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KVÆGKONGRES2022

VIDEN TIL  
EN BRANCHE  
I KONSTANT UDVIKLING 

DIN KONGRES, DIN FREMTID
Kvægkongressen giver dig ny viden til at fremtidssikre din bedrift og dansk kvægbrug. Det kræver nemlig  
konstant udvikling, hvis vi fortsat skal være en af verdens mest effektive kvægproduktioner og levere et  
produkt af høj kvalitet. Som en ekstra bonus kan du mødes med dine kollegaer fra hele landet og som noget 
nyt i år, har vi sløjfet de faglige indlæg om aftenen, så I får mere tid til netværk, hygge og underholdning.
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KONGRES: Få den nyeste  
viden om kvægbrug
Bliv klogere på bl.a. landbrugsaftalen, 
smittebeskyttelse, metan-reduktion – og 
meget mere. Deltag også i de spændende 
paneldebatter, og husk at tage dine medarbej-
dere med til en god oplevelse med masser 
af efteruddannelse. Du sammensætter selv 
dit program. Deltag begge dage, og få mest 
muligt ud af din kongres.

L&F KVÆG ÅRSMØDE:  
Mød fortiden og fremtiden
Til årsmødet møder du både fortiden og 
fremtiden. Og du får et bud på, hvilken vej 
vi skal gå for at skabe konkurrencedygtige 
kvægbrug med fokus på bæredygtighed, 
sundhed og velfærd og blikket fast rettet 
mod forbrugerne og omverdenen. Det er 
gratis for alle. Men du skal huske at tilmelde 
dig. Se, hvordan på side 4.

DIT PROGRAM
MANDAG 2. MAJ

9.30-10.00
Kaffe og rundstykker

10.00-11.45
L&F Kvæg Årsmøde
Velkomst og beretning ved formand 
Christian Lund og sektordirektør Ida 
Storm.

Kåring af årets elev

11.45-12.45
Frokost

12.45
Kongressen begynder
Se programmet fra side 6

12.45-13.45
Fremtidens arbejdsmarked
Adm. direktør Bjarne Corydon, 
Dagbladet Børsen

19.00
Middag
OBS: Der er begrænset antal 
pladser. Middagen er forbeholdt 
kongresdeltagere.

TIRSDAG 3. MAJ

9.00-11.50
Kongres

11.50-12.50
Frokost

12.50-15.35
Kongres

Ida Storm

Christian Lund

MIDDAG: Mere tid til netværk, 
hygge og underholdning
Gå ikke glip af den festlige middag mandag 
aften. Som noget nyt har vi i år sløjfet de 
faglige indlæg om aftenen, så der er ekstra 
god mulighed for at netværke og hygge. Du 
kommer også til at opleve magien, når Henrik 
Svanekiær med manipulation, tankelæsning, 
intuition, magi og hypnose forbløffer og un-
derholder os efter middagen. Tag din medar-
bejdere med, og få en god oplevelse sammen. 
Se, hvordan du melder dig til på side 4.

DIN KONGRES, DIN FREMTID
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SÅDAN DELTAGER DU
Selvfølgelig skal du med til årets Kvægkongres. Spørgsmålet er nærmere, hvordan du får 
planlagt dine dage på kongressen og får maksimalt ud af de to dage. Her i programmet 
kan du læse om alle de spændende indlæg. Du melder dig til på kvægkongres.dk. 

Landmænd og medarbejdere  
på landbrugsbedrifter
Årsmøde (samt raceindlæg  
mandag eftermiddag)..................Gratis 
Kongres mandag eftermiddag....695 kr. 
Kongres tirsdag............................995 kr.
Kongres begge dage.................1.495 kr.

Generalforsamling i Foreningen af Danske 
Slagtekalveproducenter….......…Gratis
Dansk Kødkvægs Årsmøde ........Gratis
Indlæg fra raceforeninger ..........Gratis
Deltager du i en af ovenstående  
(indlæg 18-20, 22, eller 26-30) reduceres 
prisen for kongresdeltagelse med 100 kr.

Rådgivere og øvrige interessenter 
Årsmøde (samt raceindlæg mandag  
eftermiddag) ..................................Gratis 
Kongres mandag eftermiddag...1.250 kr. 
Kongres tirsdag...........................1.550 kr.
Kongres begge dage...................2.195 kr.

