvikling. 

 > Teamleder Jaap Boes, Videncentret for Landbrug, Kvæg  

Kommunerne, Naturstyrelsen og andre lodsejere mangler dyr til at få plejet 
deres naturarealer. Flere steder benytter man får til naturpleje, men hvad 
er mulighederne – og måske især udfordringerne – i naturpleje med får? De 
mange regler om pleje, tilskud og kontrol gør det ikke nemt at komme i gang 
– og når man er i gang, hvor kan man så hente hjælp og rådgivning? Natur-
områder er meget forskellige, og vi ser på, om får kan bruges alle steder, og 
om der er særlige forhold som fx parasitter, man skal være opmærksom på. 
Og sidst, men ikke mindst, ser vi på, om der er økonomi i naturplejen. Kom 
og hør om Videncentrets arbejde med naturpleje, herunder erfaringer med 
barrierer, løsninger og naturpleje som professionel driftsgren.

 21  Lokale 5

Tema FÅR OG GEDER II

Naturpleje

Trådløst netværk
FREEinternetMCH

Smartphone – brug QR-koden
Find indlæggene, som ligger sorteret efter tidspunkter eller sorteret på temaer. 
Opret dig som bruger. Udvælg de indlæg, du har interesse i ved et klik på stjer-
nen. Herefter har du hurtigt overblik over dine valgte blokke med tid og sted. 

Se også www.kvaegkongres.dk

Side 1 af 1

17-01-2013http://qrickit.com/api/qr?qrsize=220&d=http://kvaegkongres2013.sched.org/mobile/&...
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 26  Lokale 4  > Kvægbruger Ole Sørensen, Ravninggaard, Ribe
 > Specialkonsulent og dyrlæge Jørgen Katholm, Videncentret for Land-
brug, Kvæg

Hvor stor er forskellen på forekomsten af mastitis mellem racer og mellem 
besætninger? Er der forskel på hvilken type, der er mest dominerende, og 
hvornår de giver kliniske udbrud? Hvordan har udviklingen været? Hvilke ef-
fekter kan man få af forebyggelse og godt management? Masser af spørgs-
mål vedrørende mastitis og Jersey vil blive besvaret, og der vil blive givet 
eksempler på, hvordan strategi og management næsten har elimineret pro-
blemer med mastitis. Jørgen Katholm vil give den teoretiske baggrund, mens 
Ole Sørensen vil fortælle om erfaringer med en fokus, strategi og manage-
ment i sin besætning med godt 450 Jerseykøer. 

Tema DANSK JERSEY II

Muligheder i forebyggel ses- 
og behandlingsstrategi 
vedrørende mastitis

 27  Cabaretsal BC  > Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

En kort gennemgang af de vigtigste tal i årsstatistikken. Desuden orienteres 
om det fælles nordiske kåringssystem og andre af de faglige aktiviteter, som 
Dansk Kødkvæg arbejder med.  

Tema DANSK KØDKVÆG II

Nyt om avl 

 24   Scenen  > Virksomhedsrådgiver, forfatter, og foredragsholder Soulaima Gourani

En gruppe landmænd foretog en rundspørge i København om holdningen til 
mælk og mælkeproduktion. Her viste det sig, at mange københavnere havde 
ondt af mælkeproducenterne.  
”Og det er jo ikke det, vi ønsker. Vi vil gerne have accept og respekt”, lyder 
det fra landmændene. Men hvordan opnår vi det, og hvordan inddrager vi 
lokalsamfundet? Soulaima Gourani har inspireret og udfordret et impone-
rende antal af Danmarks største og mest innovative virksomheder og blev i 
2012 udnævnt til Young Global Leader af World Economic Forum. Hun ef-
terspørges bl.a. på grund af sin evne til nytænkning og til at forudse, hvordan 
markeder reagerer og ændres. Hør Soulaimas helt konkrete løsninger på, 
hvad kvægbrugerne kan gøre for at vinde omgivelsernes respekt.  

Tema AFTENPROGRAM

Sådan får vi accept 
og respekt 

 25  Cabaretsal A

Tema RDM II

Management i store 
blandede besætninger

 > Kvægbrugskonsulent Helle Sievertsen, LandboThy
 > Specialkonsulent og dyrlæge Kaspar Krogh, Videncentret for Landbrug, 
Kvæg 

Hvordan skal jeg håndtere en blandet besætning, uden at det giver eks-
tra problemer? Hvad er forskellene egentlig på racerne samt krydsninger? 
Spørgsmål, som flere danske landmænd står over for. Udfordringerne kan 
være store både med hensyn til fodring og sundhed. Men hvem siger, at det 
ikke kan være en fordel ved korrekt håndtering? En kvægbrugskonsulent og 
en dyrlæge vil komme med deres bud på udfordringerne, forskellene samt 
gode løsninger til management i store blandede besætninger. Endvidere vil 
de kort komme ind på, om udfordringerne og forskellene er de samme i øko-
logiske besætninger.

Den Europæiske Union ved Den Europæiske 
Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministe-
riet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har delta-

get i finansieringen af projektet.

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne

Støttet af 
Fødevareministeriet og EU
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Mandag
21.00 - 21.45

 > Master of Science Steffi Wille-Sonk, Johann Heinrich von Thünen-Insti-
tut, Braunschweig 

Internationalisering er et grundvilkår – også for mælkeproducenter. Mælken 
leveres i dag til et mejeri med en international ejerkreds, og når mælkekvo-
ten forsvinder i 2015, forventer nogle, at produktionen vil flytte til de om-
råder i Europa, som har den bedste konkurrenceevne. Er det noget, danske 
mælkeproducenter behøver at frygte? Steffi Wille-Sonk er tilknyttet Tysk-
lands sektorforskningsinstitution inden for landområder, skovbrug og fiskeri 
i Braunschweig. Hun har arbejdet indgående med at analysere forskelle mel-
lem europæiske mælkeproducenter og deres vilkår på baggrund af resulta-
ter fra European Dairy Farmers. I sit indlæg kommer hun bl.a. ind på, hvor 
danske mælkeproducenters konkurrenceevne rangerer i forhold til kolleger-
nes i EU – og hvad det er, der betinger forskellen i konkurrenceevnen. Hun 
vil også kaste lys over, hvad danske mælkeproducenter kan lære af deres 
udenlandske kolleger.

