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KVÆGFOKUS 

Sådan kan rådgivere 
og dyrlæger hjælpe 
landmanden bedre
Tværfaglighed og sam-
spillet mellem kvægråd-
giver og dyrlæge har 
været i fokus for 24 kur-
sister de sidste tre år på 
efteruddannelsen »Frem-
tidens Kvægrådgivning«.

SAMARBEJDE

AF CHRISTIAN CARUS

- Det handler dybest set om at 
spille hinanden gode i stedet 

for at beskytte sig selv og sine egne 
tal. Det dur ikke, at man står og tæn-
ker, at det, dyrlægen siger om gold-
kofodringen, ikke kommer til at virke, 
men at man lige venter med at sige 
det, til man er alene med landman-
den for at markere sig selv. Det skal 
være et samarbejde, fortæller 
kvægrådgiver Rasmus Bygum Kra-
rup, D&K Gruppen, der den 20. 
august afslutter det tre år lange efter-
uddannelsesforløb »Fremtidens 
Kvægrådgivning«, hvor netop det 
tværfaglige samarbejde har været et 
af nøgleordene.

For kursusleder Wendy Holm har 
et af fokuspunkterne netop været 
at begrave »konkurrencen« mellem 
rådgiverne, og i stedet oparbejde 
kompetencer i at arbejde som et 
team for og med landmanden.

Rykker sig forskelligt
- Tværfagligt samarbejde er jo noget, 
man har arbejdet på siden 80’erne, 
og jeg er heller ikke sikker på, at vi har 
knækket hele koden endnu, men jeg 
tror, at forløbet har hjulpet deltager-
ne til at finde mere tilfredshed i det, 
de selv er gode til.

- Den opøvede tværfaglige rådgiv-
ningsrutine mindsker behovet for at 
iscenesætte egen viden og giver mere 
ro og bedre kompetencer til at spille 
hinanden gode, fortæller kursusle-
deren, der har set deltagerne flytte 
sig markant på forskellige parametre 
over de sidste tre år.

- Nogle har rykket sig fagligt, nogle 
har rykket sig i måden, man kan kom-
binere viden og samarbejdsmodeller 
mellem de forskellige fagområder, 
og nogle har rykket sig rigtig meget 
i forhold til rådgivningsmetode. Og 
når man sætter en flok fagligt dygti-
ge mennesker sammen over et langt 
forløb som det her, giver det bare en 
anden dynamik og bedre forståelse 
for, hvad man kan bruge hinanden 
til, fortæller hun.

Faglighed bedre i spil
I alt har 10 kvægrådgivere gennem-

ført forløbet – heraf tre fra D&K Grup-
pen. Sammen med 14 dyrlæger har 
kvægrådgiverne de sidste tre år været 
tilknyttet hver sin bedrift, som i sam-
arbejde med dyrlægerne er blevet 
gennemanalyseret, mens rådgivere 
og dyrlæger er blevet klogere på hin-
andens kompetencer.

Det har D&K-rådgiveren Aage Har-
rild Nielsen også oplevet.

- Jeg synes hele tiden, fagligheden 
har været der, men det her kursusfor-
løb har i hvert fald fået mine øjne op 
for, at man bedre får sat fagligheden 
i spil ved at samarbejde. Det lyder 
meget banalt, men det er blevet mere 
naturligt for mig selv at søge kontakt 
til dyrlægen – og ikke først, når det er 
virkelig slemt.

- Det giver mulighed for bedre at 

trække i en fælles retning. Jeg tror 
bestemt også, at landmanden kan 
mærke forskel på, om der bliver ar-
bejdet sammen som et team eller om 
rådgiver og dyrlæger arbejder hver 
for sig, siger han.

- Og så har det givet en ekstra di-
mension, at der også er pengeinsti-
tutter, som bidrager til forløbet, så 
der er blevet lavet en strategi for hver 
ejendom, tilføjer han.

Dyrlægen med i budgettet
Involvering af dyrlægen er også ryk-
ket længere op på Rasmus Bygum 
Krarups to-do-liste.

- Vi ved jo selv, hvor irriterende det 
er, når driftsøkonomen mangler pen-
ge et sted i regnestykket og så skru-
er op for mælken uden at fortælle 
os det. På samme måde sker det tit, 
at dyrlægen ikke bliver involveret i 
budgettet. Og det er jo bare helt nød-

vendigt, hvis man beslutter sig for, at 
der næste år ikke må være fradrag for 
celletal, eller at kodødeligheden skal 
halveres, siger han.