Mad & drikke 
Frokost pr. dag ..............................185 kr. 
Middag - 2 retter 
inkl. to glas vin/øl/vand ................395 kr. 
Alle priser er eksklusive moms. 
Natmad mandag: Gratis for alle.

Online kongres
Årsmøde + livestreaming af udvalgte indlæg 
(Alle de inkl. indlæg er markeret i programmet) 
Pris på online deltagelse..............650 kr.

PRISER TILMELD
Early bird-rabat til de hurtige
Skynd dig ud af starthullerne og tilmeld dig 
allerede i dag. Den 19. april 2022 stiger pri-
sen med et gebyr på 100 kr.  ekskl. moms. 

Tag en medarbejder med til  
nedsat pris
Er I flere fra samme bedrift, der skal til 
kongressen? Når én er tilmeldt til fuld pris, 
kan kolleger og medhjælpere fra samme 
CHR-nr. komme med til nedsat pris: 
Følgende deltagere mandag..............450 kr.
Følgende deltagere tirsdag................ 595 kr.
Følgende deltagere begge dag e........ 895 kr.

Studierabat 
Elever fra landbrugsskoler og andre stude-
rende får studierabat og kan deltage i hele 
kongressen til nedsat pris.  
Kongres mandag..................................250 kr.
Kongres tirsdag.....................................395 kr.
Kongres begge dage ............................550 kr.
 
Bemærk: Undervisere og lærere deltager 
til samme pris som rådgivere og øvrige 
interessenter. 

Nem tilmelding og betaling
Tilmeld dig nu på kvægkongres.dk.
Her vælger du dine indlæg og måltider.

Betal med det samme med kreditkort eller 
få en faktura tilsendt for 80 kr. ekskl. moms. 
 
Problemer med elektronisk tilmelding? 
Kontakt os på tlf. 8740 5405.

Bekræftelse på e-mail
Når du har tilmeldt dig, får du din bekræft- 
else på mail. Her kan du se de indlæg og  
måltider, du har tilmeldt dig.

   

Bemærk: Afbestiller du helt eller delvist din 
tilmelding efter den 18. april 2022, får du kun 
pengene tilbage for bestilte måltider.

Tilmeld dig nu på 
kvægkongres.dk

https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2022
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2022
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2022
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Glæd dig til to dage med faglige 
indlæg og netværk med dine 

kollegaer til Kvægkongres.

DET PRAKTISKE

Udenlandske medarbejdere?
Udenlandske medarbejdere skal naturligvis 
også have glæde og fagligt udbytte af kon- 
gressen.Tirsdag vil der være et bredt udvalg 
af indlæg, som afholdes på engelsk. Find 
beskrivelse af de engelske indlæg  på kvæg-
kongres.dk. på kvægkongres.dk.

Download appen
Download appen CM Events. I appen har 
du bl.a. også dit personlige program.  

Medbring din billet
Op til kongressen modtager du en mail 
med din billet og dit kongresprogram. Du 
skal selv printe billetten og tage den med. 
Når du ankommer, får du en keyhanger 
til din billet, som du skal bære synligt på 
kongressen. 

Book en overnatning
Vi har i samarbejde med OrgaNicer  
forhåndsreserveret nogle værelser til  
vores deltagere. Har du brug for over- 
natning, kan du bestille via:  
OrgaNicer på tlf. 9627 2227 eller  
på mail: mail@organicer.dk.

Gode råd om parkering
Kongressen foregår i MCH Herning Kon- 
grescenter, Østergade 37, 7400 Herning.  

Det kan være svært at finde en parkerings-
plads i Herning. Sæt bilen ved Jyske Bank 
Boxen, P1, Kaj Zartows Vej 7, 7400 Herning.

Herfra kører gratis shuttlebusser mellem 
Jyske Bank Boxen og MCH Herning Kongres- 
center. Det tager kun 8 minutter.
Busserne kører mandag kl. 8.30-23.30 og 
tirsdag kl. 8.00-16.30.