 28   Lokale 5

Tema ØKONOMI

Kan vi konkurrere med 
vores EU-kolleger?

 Indlægget holdes på engelsk.

 29   Teatersal

Tema DANSK HOLSTEIN III

Er der forskelle i avlsmålene 
i de holsteinpopulationer vi 
sammenlignes med?

 > Landskonsulent Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Er der forskelle mellem de mest aktive holsteinlande på avlsmål og totalin-
dekser? Hvordan er Dansk Holstein placeret i denne familie? Opdatering på 
NTM efter beslutning blandt Holstein i Finland, Sverige og Danmark.

 

 30   Scenen  > Virksomhedskonsulent Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT 

Bliver du altid irriteret på ham, der ikke rigtig får noget fra hånden, men til 
gengæld er grundig ned til mindste detalje? Eller går det dig på nerverne, at 
kollegaen bare kaster omkring sig med gode forslag og ideer, men aldrig får 
gjort noget ved dem? Vi er alle sammen forskellige. Og vores forskelligheder 
har stor betydning for vores samarbejde med hinanden. Men hvis vi erken-
der det, kan forskellighederne vendes til en styrke. Få inspiration til hvordan 
du, gennem kendskab til forskellige persontyper, og ikke mindst dig selv, kan 
forbedre din kommunikation og dit samarbejde med andre. Du får et nyt 
værktøj, som er nemt at bruge – og som ikke mindst er sjovt. 

Tema AFTENPROGRAM

Kender du typen?

Trådløst netværk
FREEinternetMCH

Valg til Landbrug & Fødevarer, Kvægs bestyrelse

Valg af fire bestyrelsesmedlemmer foretages på kongressen i tidsrummet 08.30 til 13.15 
mandag den 25. februar. 
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 31  Kongressalen  > Handelsrådgiver John Jensen, LandboNord
 > Mælkeproducent, Per Andersen, Siggaard, Skive

Råvaremarkederne svinger mere og mere. Udsvingene i priserne inden for 
blot et år er ekstreme, og en forkert beslutning kan have afgørende indfly-
delse på årets økonomiske resultat. Derfor er det afgørende, at man for-
står, hvad der driver markederne, forstår hvorfor mange tager fejl og forstår 
nødvendigheden af at have en klar strategi for sine handler. Hør, hvordan 
du undgår fejlhandler og bliver blandt de bedste 25 pct. til at købe ind. Hør 
også mælkeproducenten give sit bud på, hvordan han forholder sig til mar-
kedet og styrer kontrakterne hjemme på bedriften.

Tema FODERFORSYNING

Markedsmekanismer og 
risikoafdækning

 32  Cabaretsal A

Tema RDM III

Management i store 
blandede besætninger

 > Avlskonsulent Jakob Voergaard, Viking Genetics

I denne blok har tilhørerne mulighed for at stille spørgsmål vedrørende de 
tre meget spændene oplæg i blok I og II. Alle oplægsholderne samt repræ-
sentanter fra RDM vil være til stede til at besvare de gode spørgsmål. 
Vi skal også høre nyt fra RDM-racen. Genomisk selektion fortsætter med at 
sætte fart i avlsarbejdet, og udviklingen går hele tiden hurtigere. Hør om du 
kan følge med i avlsudvilklingen. Måske er udviklingen gået så hurtigt, at 
mange af de gamle tyre er blevet overhalet. 

 33  Lokale 4  > Medlemmer af Dansk Jerseys bestyrelse 

Mød Dansk Jerseys bestyrelse og hør om deres erfaringer og holdninger. Be-
styrelsesmedlemmerne tager udgangspunkt i egne eksempler på effekt af 
ændret strategi og management, inden for forskellige områder, til inspiration 
og efterfølgelse. Herudover giver bestyrelsesmedlemmerne deres bud på 
mulighederne for yderligere fremgang med Dansk Jersey. Der afsluttes med 
paneldiskussion.

Tema DANSK JERSEY III

Muligheder med 
Dansk Jersey

 34  Cabaretsal BC  > CHR-supporter Ann Margaret Sørensen, Videncentret for Landbrug, 
Kvæg 

Indberetning af vejninger og løbninger vil give et bedre grundlag for både 
avlsarbejde og produktionsstyring. Men hvordan gøres det lettest og billigst? 
Forskellige indberetningsmetoder vil blive præsenteret. Desuden vil vi se på 
udskrifter og andet output fra Kvægdatabasen. 

Årets Avler
Kåring af Årets Avler, som er valgt af Dansk Kødkvægs bestyrelse blandt 
indstillinger fra alle raceforeninger.

Tema DANSK KØDKVÆG III

Registrering er hjørnestenen 
i avl og registrering

Undgå problemer med parkering!

•  Der er masser af P-pladser ved MCH Messecenter Herning på P-Vest

•  Bussen kører gratis i pendulfart til og fra Kongrescenteret. Se tiderne på bagsiden af programmet.

HUSK – hvis du parkerer inde i byen, skal du benytte P-billetten på bagsiden af programmet.
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MandagTirsdag
09.30 - 10.15

 35 /2 (G) Lokale 4

Tema LEDELSE

Forandrings parat?

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 15.15

 > Udviklingsdirektør Kim Ladekjær, LRØ 

Når bedriften skal tunes, og alt skal optimeres, er det ofte nødvendigt at for-
andre og gøre tingene anderledes. Men det er ikke altid let at ændre på sine 
egne og medarbejdernes vaner og den måde, man plejer at gøre tingene på. 
Hør hvordan forandringsprocessen lykkes, og hvad det er for barrierer, man 
skal overvinde. Vi ser også på, hvilke typer af forandringer der er og hvilke 
kræfter, der driver behovet for forandringer. Hvad skal der til? Nogle behov 
for forandringer er lettere at erkende end andre. Kim Ladekjær arbejder 
med forandringer og tager i sit indlæg udgangspunkt i konkrete, praktisk 
gennemførte forandringer i landbruget.