- Og så viser det sig jo faktisk, at 
dyrlæger ikke nødvendigvis er helt 
uinteresserede i økonomi. Det er en 
stor fordel, at man faktisk godt kan 
forklare, at det her budget altså skal 
holde hjem, fordi landmanden er 
økonomisk presset, forklarer Rasmus 
Bygum Krarup.

Mangelvare
For Dorte Brask-Pedersen, D&K 
Gruppens tredje islæt på efterud-
dannelsen, har de sidste tre år givet 
et værdifuldt indblik i, hvor kvægråd-
giverne og dyrlægernes kompetencer 
kan supplere hinanden.

- Vi har fået meget bedre indblik i dyr-
lægernes fokus, ligesom de også har 
fået syn for, hvad vi kan regne på. Der-
med er begge parter blevet klogere på, 
hvor det er, vi kan supplere hinanden. 
Mens dyrlægerne har meget fokus på 
det enkelte dyr, ser vi rådgivere mere 
på gennemsnit og besætningsniveau.

- Og der er altså noget at hente, hvis 
vi forstår at arbejde sammen, og ved 
lidt mere om, hvad den anden part 
kan byde ind med, som vi måske ikke 
selv kan klare, fortæller hun.

- Det har også fået mine øjne op for, 
at det er i orden ikke at kunne klare 
alt, fortæller rådgiveren.

Netop det kan Vibeke Duchwai-
der, der er rådgiver og direktør i D&K 
Gruppen, nikke genkendende til.

- Det kan godt lyde simpelt, men 
jeg mener, at det har været en man-
gelvare at have rådgivere, der finder 
ro i det, de er rigtig gode til og så 
henviser til andre, når det gælder 
områder, de måske ikke har helt så 
godt styr på. Man får bare det bedste 
resultat ved at spørge nogen, der har 
gjort det 100 gange før, siger hun.

- Jeg tror, at forløbet har hjulpet 
deltagerne til at finde mere til-
fredshed i det, de selv er gode til
WENDY HOLM, LVK KVÆGDYRLÆGERNE,  
KURSUSLEDER

Hos D&K Gruppen har det tre år lange forløb på »Fremtidens Kvægrådgivning« sat tanker i gang om det tværfaglige samarbejde. Fra venstre: Vibeke Duchwai-
der, Aage Harrild Nielsen, Dorthe Brask-Pedersen og Rasmus Bygum Krarup. Foto: Christian Carus

Efteruddannelsen har rustet både rådgivere og dyrlæger til bedre samarbejde på staldgangen.
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Leverandører til den professionelle landmand:
Rengøring

Stillinger

LANDBRUGETS JOBSERVICE
Tlf. 62 80 00 91 - www.lajo.dk

Ukrainske praktikanter, EU-farmassistenter.
www.ab-farms.dk / 40288060 / 0037120216718
»East-West - AB-Farms the best« - 3td decade

AB Farms 2x15.indd   1 30-01-2017   10:49:09

Rengøring af stalde og desinfektion
Facaderengøring/tagrengøring

Mobil 21 22 79 64
Viborgs tagrengøring og malerservice

Staldudstyr

Et stærkt produkt til  
renovering af gulve i svine-
stalde plansilo og industri

Forhandler i Danmark
Nordic Total Byg
Industriparken 15,Skodborg 
6630 Rødding
ntb@nordictotalbyg.dk
Tlf. 74848706, mobil. 40148705

Håndværkervej 25 • 4160 Herlufmagle • www. topbeton
Ole P. Jørgensen • Tlf. 24628015 • opj@oplogistik.dk

TopBeton 2x60.indd   1 03-09-2018   11:33:10

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Protectos Syrefast slidlag NutriFair 2017.pdf   1 13-01-2017   08:24:54

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Protectos Syrefast slidlag NutriFair 2017.pdf   1 13-01-2017   08:24:54

Hvorfor PROTECTOS Flydemørtel
• Syrefast • Slidstærk • God vedhæftning 
• 1 produkt til det hele
• Enkelt gør-det-selv produkt
Attraktiv pris - ring allerede i dag!

Untitled-3   1 29-05-2018   15:16:15

Forskelligt

Staldudstyr

ANNONCER - tlf.  70 15 12 37

EXPORT AF 
SMÅGRISE

WWW.PORC-MERCATUS.DK

 Kontraktgrise
 Puljegrise Tage Vig

20 54 95 80

RINGRING

Porc Mercatus 1x41.indd   1 22-05-2018   12:51:32

Husdyr

Land-
brug på 
nettet:

www.effektivtlandbrug.dk

GSG tilbyder STALDVASK
Staldvask af alle staldtyper og industribygninger.