Ønsker du ikke at bruge den gratis bustrans-
port, kan du selv finde parkering på en 
af byens offentlige parkeringspladser og 
placere parkeringsbilletten i forruden.
Hent den på kvægkongres.dk.

webbillede indsættes

https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2020/forside.html
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2020/forside.html
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2022/in-english
mailto:mail%40organicer.dk?subject=Overnatning%20kv%C3%A6gkongres
https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2022/foer-kongres.html
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MANDAG 2. MAJ

TIRSDAG 3. MAJ

KONGRESOVERSIGT2022

EN STÆRK  
SAMFUNDSKONTRAKT

EN STÆRK  
SAMFUNDSKONTRAKT

ATTRAKTIV 
ARBEJDSPLADS

ET GODT KALVE-  
OG KOLIV

ET GODT KALVE-  
OG KOLIV

KAFFE & KAGE

2. DEBAT: Den danske 
landbrugspakke og EU’s 
landbrugsaftale på spidsen 

9. 
Status på EU’s land-
brugsreform 

24. 
Bedre biodiversitet  
på kvægbedriften 

39. DEBAT: Antibioti-
karesistens – hvad kan 
dansk kvægbrug gøre? 

53. Antibiotika – så lidt 
som muligt, så meget 
som nødvendigt 

46. DEBAT: Hvad 
forventer forbrugerne af 
vores produktion?

60.
Kunsten at brokke sig

67. Sådan sikrer du dine 
internationale medarbej-
deres trivsel og sikkerhed

16. 
Kvægbrug i fremtidens 
Danmark 

32. 
Den gode arbejdsplads 
for unge medarbejdere  

3. Sådan griber du de 
kommende lovkrav til 
stalden an 

10. Koen fortæller, at 
den har en klovlidelse  
– lytter du? 

33. Usikker på om 
malkekvægskrydsning er 
noget for dig?

40. En rød tråd i 
klovarbejdet giver god 
klovsundhed

54. Den optimale 
goldkofodring

47. 
Få metallet ud af  
fuldfoderet

61. Råmælk der kan 
definere din fremtidige 
mælkeproduktion  

68. Kødkvægs-
krydsninger er et godt 
og sikkert valg  

17. 
Klogere på klove efter 
Klovens År  

25. 
Den sikre og fleksible 
kælvningsafdeling 

15. 
Forstå klimakreditter

14.00  >  14.45

9.00  >  9.45

10.05  >  10.50

12.50  >  13.35

11.05  >  11.50

13.50  >  14.35

14.50  >  15.35

16.15  >  17.00

17.15  >  18.00

15.15  >  16.00

STÆRK ØKONOMI

STÆRK ØKONOMI

1.  
Forstå ESG 
– før det bliver et krav  

8.  
Sådan udarbejder du 
bedriftens ESG-rapport  

31.  
Development in the 
global dairy market   

38.  
Tjen op til 15.000 
kroner med genomisk test   

52.  Kend bedriftens 
økonomiske styrke med 
BusinessRate   

45.  
Temperaturen på råvare-
markedet og risikostyring   

66.  
Etablering af mælkepro-
duktion i lejede stalde  

HOVEDTALER BJARNE CORYDON, KL. 12.45-13.45
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FROKOST

MIDDAG & HYGGE

KAFFE & KAGE

KAFFE & KAGE

59.  
Hold fokus på 
omkostningerne  

23.  Crowdfunding – en 
ny finansieringsform i 
landbruget 
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SUNDE DYR & 
KVALITETSFØDEVARER