 36 /23 (G) Cabaretsal A

Tema PRODUKTIONSSTYRING

Styr på produktionen og 
økonomien hen over året 

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 20.00 

 > Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Kvægbruger Simon Simonsen, Wissingsminde

Store udsving i priserne stiller ekstra krav til styring af både produktion og 
økonomi hen over året. Vi ser på, hvor man tager fat og justerer, når priserne 
ændrer sig hurtigt. Vi kommer også ind på, hvordan man bibeholder fokus 
på produktivitet, når man hele tiden er presset på likviditet. Vi skeler des-
uden til, hvordan de agerer i andre lande, når priserne ændrer sig.
Ifølge Simon Simonsen skal budgetter laves, så de kan holdes. Hør, hvordan 
han laver kvartalsvis produktionsøkonomisk opgørelse, som er færdig en 
måned efter kvartalets afslutning. Medarbejderne involveres, og sammen 
finder de 2-3 opfølgningsområder, som de arbejder med frem til næste kvar-
talsrapport.

 37  Cabaretsal BC

Tema PRODUKTIONSANLÆGGET

Det sker ikke for mig!

 > Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Ole Carstensen, ledende overlæge ved Arbejdsmedicinsk afd., Sydvest-
jysk Sygehus

 > Signe S. Carstensen, stud. scient. pol. 

’Det sker ikke for mig’ – sådan tænker vi alle. Men arbejdsulykker skete for 
for mange i landbruget i 2012. Og ét er, hvad der kan ske for én selv, men er 
man leder, er man også ansvarlig for sine ansattes sikkerhed. I dette indlæg 
kommer vi ind på, hvordan det ser ud med arbejdsmiljøet og sikkerhedsfor-
anstaltningerne rundt om på bedrifterne. Vi ser på, hvor det typisk går galt 
,og ikke mindst hvor det kan gøres bedre. 
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 38 /4 (G) Scenen  > Konsulent Peter Hvid Laursen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Konsulent Anna Mette Ugelvig, Syddansk Kvæg
 > Mælkeproducent Jens Winther, Vestergaard, Bredebro

Hånden på hjertet: Bliver dit grovfoder altid af den kvalitet, du kunne ønske 
dig? Hvis ikke, er det så kun vejrets skyld? Eller kunne du måske også lære no-
get? Kom på skolebænken med Grovfoderskolen og se, hvordan man, med 
systematik og entusiasme samt konkrete og realistiske mål, kan forbedre sin 
grovfoderproduktion markant. 
Bedre grovfoder giver glade køer og flere penge på bundlinjen.

– Opstilling af kandidater til Specialudvalget for Foderproduktion og Græs-
marksdrift

Tema FODERFORSYNING

Bedre grovfoder 
– sådan!

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 15.15

 39 /5 (G) Teatersal

Tema KOEN

Den holdbare ko

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 15.15

 > Driftsøkonomikonsulent Louise Birkholm Hermansen, LandboNord
 > Kvægbruger Poul Henrik Jensen, Sæby 

Danske køer holder i gennemsnit under to år efter første kælvning. Er det 
godt nok – og er det rentabelt? Få indblik i sammenhængen mellem køernes 
holdbarhed og økonomien i produktionen og ikke mindst hvilke faktorer, 
der er afgørende for holdbarheden.  
I praksis er det muligt at opnå gode resultater og længere holdbarhed blandt 
køerne. Kvægbruger Poul Henrik Jensen fortæller, hvad han gør for, at køer-
ne i hans besætning bliver væsentligt ældre end den gennemsnitlige danske 
ko og hvilken effekt, det har i besætningen.

KAN DU SE FORSKELLEN?

Den gode mælk starter på 
marken og et godt udbytte 
er altafgørende for foder-
forsyningen til din bedrift.  
Derfor arbejder vi hos  
DLF-TRIFOLIUM konstant 
på at udvikle og forædle 
sorter med højt udbytte, 
høj foderværdi, sygdoms-
resistens og persistens.

Kontakt en af vores mange 
forhandlere eller besøg 
vores hjemmeside 
www.dlf.dk for gode råd 
og nyheder og oplev 
forskellen.

“JEg gåR ALtiD EFtER DEN bEDStE  
LøSNiNg, Og mED DLF’S FOKUS på KvALitEt Og 

UDbyttE, gåR JEg ALDRig gALt”

Carl Ejnar Sørensen, Kjellerup

Scan koden
og se hvordan DLF

gør en forskel

Valg til Landbrug & Fødevarer, Kvæg

• Stemmeberettigede er aktive medlemmer i Dansk Land-
brug, der er til stede under valghandlingen.  

• Der kan ikke stemmes via fuldmagt.  

• Registrering foregår ved oplysning af enten medlemsnum-
mer eller navn og adresse. Herefter udleveres en stemme-
seddel. Det er ikke muligt at afhente mere end én stemme-
seddel for hvert aktivt medlemsnummer.  

• Medlemsnummer er det 6-cifrede nummer, der er trykt sam-
men med dit navn og adresse på forsiden af LandbrugsAvisen.  

• Man kan afhente stemmeseddel og afgive sin stemme fra kl. 
8.30, hvor kongressen åbner og frem til 13.15, hvor froko-
sten slutter.  

• Der skal afgives fire stemmer, og de fire kandidater, der i alt 
har fået flest stemmer, vælges ind.  

• Valget offentliggøres i forbindelse med middagen om aftenen. 

Læs mere om valget på side 4.

Praktiske oplysninger i forbindelse med valget.
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MandagTirsdag
10.45 - 11.30

 > Terry R. Smith, Master of animal science, og Ph.d (dairy science og agri-
cultural economics), ejer af Dairy Strategies og associeret professor ved 
University of Wisconsin-Madison

De markante forskelle, som vi ser i de store bedrifters resultater i Danmark, 
skyldes især forskelle i den måde, bedrifterne ledes på. Nogle hævder, at de 
store bedrifter skal drives som en virksomhed. Men hvad vil det mere konkret 
sige? Direkte fløjet ind fra USA vil Terry R. Smith give os et indblik i, hvordan 
man griber ledelse af store bedrifter an i USA. For mens danske bedrifter har 
merdoblet deres størrelse over en kort periode inden for de seneste år, har 
man mange års erfaring med store bedrifter ’over there’. Og Terry R. Smith ved, 
hvad han taler om. Siden 1997 har han rådgivet amerikanske landmænd i for-
retningsledelse og økonomi, og er samtidig tilknyttet University of Wisconsin-
Madison som associeret professor. Terry R. Smith vil blandt andet komme ind 
på, hvad det er, man skal fokusere på i sin ledelse og hvorfor – og ikke mindst, 
hvordan det lader sig gøre i praksis. 
Mandag aften er der mulighed for at møde Terry R. Smith til dialog og 
spørgsmål kl. 19.00 – 20.45 i lokale 7.