Kontakt Richard Nielsen på 24210670

GSG tilbyder Staldvask - 2 x 15.indd   1 27-05-2019   09:20:31

Nedslidt beton?
Få rengøringsvenlig overfl ade 
og nyt slidlag på det gamle 
beton med højstyrkemørtler 
S 105-2.
Lang holdbarhed, 
hurtigtørrende.
Let bearbejdlig, slidstærk 
- og økonomisk.

Tlf. 86 60 18 99 - kemtek.dk

Kem-tek

- og økonomisk.

Kemtek - Nedslidt beton - 2x60.indd   1Kemtek - Nedslidt beton - 2x60.indd   1 14-11-2019   13:56:3114-11-2019   13:56:31

Klovshoppen

Alt til klovpleje
www.klovshoppen.dk

Tlf. 20434230

www.lb-boks.dk - www.klovshoppen.dk

38 års 
praktisk 
erfaring

  Klovbeskæringsbokse
  Klovlim & Klovsko
  DD Delete med honning   
 og salicylsyre

  Værktøj til klovbeskæring 
  Konkurrencedygtige priser
  Troværdighed og 
 tilfredse kunder

KLOVSHOPPEN
- de professionelles produkter!

Klovshoppen - leverandør 2 x 60.indd   1Klovshoppen - leverandør 2 x 60.indd   1 10-03-2020   10:48:0310-03-2020   10:48:03

Klovbeskæring og klovpleje 
til små og store besætninger

Pleje giver DIG 
sunde og glade køer

Olsens Klovpleje 2x60.indd   1Olsens Klovpleje 2x60.indd   1 15-05-2020   10:44:5015-05-2020   10:44:50

Dagbladet 

Erhvervsavisen med 
branchens korteste deadline 

– tirsdag til lørdag

Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

Øster Gesten Special Danko Oil LOGO 2x30.indd   1 27-05-2019   09:12:27

HØJTRYKSRENSERE / RØRANLÆG
Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

Øster Gesten Special Danko Oil.indd   2 27-05-2019   09:14:53

KVÆGFOKUS KVÆGPRODUKTION
Kontakt: Christian Carus
christian@landbrugnord.dk
98 32 70 71

KVÆGPRODUKTION
Kontakt: Tenna Bang
teba@effektivtlandbrug.dk
98 32 70 74

- Der findes stadig landmænd, som 
helst vil have en generalist, men dem 
er der altså ikke så mange af længere. 
Der bliver mere og mere specialise-
ring, og det gør bare det tværfaglige 
samarbejde endnu vigtigere, konklu-
derer hun.

Selvom der med 10 rådgivere og 
14 dyrlæger er langt større sandsyn-
lighed for at møde folk uden efter-
uddannelsesbeviset fra »Fremtidens 
Kvægrådgivning«, når hun træder 
ud på staldgangen, forventer Dorte 
Brask-Pedersen stadig, at grundste-
nen til et bedre samarbejde er lagt.

- Det handler i høj grad om selv 
at bidrage til samarbejdet. Hvis jeg 
ringer til dyrlægen, når vi har snakket 
om ændringer på bedriften, vil der i 
langt de fleste tilfælde også komme 
en respons, lyder hendes erfaring.

Mens samspillet mellem rådgiver og 
dyrlæge kan være med til at løfte råd-
givningen, er der dog endnu en meget 
vigtig brik, der skal falde i hak for at få 
puslespillet til at gå op: Landmanden.

- Motivation betyder utroligt me-
get. Derfor er det vigtigt at pejle sig 
ind på, hvad det er, der motiverer 
landmanden. Det giver også et praj 
om, om man er den rigtige rådgi-
ver for ham. Det er ikke alle bonde-
mænd, der er motiverede af penge. 
Så hjælper det ikke noget kun at fo-
kusere på, hvor man kan finde den 
næste tusindkroneseddel.

- Modsat nytter det heller ikke 
noget, at man vil afprøve en masse 
spændende ting, hvis landmandens 
fokus er på at tjene mest muligt på 
mindst muligt arbejde, siger Rasmus 
Bygum Krarup, og bliver suppleret af 
Aage Harrild Nielsen:

- Det handler i høj grad om at få 
formidlet tingene rigtigt og gøre det 
klart for landmanden, hvordan og 
hvorfor vi gør det her. Det er jeg i 
hvert fald blevet bedre til under det 
her forløb, konstaterer han.

 
christian@landbrugnord.dk 

telefon +45 61 20 96 68 Kursusforløbet har blandt andet budt på international kongres i Holland.