WORKING ON A  
DANISH DAIRY FARM

BEVIDST LEDERSKAB

OPTIMERET RESSOURCE- 
UDNYTTELSE OG 
 MILJØINDSATS

KLIMANEUTRAL 2050

KLIMANEUTRAL 2050

FOKUS PÅ KALVE FOKUS PÅ KØD

4. 
Få den rigtige eksterne 
sparring til bedriften 

11. Sådan bliver dine 
medarbejdere til et 
stærkt team

34. Mere nærproduceret  
protein fra hestebønner, 
lupin og ærter i foderrationen

41. 
Mineral nutrition of 
dairy cows 

55. 
Optimér dit kvieopdræt 

48. 
Grazing management – 
inspiration from Ireland

62. Reducér proteintil- 
delingen og øg andelen af 
protein fra kløver og lucerne

69. 
Ny basis for malkekøers 
mineralforsyning

18. Tre bud: Det 
skal vi fokusere på 
ved Holstein? 

26. Hvordan klarer 
Holstein avlsdyr  
sig i Østeuropa? 

5. Dansk mælkeproduk-
tions klimaaftryk – sådan 
reducerer vi det

12. 
Vejen til at nå reduktions-
målene i den nye klimalov

35. 
Rapsfrø som metan- 
reducerende fodermiddel

42. 
Overvejelser om udtagning 
af lavbundsjord

56.  Nyeste viden om 
metanreducerende  
tilsætningsstoffer

63. Mere klimavenlige 
krydsningskalve i mælke-
produktionen

70. 
Varighed af græsmarker

19. Er RDM den 
mest foder-
effektive race?

27. Sådan udnytter 
jeg RDM racens 
potentiale

20. Jerseykrydsnin-
ger – kødproduktion 
med potentiale? 

28. Det nye sort er 
gult – raceskifte til 
Jersey

Indlægget foregår helt eller delvist på engelsk/ Session in English

Indlægget streames

6. 
Teknik i slagtekalvestalden 

13. 
Krydsningskalve er 
fremtidens slagtekalve 

36. 
Nye behandlingsstrategier 
for yverbetændelse

71. 
Sådan sænker du celletallet 

57. 
Manual for udder health  
in large herds 

50. 
Kunsten at afgolde køer 

64. 
Vælg de rigtige køer til 
forlænget laktation 

21. 
Robust kalveproduktion 
med lavt antibiotikaforbrug 

29. Generalforsamling  
Forening af Dansk Slagte- 
kalveproducenter 

7. 
God dyrevelfærd og god 
naturpleje med kødkvæg

14. 
Stordrift med kødkvæg  
og naturpleje

37. 
Smart and safe cattle  
handling

44. 
Prudent use of antibiotics

58. 
A good strategy ensures 
healthy hoofs

51. The cow tells you it has 
a hoof disorder – but are you 
listening?

65. 
Stress-free claw trimming

72. 
Mixing the good feed ration

22. 
Dansk Kødkvægs årsmøde

30. 
Har dansk kødkvæg en  
fremtid i Danmark?

49.  
Alternativer til den tradi-
tionelle etableringsform 

43. 
Nem smittebeskyttelse 
i hverdagen  
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3. Sådan griber du de kommende lovkrav til stalden an 

1. Forstå ESG – før det bliver et krav 

2. DEBAT: Den danske landbrugspakke og EU’s landbrugsaftale på spidsen

Næste etape af overgangsordninger i forhold 
til ”mindstekrav til hold af kvæg” er lige om 
hjørnet. Vi ser på de kommende krav til staldforhold og 
deres betydning for din miljø- og eventuelle byggetilladelse. 
Få styr på, hvordan og hvornår, du skal begynde at planlæg-
ge, og hvad du skal være bevidst om for at fremtidssikre din 
bedrift. Vi ser også på, hvad du skal se efter ved køb af ny 
ejendom.

ESG er et begreb, som alle landbrugsbedrifter 
kommer til at forholde sig til, og som bliver en na-
turlig del af bedriftens finansiering. ESG står for miljø, sociale 
forhold og god selskabsledelse, og det bliver fremadrettet 
et krav, at landmanden forholder sig til, hvordan bedriften 
arbejder med det. Indlægget gør dig klogere på ESG, og 
hvorfor det bliver en vigtig del af landbruget. 

Politisk debat om, hvordan såvel EU’s aftale 
om den fremtidige fælles landbrugspolitik, 
som den danske landbrugspakke får af indflydelse på kvæg-
bruget. Paneldeltagerne diskuterer en række af de centrale 
temaer og aktuelle problemstillinger, herunder fremtidig 
konkurrenceevne og klimaindsats. Der er mulighed for at 
stille spørgsmål fra salen.

Anja Juul Freudendal
chefkonsulent, SEGES Innovation
Christian Bach Knudsen
faglig chefkonsulent, Velas 
Martin Søes
certificeret brandrådgiver, Velas

Anders Harck
mælkeproducent og formand for 
sektor Økonomi og Virksomhedsledelse, 
Landbrug & Fødevarer 
Poul Erik Jørgensen
landbrugsdirektør, Nykredit

Christian Lund
formand, Landbrug & Fødevarer Kvæg 
Niels Peter Nørring
klimadirektør, Landbrug & Fødevarer
Troels Lund Poulsen
MF, Venstre 
Bjarne Laustsen
MF, Socialdemokratiet

KVÆGKONGRES2022 

Mandag den 2. maj 14.00-14.45

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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7. God dyrevelfærd og god naturpleje med kødkvæg

5. Dansk mælkeproduktions klimaaftryk – sådan reducerer vi det

4. Få den rigtige eksterne sparring til bedriften 

6. Teknik i slagtekalvestalden

Vi sætter spot på, hvordan man bedst muligt 
kombinerer god naturpleje med god dyre-
velfærd – blandt andet med fokus på læ, skygge og dræg-
tige dyr, samt muligheder for fodring efter behov sommer 
og vinter. Og ved at se på værdien af ekstensiv græsning af 
naturarealer – for både landmand og biodiversitet.

For andet år i træk har over 90 procent af 
Arlas danske medlemmer indberettet tal til 
klimatjek. Få resultaterne fra beregninger af tallene og 
hør om forskelle mellem racer, ydelsesniveauer og drifts-
form. Hør også om nogle af de virkemidler til reduktion af 
klimaaftrykket, du kan gå direkte hjem og starte med – og 
hvordan du bruger DMS foderplan-modulet til at klimaopti-
mere foderrationen. 

Få overblik over de forskellige muligheder 
for input fra eksterne sparringspartnere til 
bedriftens langsigtede strategiske plan. Vi går 
i dybden med brugen af advisory board og gårdråd, og hvad 
de to forskellige former for sparring hver især bidrager med 
til bedriftens fremtidsplaner. Hør hvordan og hvorfor man 
som landmand bruger ekstern sparring.

Overvågning af sundhed og foderoptagelse 
samt fejlfinding, når noget går galt, er vigtigt 
for at sikre en sund og stabil produktion. 
Her kan ny teknologi hjælpe os på vej. Vi viser eksempler på 
brug af videooptagelser til overvågning af foderoptagelsen, 
og du hører om sundhedsovervågning via øremonterede 
bevægelsessensorer. 

Rikke Rørby Graversen
specialkonsulent, SEGES Innovation
Per Spleth
specialkonsulent, SEGES Innovation

Maike Brask
sustainability specialist, Arla 
Martin Øvli Kristensen
specialkonsulent, SEGES Innovation

Peter Niss
mælkeproducent, Stenvadgaard 
Ivan Damgaard
chefkonsulent, SEGES Innovation

Terese Jarltoft
slagtekalverådgiver, SAGRO
Henrik Læssøe Martin
specialkonsulent, SEGES Innovation 
Mogens Vestergaard 
chefkonsulent, SEGES Innovation

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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KVÆGKONGRES2022 

Mandag den 2. maj 15.15-16.00

10. Koen fortæller, at den har en klovlidelse – lytter du?  

8. Sådan udarbejder du bedriftens ESG-rapport 

Når en ko får en klovlidelse, skal lidelsen op-
dages og behandles straks. I dette indlæg lærer du 
at aflæse koens allertidligste tegn på en begyndende klovli-
delse. Vi følger koen, fra de første tegn, til koen undersøges 
og behandles i klovboksen, og der følges op på skaden. Du 
hører også om hvordan man i en travl hverdag kan indarbej-
de gode rutiner, der sikrer at klovlidelser opdages tidligt. 

Få styr på, hvordan du kan udarbejde en 
ESG-rapport, der viser, hvordan du arbejder med 
miljø, sociale forhold og god selskabsledelse på bedriften. 
Rapporten dokumenterer, at du arbejder seriøst med virk-
somhedens ansvar for omverdenen, og at du er en proaktiv 
landmand i forhold til bæredygtighed. 