 40 /7 (G) Kongressal

Tema ØKONOMI

Store kvægbedrifter 
– tag ved lære af USA 

 Indlægget holdes på engelsk.

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 16.15

 41 /8 (G) Lokale 4

Tema LEDELSE

Leder – sæt dig 
for bordenden

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 16.15 

 > Virksomhedsrådgiver Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 
Økonomi & Virksomhedsledelse 

 > Juridisk specialkonsulent Morten Haahr Jensen, Videncentret for Land-
brug, Økonomi & Virksomhedsledelse

At være leder af et moderne kvægbrug er en kompleks opgave, og det kan 
være en udfordring at udfylde lederrollen. Men det er nødvendigt for at 
drive et moderne kvægbrug. Vi ser på, hvordan man indtager pladsen for 
bordenden, når der skal træffes beslutninger, og hvordan man bevarer den. 
Vi kommer omkring, hvad ledelse af den store eller komplekse landbrugs-
virksomhed indebærer og hvilke juridiske pligter, rettigheder og ansvar, der 
følger med.

 42 /3 (G) Cabaretsal A

Tema PRODUKTIONSSTYRING

Styr på 
produktionen 
i det daglige

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 15.15

 > Driftsleder Jens Kristiansen, Brørup
 > Specialkonsulent Søs Ancker, Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 > Specialkonsulent Lars A. H. Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

De fleste mælkeproducenter kender til, at det ikke er alt, man får gjort og 
fulgt op på. Derfor er det ekstra vigtigt at få sat fokus på de områder,  som 
skal nås, og som der skal følges op på. I dette indlæg får du inspiration til, 
hvordan du kan gå hjem og styre din bedrift bedre i dagligdagen. Driftsle-
der Jens Kristiansen fortæller, hvad han prioriterer at have styr på og overblik 
over på bedriften. Rådgiverne følger op med deres bud på, hvad der kan 
måles og overvåges inden for mælkeproduktion, reproduktion, sundhed 
og fodring. Og de giver dig et overblik over, hvilke redskaber du kan bruge. 
Blandt andet vil du høre om de to helt nye it-programmer til produktionssty-
ring KPO og KMP. Til sidst kan du høre, hvordan dine israelske kolleger, som 
er mestre i produktionsstyring, gør. 
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 43 /9 (G) Cabaretsal BC

Tema PRODUKTIONSANLÆGGET

Sæt omkostningerne 
til vedligehold på skrump 

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 16.15

 > Specialkonsulent Helge Kromann, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Specialkonsulent Per Justesen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Driftsleder Lars Jacewicz, Sønderbygård, Skodborg
 > Konsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg 

I dette indlæg kommer vi hele vejen rundt om bedriften. Vi starter med at se 
på malkesystemet, og hvordan man kan holde omkostningerne nede til ved-
ligehold, energi og service, uden at det går ud over mælkekvaliteten. Du får 
ideer til, hvilke knapper du kan skrue på, fx omkring isolering af rør, hvor der 
er penge at hente på sparet energi. Du skal også møde Lars Jacewicz, som 
er driftsleder på Sønderbygård ved Skodborg. Her har de hele tiden fokus 
på forbedringer af bedriften og har blandt andet afprøvet det nye jordnære 
Leanværktøj TPM, der kan reducere vedligeholdelseskontoen betydeligt.

 44 /56 (G) Scenen  > Konsulent Kirstine Flintholm Jørgensen, Videncentret for Landbrug,  
Økologi 

 > Kvægrådgiver Hans Lund, JYSK Økologi

Selvforsyning er i fokus hos økologerne, men hvordan kan den optimeres? 
Er nye proteinafgrøder en mulighed? Eller skal du have mere ud af græsmar-
kerne? Hør blandt andet om forsøg med afgræsning af vinterafgrøder som et 
våben i kampen mod kløvertræthed.
 
Hvornår bør du dyrke salgsafgrøder fremfor grovfoder? Og skal der majs el-
ler græs i rationen? Hør mere om, hvornår det kan betale sig at dyrke majs, 
og hvad udbytte og kvalitet betyder for prisen på foderrationen.

Tema FODERFORSYNING

Optimér den økologiske 
foderforsyning 
(Pssst – de konventionelle kan også lære 

noget!) 

(G) Indlægget gentages tirsdag kl. 13.30 

 45   Teatersal

Tema KOEN

Tag hånd om smerten 

 > Seniorforsker Mette Herskin, Aarhus Universitet, Foulum 
 > Dyrlæge, ph.d.-studerende Peter Raundal, Videncentret for Landbrug, 
Kvæg og Aarhus Universitet

Tidligere havde man ikke stor fokus på smertebehandling i landbruget, men 
det har ændret sig. En dansk undersøgelse fra 2012 viser, at kvægbrugerne 
har stor forståelse for dyrenes smerter og for, at de bør behandles. Forsknin-
gen viser da også, at en ko, der har ondt, er mindre produktiv, og at smer-
tebehandling har betydning for, hvor hurtigt et sygt dyr kommer sig. Men 
køer er gode til at skjule, hvis de har ondt. Det gør det sværere for os, der 
passer dem, at spotte hvis de har smerter. Vi sætter fokus på den nyeste vi-
den om smerter hos dyr, og hvordan du opdager ’den skjulte’ smerte. Vi ser 
nærmere på smertebehandling – det kan der være god økonomi i. Og ende-
lig lægges der op til en diskussion af, hvornår man bør stoppe behandling og 
aflive dyret.  

