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Nyt fra Kvægdyrlægerne Midt ApS
Klovens fantastiske potentiale!

Krydsoverenstemmelse – ”KO”

I 2020/2021 har en række brancheorganisationer
valgt at sætte fokus på klovsundheden i de danske
besætninger. Herunder Arla, der vil nedsætte
miljøbelastningen ved at forbedre klovsundheden.
Argumentet for dette er, at en klovlidelse
forlænger laktationsintervallet og mindsker
fodereffektiviteten.

”KO skal medvirke til at forbedre natur- og
miljøforhold, bedre fødevarehygiejne, øge
dyrevelfærd og til at landbrugsarealer, der er taget ud
af drift, holdes i god landbrugs- og miljømæssig
stand”. Sådan beskriver Landbrugsstyrelsen selv KO.

Vi bakker naturligvis op om projektet. Her vil vi
gerne i dialog med Jeres klovbeskærer. Samtidig er
registreringer af fund ved klovbeskæring vigtige!
Hvis I er interesserede i at få lavet en gennemgang
af klovsundheden i jeres besætning, og derudfra
udarbejde handlingsplaner for at opnå en
forbedring, så tag gerne kontakt til jeres
besætningsdyrlæge, eller direkte til Jørgen eller
Kirsten.
Hvis der er problemer med klovsundheden på din
besætning, vil der meget ofte være en økonomisk
gevinst i forbedring (en SimHerd kan beregne
denne).
Læs eventuelt Jørgens artikel i fagmagasinet Kvæg
fra september:
”Du løber heller ikke maraton i et par gamle
træsko”,
som du finder inde på dyrlaegerogko.dk.
Afgoldning af den højtydende malkeko

Der er i alt 105 krav, som vil blive kontrolleret. Derfor
vil I opleve, at der altid er mindst to kontrollører til
stede. Mindst 1% af støtteansøgerne bliver årligt
udtaget til kontrol.
Kontrollørerne har lov til at komme alle steder på din
ejendom, som vedrører landbruget, hvilket vil sige i
stalden, på markerne, på møddingspladsen og også i
stuehuset, hvis du opbevarer dine regnskaber her. Det
gælder samtidig at du eller din stedfortræder skal være
til stede og hjælpe kontrollørerne med adgang til
oplysninger og inspektion.
Vi kan være behjælpelige med: Dyrevelfærd og
medicinregnskab. Hvis I har spørgsmål til dyrevelfærd,
så spørg endelig, når vi alligevel er på gården! Hvis vi
ikke har svaret på tungen, så kan vi rådføre os med
kolleger eller lovgivning – fx om arealkrav.
Mht. medicinregnskab så er dette MEGET NEMMERE
at få til at stemme på kontroldagen, hvis det løbende
er blevet tjekket igennem. Så husk derfor altid at
indberette/notere behandlinger når I igangsætter
denne, og er der tvivl om hvordan DMS fungerer, så
spørg os endelig eller ring til supporten 7015 5015.

Vi ved at flere af jer har køer med spændte yvre
ved goldning. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom
på den helt nye undersøgelse, der er blevet frigivet
fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus
Universitet: ”Nye anbefalinger til afgoldning af
højtydende malkekøer”
https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/nyeanbefalinger-til-afgoldning-af-hoejtydende-malkekoeer/

Kopier linket eller søg på titlen i jeres browser.

De hvide biler
kommer!!!

Nyt fra Dyrlæger & Ko

SEPTEMBER
2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om dine muligheder for økonomisk rådgivning hos Dyrlæger & Ko, samt om et nyt
hold nyuddannede kvægfagdyrlæger (psst – Charlotte er iblandt!).

Et større økonomisk output?
Vi nærmer os budgetsæsonen. Det er her, der skal
tænkes tanker og sættes penge af til næste års
produktion på din bedrift. Og hvad skal der så ske i
2021?
Mange har nok ønsker til forbedringer i stalden, men
hvad kan samtidigt rykke positivt ved din bundlinje?
Få mere ud af dine handlingsplaner
Flere landmænd bruger det allerede i dag, måske det er
noget for dig?
”Jeg bruger dyrlægen som sparringspartner sammen
med min fodringskonsulent. Hun er en stor del af den
daglige drift” (Landmand, interview fagdyrlægeprojekt
2019)”
”De handlingsplaner der kræver større investeringer, vil
være oplagte at tage med i budgettet” (Landmand,
interview fagdyrlægeprojekt 2019)”
I dag laver din dyrlæge handlingsplaner (et lovkrav) ude
på din bedrift. Det kan fx være en handlingsplan som
kræver en større økonomisk investering, som nye
madrasser, ny malkerobot eller investering i
brunstovervågning.
Det kan også være ændringer af procedurer som fx
forlænget laktation, brug af vaccination, at gå fra 3-2x
eller 2-3x malkning mv.
Måske er du i tvivl om der er økonomi i en sådan
investering eller ændring eller måske er banken
skeptisk?
Med din dyrlæges kendskab til netop din besætning og
dine tal kan vi beregne den samlede effekt, herunder
hvad investeringen/ændringen vil have af økonomisk
betydning.
”Vi praktiserer at få lagt planer om efteråret inden vi går
vinteren i møde. Rent økonomisk er efteråret også det
bedste, for så kan jeg nå at få det med i budgettet. Jeg
går meget op i at alt kommer med i budgettet, så der
ikke kommer overraskelser. Det føler jeg, at jeg får et
godt samarbejde med banken ud af” (Landmand,

I Dyrlæger & Ko har vi uddannet dyrlæger i Simherd.
Det er et økonomisk analyseværktøj, som tager
udgangspunkt i din bedrifts nøgletal samt din
besætningsdyrlæges kendskab til din besætning.
Sammen beregner vi bedste bud på effekten af
investering eller implementering af dine ønsker.
Ønsker din bank/investor bevis herfor, laver vi også en
rapport som begrunder økonomien bag.
Tag fat i din dyrlæge, og hør om hvordan din
eksisterende besætningsrådgivning kan blive løftet op
på et højere niveau med tværfaglighed og en
økonomisk tilgang, så din bundlinje forbedres.
Nye kvægfagdyrlæger i Dyrlæger & Ko
Kvægfagdyrlægeuddannelsen er en integreret
tværfaglig uddannelse for dyrlæger og fagkonsulenter.
Forløbet strækker sig over 2½ år og kommer omkring
tværfagligt samarbejde, økonomi, kommunikation og
en række dyrlægefaglige emner.
I Dyrlæger & Ko er et af vores centrale mål, at vi hele
tiden udvikler os fagligt og videreuddannelse er en af
måderne. Vi bestræber os på hele tiden at få den
nyeste viden bragt i spil, til fordel for vores kunder.
Det nye hold kvægfagdyrlæger er lige blevet færdige og
fra Dyrlæger & Ko, har følgende kvægdyrlæger
gennemført uddannelsen:
Charlotte Bakkegaard, Kvægdyrlægerne Midt
Tanja Nielsen, Dyrlægerne Optivet
Tobias Volhøj, Vendsyssel Landdyrlæger
Torben Thurøe Riis, Han Herred Dyrlægerne
Vibeke Sommer Thomsen,
Salling-Skive Landdyrlæger
Gepke Sønnichsen,
Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk

