
Tjen mere på 
dit sohold
I løbet af et rådgivningsforløb på 10 
uger sætter svinedyrlæge Kristian 
Krogh fra LVK og svinerådgiver Lars 
Winther fra LandboNord fokus på 
produktionsresultater, sundhedsstyring 
og motivation af dine medarbejdere. 

Vores erfaring viser, at vi gennem 
et fælles rådgivningsforløb sikrer en 
synergi, der skaber resultater på din 
bedrift.
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Det siger kunderne ...

”Vi oplever en kæmpe fordel ved, at konsulent og 
dyrlæge taler sammen og deler information om, hvil-
ke konkrete problemstillinger der er i vores besæt-
ning. Det betyder, at vi bruger tiden koncentreret, 
når Lars og Kristian på skift besøger bedriften. Vi 
skal nemlig ikke bruge tiden på at give dem indsigt 
i, hvad der er sket siden sidst. Samtidig sikrer den 
tætte dialog mellem de to, at vi alle arbejder sam-
men i en fælles retning.”

Svineproducent, Erik Krabbe, Jerslev

”I rådgivningsforløbet med Lars og Kristian har vi 
fået strammet op på vores rutiner og har fx fået 
indført et bedre registrering af fx vores løbninger. 
Jeg kan sagtens anbefale forløbet til andre, og der 
er ingen tvivl om, at vi har at gøre med to fagfolk, 
der ikke er bange for at sige deres mening og udfor-
dre mig som svineproducent.”

Svineproducent, Thomas Kristiansen, Brønderslev



Et typisk rådgivningsforløb

1. BESØG (UGE 1)
Fællesbesøg af dyrlæge og svinerådgiver

• Staldgennemgang, med fokus på sundhed, management 
• Fastsættelse af fokuspunkter og målsætninger
• Handlingsplaner og ansvarsfordeling
• Vi aftaler pris for hele forløbet 

2. BESØG (UGE 3)
Besøg af svinerådgiver Lars Winther

• Staldgennemgang og arbejdsrutiner gennemgås 
• Optimering af arbejdsrutiner
• Opfølgning på handlingsplaner 

3. BESØG (UGE 5)
Besøg af dyrlæge Kristian Krogh

• Opfølgning på handlingsplan 
• Staldgennemgang 
• Gennemgang af behandlings-

rutiner og vaccinationsprogram 
• Optimering af omkostninger til vacciner/medicin 

4. BESØG (UGE 6)
Besøg af svinerådgiver Lars Winther

• Opfølgning på handlingsplaner 
• Evaluering af de nye tiltag der er iværksat
• Prioritering af forsatte fokuspunkter

5. BESØG (UGE 10):
Fællesbesøg af dyrlæge og svinerådgiver

• Er vi i mål?
• Staldgennemgang  
• Hvad har fungeret/ikke fungeret og hvorfor?Hvad har fungeret/ikke fungeret og hvorfor?

VI SAMARBEJDER 
MED DYRLÆGEN 
PÅ BEDRIFTEN.



Lars Winther
Svinerådgiver

Mobil 5152 8572
law@landbonord.dk

KONTAKT

Ring og hør mere
Du er velkommen til at kontakte os med henblik på en indledende 
snak om, hvordan vi i fællesskab kan løfte resultaterne i dit sohold 
til nye højder.

Kristian Krogh
Svinedyrlæge

Mobil 2171 5281
kkh@lvk.dk

Der er mulighed for at få VEU-godtgørelse for den del af 
rådgivningsforløbet, der indebærer undervisning og 

videreuddannelse af dig selv eller dine medarbejdere.

Pris og forløb aftales nærmere på første møde.