Videnscafé 1:  MarKo
2:  Få overblikket med KMP
3:  Er din mælk – en ren fornøjelse?
4:  Kombi-Kryds 
5:  Tips til it-værktøjer

I pauserne har du mulighed for at bevæge dig rundt mellem fem forskellige 
videnscaféer. Her kan du blive opdateret og stille spørgsmål – og du må me-
get gerne tage din kaffe med.
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MandagTirsdag
11.45 - 12.30

 > Erhvervsrådgiver Karsten Brixen, Jyske Bank 
 > Kvægbruger Hans Jacob Fenger, Odder 

I en tid med presset indtjening og faldende priser på aktiverne er banken 
en af de vigtigste – i mange tilfælde dén vigtigste – interessent for mange 
mælkeproducenter. I den situation er et godt og tillidsfuldt forhold mellem 
bank og landmand afgørende for bedriftens overlevelse og fremadrettede 
udvikling. Men hvad karakteriserer et tillidsfuldt forhold mellem bank og 
landmand? Karsten Brixen, Jyske Bank har udelukkende landmænd i sin kun-
deportefølje. Han ved, hvad de slås med, men også hvilke krav, han som ban-
kens mand må stille. Hans Jacob Fenger er kunde hos Karsten Brixen. Hør 
Karsten og Hans Jacob fortælle, hvad man helt konkret kan gøre for at op-
bygge et godt og givtigt tillidsforhold til sin bank – og ikke mindst, hvordan 
man fastholder og udvikler forholdet over tid.

 46 /58 (G) Kongressal

Tema ØKONOMI

Styrk samarbejdet 
med banken

(G) Indlægget holdes også tirsdag kl. 14.45

 47  Lokale 4

Tema LEDELSE

Få den bedste rådgivning

 > Administrerende direktør Erik Lydiksen, Agri Nord
 > Kvægbruger René Lund Hansen, Løgstør 

Alle virksomhedsejere bruger rådgivere. For det er altafgørende at sikre sig 
den nødvendige viden og færdigheder for at kunne drive sin virksomhed. 
Men hvordan udvælger og sammensætter man det helt rigtige rådgiverhold 
for sin bedrift? Vi giver et bud og fortæller også, hvordan man bruger rådgi-
verne og leder dem, så man får mest mulig udbytte af sin investering i råd-
givning. Hør, hvilke krav man kan og skal stille til sine rådgivere, og hvordan 
man bedst forbereder, gennemfører, afvikler og følger op på rådgivningen.

 48   Cabaretsal A

Tema PRODUKTIONSSTYRING

Kend dine fremstillings-
priser og brug dem, når du 
tager beslutninger

 > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Plante-
produktion 

 > Konsulent Jacob Krog, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Hent inspiration og motivation til at få beregnet dine grovfoderpriser og til 
at bruge dem målrettet i trimningen af produktionen. Hør blandt andet, 
hvordan du henter 1.000 FE mere for 1.000 kr. mindre. Vi ser på, hvad vær-
dien er af at regne grovfoderprisen ud og på, hvordan man gør. Når du ken-
der grovfoderprisen, har du også mulighed for at optimere grovfoderpro-
duktionen.

Når du har fremstillet dyrt (eller billigt) grovfoder, så har du også mulighed 
for at beregne dit DB med din egen grovfoderpris. Du kan desuden beregne 
din fremstillingspris på mælk og sammenligne med den forventede salgspris. 
Få svar på hvad fordelen er ved at beregne egne priser i stedet for at skele til 
vejledende priser.
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 49  Cabaretsal BC

Tema PRODUKTIONSANLÆGGET

Geniale ideer

 > Konsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg 

Vi har gjort det før, og nu gør vi det igen, da interessen hver gang er overvæl-
dende – præsenterer smarte løsninger på praktiske problemer i hverdagen, 
som kreative kvægbrugere har fundet på i årets løb. Her får du helt konkrete 
ideer med hjem, som kan lette en arbejdsgang eller spare omkostninger. For 
eksempel, hvordan det geniale udleveringsområde skal se ud, eller hvordan 
man får frostsikret smart. Hovedparten af idéerne kan udføres for meget få 
penge. 

 50  Scenen  > Konsulent Niels Bastian Kristensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 > Post doc. Jan Lassen, Aarhus Universitet

I gamle dage blev variation mellem køer anset for at være støj og en kilde til 
frustration for både landmænd, rådgivere og forskere. I fremtiden er forskel-
len mellem køers ’bøvser’, gødning, urin, ensilage mv. nøglen til udvikling og 
styring af produktionen. Vi præsenterer nye visioner, hvor mælkeproduktio-
nen styres via en kombination af nye teknologier og en stærkere integration 
af allerede eksisterende teknologier i produktionsstyring samt rådgivning og 
forskning. 

Tema FODERFORSYNING

Effektivitet, effektivitet 
– koens biologi viser vejen

 51   Teatersal

Tema KOEN

Bliv klogere på 
klovbeskæring

 > Lektor Nynne Capion, KU-Sund 
 > Dyrlæge Pia Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

For sen eller forkert klovbeskæring spiller en afgørende rolle for de fleste 
af de klovlidelser, som vi ser i danske stalde. Og når først skaden er sket, vil 
der oftest være tale om brandslukning – køerne kan ikke få normale klove 
igen. Derfor er det helt essentielt at have et indgående kendskab til, hvordan 
en korrekt klovform ser ud. Nynne Capion fortæller, hvad du skal være op-
mærksom på, og demonstrerer, hvordan du sikrer dig, at dine ungdyr og køer 
er bedst muligt rustet mod klovproblemer. Nynne Capion har mange års 
forskning i klovlidelser bag sig og har ikke kun teorien på plads, men holder 
jævnligt praktiske kurser for klovbeskærere.

Vind en middag for to
Giv os din mailadresse nu – og  din mening efter kongressen!

Vi har brug for din mening om årets kongres – og ideer til den næste. 
Giv os din mailadresse nu, så sender vi dig nogle spørgsmål om kongressen, når den er afviklet.

På www.kvaegkongres.dk kan du indtaste din mailadresse – og finde mange informationer om kongressen.

Undgå problemer med parkering!

•  Der er masser af P-pladser ved MCH Messecenter Herning på P-Vest

•  Bussen kører gratis i pendulfart til og fra Kongrescenteret. Se tiderne på bagsiden af programmet.

HUSK – hvis du parkerer inde i byen, skal du benytte P-billetten på bagsiden af programmet.



Side 24  |     KvægKongres 2013    

PROGRAM  25.  - 26. februar 2013  

MandagTirsdag
13.30 - 14.15

 > Cheføkonom Heinrich Franck Lüllau, LandboSyd

Ejendomsmarkedet er gået i stå som følge af den økonomiske krise, hvor det 
er svært at finde finansiering til større investeringer. Samtidig er prissætnin-
gen af aktiverne usikker som følge af store prisfald på jord – udover en ge-
nerel usikkerhed omkring prisen på aktiverne. Flere ejendomme er ’billigt’ 
til salg i øjeblikket, og det kan være fristende at få tilbudt en ejendom til en 
’god pris’ eller ’gode vilkår’. Men hvad er et godt køb? Kan den ejendom, som 
lyder billig, alligevel være dyr? Heinrich Franck Lüllau fortæller, hvordan man 
vurderer, om en given investering i en ejendom er et godt køb, og hvordan 
man sikrer sig mod ubehagelige overraskelser bagefter.

 52   Kongressal

Tema ØKONOMI

Et godt køb? 

 53  Cabaretsal A

Tema LEDELSE

Ansæt den rigtige 
medarbejder og få det bed-
ste ud af ham 

 > Konsulent Lise Møller Jensen, Ungdomskontoret 

Alle landmænd ved, at det er en rigtig dårlig forretning, hvis man slagter 
en 1. kalvsko inden for 100 dage efter kælvning. Men det er en lige så dår-
lig forretning kun at bruge 70 pct. af den nødvendige indsats på at køre en 
ny medarbejder ind – og alt er spildt, hvis han/hun forlader bedriften efter 
fire måneder. Faktisk er der er en sammenhæng mellem dem, der opnår de 
bedste produktionsresultater og deres lønomkostninger. De, der bruger no-
get på løn, får også mest ud af produktionen. Derfor er det vigtigt at få ansat 
den rigtige medarbejder og få det bedste ud af ham. Hvordan gør man det? 
Hvordan får man afdækket, hvilke behov man har og efterspurgt den rigtige 
profil? Og når man har ansat medarbejderen – hvordan motiveres han så 
bedst?

 54   Lokale 4

Tema PRODUKTIONSSTYRING

Bedre økonomi med AMS 

 > Konsulent Jacob Krog, Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 > Specialkonsulent Per Justesen, Videncentret for Landbrug, Kvæg 

Man kan sagtens have en god økonomi med AMS, men mange med AMS-be-
drifter har en tung økonomi. Vi ser på, hvor den store forskel er mellem be-
drifterne og hvilke indsatsområder, man som AMS-ejer bør vurdere. 
 
Alt for mange AMS-besætninger oplever periodevise problemer med mæl-
kekvaliteten. Hør, hvor og hvordan man kan tage fat i disse udfordringer og 
hente de tabte mælkepenge hjem.

Undgå problemer med parkering!

•  Der er masser af P-pladser ved MCH Messecenter Herning på P-Vest

•  Bussen kører gratis i pendulfart til og fra Kongrescenteret. Se tiderne på bagsiden af programmet.

HUSK – hvis du parkerer inde i byen, skal du benytte P-billetten på bagsiden af programmet.
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 55  Cabaretsal BC

Tema PRODUKTIONSANLÆGGET

Er der økonomi i 
Lov om hold af malkekvæg?

 > Bygningsrådgiver Anja Juul Freudendal, LMO
 > Kvægrådgiver Kristina Krogh Jensen, LandboNord
 > Konsulent Jannik Toft Andersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Konsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Lov om hold af malkekvæg er trådt i kraft, og en række bedrifter står overfor 
ombygninger – nogle større end andre. Vi kommer med forskellige løsnings-
forslag til, hvordan man lever op til kravene og ser på, hvad hvert enkelt løs-
ningsforslag koster. Vi ser på, hvordan man opnår den bedste økonomi, og 
hvilke løsninger køerne kvitterer mest for. Udgangspunktet for indlægget er 
nogle af de mest klassiske stalde, som blev bygget i 2001.

 57   Teatersal

Tema KOEN

Goldkomanagement

 > Dyrlæge og specialkonsulent Kaspar Krogh, Videncentret for Landbrug, 
Kvæg

 > Kvægbrugsleder Christian Lohmann Pedersen, Gjorslev Gods
 > Landskonsulent Ole Aaes, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Godt management i goldperioden er helt afgørende for en god start og høj 
ydelse efter kælvning. Vi præsenterer et helt nyt sæt danske anbefalinger for 
goldkomanagement, baseret på den nyeste viden indenfor området. Anbe-
falingerne består af 21 konkrete elementer. 
 
I projektet ’Sunde nykælvere’ er data omkring goldkomanagement blevet 
analyseret i en række danske malkekvægbesætninger med stor variation i 
goldkomanagement. Vi fortæller om den viden, som resultaterne fra projek-
tet har givet med vægt på praktiske forhold og brug af data som fx huld hos 
køer før goldning og nykælverhuld – herunder betydningen af styring mod 
ensartet huld.
 
Sådan gør vi! Det gode eksempel ved kvægbrugsleder Christian Lohmann 
Pedersen, der fortæller om, hvordan køerne opstaldes og håndteres i gold-
perioden på Gjorslev Gods. Hør bl.a., hvordan længden af goldperioden fast-
sættes.

 56 /44 (G) Scenen  > Konsulent Kirstine Flintholm Jørgensen, Videncentret for Landbrug,  
Økologi 

 > Kvægrådgiver Hans Lund, JYSK Økologi

Selvforsyning er i fokus hos økologerne, men hvordan kan den optimeres? 
Er nye proteinafgrøder en mulighed? Eller skal du have mere ud af græsmar-
kerne? Hør blandt andet om forsøg med afgræsning af vinterafgrøder som et 
våben i kampen mod kløvertræthed.
 
Hvornår bør du dyrke salgsafgrøder fremfor grovfoder? Og skal der majs el-
ler græs i rationen? Hør mere om, hvornår det kan betale sig at dyrke majs, 
og hvad udbytte og kvalitet betyder for prisen på foderrationen.

Tema FODERFORSYNING

Optimér den økologiske 
foderforsyning 
(Pssst – de konventionelle kan også lære 

noget!) 

(G) Indlægget holdes også  tirsdag kl. 10.45 

Trådløst netværk
FREEinternetMCH
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MandagTirsdag
14.45 - 15.30

 59  Cabaretsal A

Tema LEDELSE

Giv samarbejdet et eftersyn 

 > HR-udviklingschef Lillian Kusk Hundahl, Landbo Limfjord
 > Landmand Ole Sørensen, Roslev 
 > Landmand Henry Jørgensen, Roslev 

Flere og flere landmænd etablerer samarbejde og arbejdsdeling på tværs 
af bedrifter og driftsgrene. Gør man det, er det imidlertid vigtigt at være op-
mærksom på, at det ikke kun er regnskaber og maskiner, der kan trænge til 
et eftersyn i virksomheden. Det kan samarbejdet også. For et godt samarbej-
de afhænger af, hvordan den enkelte deltager agerer og opfatter samarbej-
det, og hvilke forventninger han har. Men det er ikke altid let at sige tingene 
ligeud til en nær samarbejdspartner. Derfor kan der være brug for hjælp 
til at give samarbejdet et eftersyn. To landmænd og ejere af I/S med fælles 
markdrift fortæller, hvordan de fik professionel hjælp til et samarbejdstjek, 
og hvad det har betydet for deres fælles virksomhed. HR-udviklingschef Lil-
lian Kusk Hundahl fortæller om processen og de værktøjer, der bruges under 
et sådant forløb.

 60  Lokale 4

Tema PRODUKTIONSSTYRING

Styr på opstart og arbejds-
gange med AMS 

 > Specialkonsulent Dorte Bossen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Kvægbruger Mogens Larsen, Voldsted

Vi ser på, hvad den optimale fodring er i starten af laktationen, og hvor me-
get kraftfoder køerne skal have i robotten. Blandt andet med udgangspunkt 
i resultaterne fra ca. 90 AMS besætninger, hvor mælkeydelse, kraftfodertil-
deling, besøgsfrekvens m.m. blev undersøgt.
 
En af udfordringerne for AMS bedrifterne er at få styr på arbejdsgange og få 
sat systematik i de daglige rutiner. Mælkeproducent Mogens Larsen fortæl-
ler om sine erfaringer, når det fx gælder om at løse udfordringer med mælke-
kvalitet, manglende ydelse og styret/ikke styret kotrafik.

 > Erhvervsrådgiver Karsten Brixen, Jyske Bank 
 > Kvægbruger Hans Jacob Fenger, Odder 

I en tid med presset indtjening og faldende priser på aktiverne, er banken 
en af de vigtigste – i mange tilfælde dén vigtigste – interessent for mange 
mælkeproducenter. I den situation er et godt og tillidsfuldt forhold mellem 
bank og landmand afgørende for bedriftens overlevelse og fremadrettede 
udvikling. Men hvad karakteriserer et tillidsfuldt forhold mellem bank og 
landmand? Karsten Brixen, Jyske Bank har udelukkende landmænd i sin kun-
deportefølje. Han ved, hvad de slås med, men også hvilke krav, han som ban-
kens mand må stille. Hans Jacob Fenger er kunde hos Karsten Brixen. Hør 
Karsten og Hans Jacob fortælle, hvad man helt konkret kan gøre for at op-
bygge et godt og givtigt tillidsforhold til sin bank – og ikke mindst, hvordan 
man fastholder og udvikler forholdet over tid.

 58 /46 (G) Kongressal

Tema ØKONOMI

Styrk samarbejdet 
med banken

(G) Indlægget holdes også tirsdag kl. 11.45
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 62   Teatersal

Tema KOEN

Multifaktorielle 
besætningsproblemer 
– facts og faldgruber 

 > Praktiserende kvægfagdyrlæge Ole Rasmussen, Ribeegnens Dyrlæger
 > Kvægfagdyrlæge og specialkonsulent Kaspar Krogh, Videncentret for 
Landbrug, Kvæg

Hvad gør jeg som landmand, hvis min besætning rammes af uoverskuelige 
sygdomsproblemer? Engang imellem opstår der desværre alvorlige sund-
hedsproblemer i kvægbesætninger. I nogle tilfælde er årsagssammenhæn-
gene simple (fx ved visse infektionssygdomme eller ubalancer i fodringen). 
I andre tilfælde er der tale om komplekse årsagssammenhænge, hvor sum-
men af de forskellige faktorer, der belaster dyrene, tilsammen udløser syg-
dom eller fald i ydelsen. Dyrlæge Ole Rasmussen viser med eksempler fra 
praksis, hvordan problemstillingerne kan gribes konstruktivt an, så det bliver 
klart, hvad der er væsentligt at fokusere på for landmand og rådgivere. Ikke 
alt kan klares med en sprøjte eller et nyt fodertilskud.

Videncentret for Landbrug, Kvæg har i løbet af 2012 besøgt en række malke-
kvægsbesætninger med faldende ydelse og/eller stigning i dødelighed eller 
sygelighed. Med udgangspunkt i disse undersøgelser præsenterer dyrlæge 
Kaspar Krogh fællestræk og forskelle mellem de besøgte besætninger og de 
sundhedsmæssige udfordringer, de står overfor. Kaspar vil ud fra konkrete 
eksempler skabe større klarhed over, hvordan laboratorieundersøgelser og 
undersøgelse af kliniske symptomer kan bidrage til at finde løsninger i et el-
lers ’broget’ sygdomsbillede.

 61 /10 (G) Scenen  > Konsulent Vibeke Duchwaider, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 > Mælkeproducent Thomas Hansen, Bjørnekær, Rødding

 Mælkeproducent Thomas Hansen praktiserer en klassisk sønderjysk fodring 
med en stor andel af majs. Alligevel har han en klar strategi for dyrkning af 
slætgræs, ligesom han har for de fleste andre ting på bedriften. Men hvor-
dan passer erfaringerne fra praksis sammen med teorien? Kan det virkelig 
betale sig at tage fem slæt, og følger udbytte og kvalitet den forventede ud-
vikling i alle blandinger af kløvergræs? 

Hør om helt nye praksisforsøg med fire- og femslætsstrategier i kløvergræs.   

Tema FODERFORSYNING

Hvor er græsset 
grønnest?

(G) Indlægget holdes også mandag kl. 16.15

Videnscafé 1:  MarKo
2:  Få overblikket med KMP
3:  Er din mælk – en ren fornøjelse?
4:  Kombi-Kryds 
5:  Tips til it-værktøjer

I pauserne har du mulighed for at bevæge dig rundt mellem fem forskellige 
videnscaféer. Her kan du blive opdateret og stille spørgsmål – og du må me-
get gerne tage din kaffe med.

Vind en middag for to
Giv os din mailadresse nu – og  din mening efter kongressen!

Vi har brug for din mening om årets kongres – og ideer til den næste. 
Giv os din mailadresse nu, så sender vi dig nogle spørgsmål om kongressen, når den er afviklet.

På www.kvaegkongres.dk kan du indtaste din mailadresse – og finde mange andre informationer om kongressen.
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MØD LVK DYRLÆGERNE 
PÅ KVÆGKONGRESSEN
Kom og få en snak med os om vores bud på 
sundhedsrådgivning, hvor der er fokus på både 
kunde, besætning og bundlinie.

Vores stand fi nder du i forhallen lige uden for 
kongressalen.

Er du forhindret i at deltage er du naturligvis 
velkommen til at kontakte os direkte.

www.lvk.dk
Fynsvej 8, DK-9500 Hobro
T: 9852 0044
 

Kvægdyrlægerne 

Sund fornuft!
Økonomi

HelhedViden

FaglighedMening
Innovation

Sikkerhed

Landbrugets Veterinære
Konsulenttjeneste Mere end en dyrlæge!

Sund fornuft!

Effektivitet

Helhed
Landmandsejet

Viden

Dyrevelfærd
Løsninger

Sund fornuft!
Løsninger

Sund fornuft!
Forståelse

• Landmandsejet veterinær rådgivningspraksis

• Effektivt administrativt setup

• En professionel sparringspartner med et solidt 

fagligt netværk og backup af pt. 17 engagerede 

kvægdyrlæger

• Sundhedsrådgivningsaftale tilpasset dine behov 

til en fornuftig pris og høj nytteværdi

• Løsningsorienteret rådgivning

• Eget laboratorium til de mest almindelige under-

søgelser og fornuftige priser.

• LVK fastholder og bidrager til den faglige udvikling

Landbrugets Veterinære
Konsulenttjeneste

• Landmandsejet veterinær rådgivningspraksis

• Effektivt administrativt setup

• En professionel sparringspartner med et solidt 

fagligt netværk og backup af pt. 17 engagerede 

Landmandsejet veterinær rådgivningspraksis

LVK FAKTA

Overvejer du 
robot, malkestald 
eller karrusel

Vi tilbyder dig markedets bedste og mest rentable 
løsning.

Mange spørgsmål melder sig, når du vil 
bygge nyt, udvide eller renovere i din bedrift. 
Spørgsmål, der er altafgørende for din 
fremtidige driftsøkonomi at finde de rigtige svar 
på. 

DeLaval har hele sortimentet, uanset om det  
gælder robot, malkestald eller karrusel. Som 
professionel leverandør og sparringspartner har 
vi derfor de løsninger, som passer til netop dine 
ønsker og behov. Sammen finder vi præcis det 
system, du helst vil arbejde med i fremtiden. Et 
system, som medvirker til maksimal arbejds-
besparelse, driftsikkerhed og bundlinje i 
årsregnskabet. 

Vi har en fælles interesse i netop din succes 
som mælkeproducent. Derfor tilbyder vi dig at 
være med hele vejen fra planlægningsfasen til 
efter indmalkning. 

Kontakt os så vi i fællesskab kan skaffe dig 
nye muligheder i fremtiden. 

M Ø D  O S  I  F O R H A L L E N
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Parkeringsbillet 

Riv ud og sæt i bilens forrude
– se bagsiden

Trådløst netværk
FREEinternetMCH

Smartphone – brug QR-koden
Find indlæggene, som ligger sorteret efter tidspunkter el-
ler sorteret på temaer. Opret dig som bruger. Udvælg de 
indlæg, du har interesse i ved et klik på stjernen. Heref-
ter har du hurtigt overblik over dine valgte blokke med 
tid og sted. 
Se også www.kvaegkongres.dk

Side 1 af 1

17-01-2013http://qrickit.com/api/qr?qrsize=220&d=http://kvaegkongres2013.sched.org/mobile/&...

Den Europæiske Union ved Den Europæiske 
Fond for Udvikling af Landdistrikter og 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

har deltaget i finansieringen af projektet.

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne

Støttet af 
Fødevareministeriet og EU
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Afsender: Videncentret for Landbrug, Kvæg, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Dette kort giver ret til tidsubegrænset parkering i P-bås på samtlige 
offentlige (ikke private) P-pladser i Herning:

25. og 26. februar 2013
i forbindelse med

KvægKongres 2013

Kortet skal placeres synligt for P-vagter – i forruden ved førersædet

KOngrEs-ParKErIng

Mediepartner for 
Kvægkongres 2013

Hotel T: E:    www. Enk./dob., kr.

Hotel Eyde 9722 1800 eyde.dk 975 / 1.625

Hotel Herning 9722 2400 hotelherning.dk  795 / 995

Hotel Lynggården 9722 3000 hotel-lynggaarden.dk  650 / 850

Scandic Hotel Regina 9721 1500 scandichotels.dk  1.120 / 1.320

Hotel Corona 9712 5444 hotelcorona.dk  850 / 1.050

DGI-Huset Herning 9626 7400 dgi-husetherning.dk  1.275 / 1.375

Vi tilbyder gratis busser i pen-
dulfart til og fra MCH Herning 
Kongrescenter. 

Ved aftenmøderne er der 
ingen P-problemer ved MCH 
Herning Kongrescenter.

Mandag Tirsdag
Fra P-Vest til 
Kongrescenter

Fra Kongrescenter
til P-Vest

Fra P-Vest til
Kongrescenter

Fra Kongrescenter 
til P-Vest

9.20 17.15 9.00 15.45

9.40 18.00 9.20 16.05

10.00 19.15 12.20

12.20 21.30

12.40 22.00

13.00

14.20

14.40

15.00

Undgå problemer med parkering!
P-pladser ved MCH Messecenter 
Herning på P-Vest.

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Aarhus

T  +45 8740 5000       E   vfl@vfl.dk

F  +45 8740 5010       W  www.vfl.dk

Landbrug & Fødevarer, Kvæg

www.kvaegkongres.dk
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BOXEN

Messevej

Messevej

Vardevej
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ÅRHUS
VIBORG

HOLSTEBRO
RINGKØBING

SKIVE

Kvægkongressen 2012

Bussen holder 
på P-pladsen
P-Vest

- Vest

INDGANG SYD

- Syd

MCH Messecenter Herning

MCH Herning Kongrescenter
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VEJLE
ÅRHUS
VIBORGHOLSTEBROSKIVE

Trådløst netværk
FREEinternetMCH
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