Sofie Bjørn Skovsgaard
klovspecialisten 
Bo Bech Søndergård
mælkeproducent, Søndergård I/S

Per Aagaard Nielsen
mælkeproducent, Hjallerup 
Carsten Aarup
miljørådgiver, AgriNord

9. Status på EU’s Landbrugsreform

Der er en ny landbrugsreform af EU-støtten 
på vej, som implementeres i 2023. Den kommer 
til at medføre større ændringer i forhold til den EU-støtte, 
vi kender i dag. Hør, hvad det kommer til at betyde på kvæ-
gejendomme, når der kommer nye tiltag som eco-schemes 
og bruttomodel, samt at støtteniveauet ændrer sig. Vi ser på 
hvilke tilpasninger, der skal overvejes, og hvad udviklingen i 
reformperioden fra 2023-2027 er.

Niels Lindberg Madsen
EU politisk chef, Landbrug & Fødevarer

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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14. Stordrift med kødkvæg og naturpleje

12. Vejen til at nå reduktionsmålene i den nye klimalov

13. Krydsningskalve er fremtidens slagtekalve

Bedriften Skræddergården ved Frøstrup i Thy 
har en Angus-besætning på ca. 170 moderdyr, 
som udfører naturpleje på store arealer i området. Anders 
Kjær fortæller om driften, og hvordan styring af besætnin-
gen foregår i praksis. Efterfølgende ser vi på mulighederne 
for at få god økonomi i kødkvægsproduktion, og hvor der 
skal gøres en indsats.   

Folketinget har vedtaget en ny landbrugs-
aftale og med den nogle nye klimamål. Hør, 
hvad der ligger i den nye aftale, og hvordan det stiller 
kvægbruget. Vi tager også fat i nogle af de virkemidler, som 
måske skal hjælpe med at sænke køernes metanudledning i 
fremtiden – bl.a. de nyeste resultater fra praksis med foder-
tilsætningsstoffet Bovaer® (3-NOP).

Der er stor forskel på foderforbrug og  
metanudledning mellem krydsningskalve.  
Bliv klogere på både det og sammenhænge mellem foder- 
effektivitet, tilvækst og slagteform. Vi giver dig også indblik i 
produktionsøkonomiske fordele ved forskellige egenskaber 
hos krydsningskalve – og i muligheder ved produktion af 
kvier på 18-24 måneder.

Anders Lynge Kjær
kødkvægsavler, Kjær Angus
Niels Christian Tramm
natur- og kødkvægskonsulent, Agrovi

Ida Storm
sektordirektør, Landbrug & Fødevarer Kvæg 
Nicolaj Ingemann Nielsen
chefkonsulent, SEGES Innovation

Kresten Johansen
ph.d.-studerende, Aarhus Universitet 
Per Spleth
specialkonsulent, SEGES Innovation 

11. Sådan bliver dine medarbejdere til et stærkt team 

Det er vigtigt for arbejdsmiljøet og bedrif-
tens resultater, at medarbejderne på bedrif-
ten spiller sammen og udgør et godt team. 
Men nogle gange spiller tingene bare ikke 100 procent, og 
hvad gør man så? Vi tager fat i, hvordan du sætter det rigtige 
team, og hvordan du skaber et arbejdsmiljø, hvor det er helt 
naturligt, at alle tager ansvar for, at teamet fungerer.

Jakob Skov
mælkeproducent, Hestbækgaard 
Vibeke Fladkjær Nielsen
specialkonsulent, SEGES Innovation

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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KVÆGKONGRES2022 mandag den 2. maj 16.15-17.00

18. Tre bud: Det skal vi fokusere på ved Holstein? 

Holstein er en race i rivende udvikling. Men går 
udviklingen i den rigtige retning? Er der nogle egenskaber, vi 
bør prioritere anderledes i vores avlsarbejde? Få tre forskel-
lige bud fra tre indlægsholdere, som har en lidt anderledes 
tilgang end den gængse, men som alle dagligt arbejder med 
vores holstein-ko.

Henrik Baymler
kvægrådgiver, Vestjysk Landboforening
Mads Holm Danielsen 
CEO, Allaboutcows 
Helle Slot
kvægfagdyrlæge, Dyrlægegruppen Thy

17. Klogere på klove efter Klovens År  

2021 var Klovens År, hvor dyrlæger, rådgiv-
ere, klovbeskærere, forskere m.fl. samlede 
kræfterne om at forbedre klovsundheden. 
Det gjorde de gennem en lang række aktiviteter, udvikling af 
værktøjer og formidling af viden. I dette indlæg præsenteres 
du for de vigtigste erfaringer fra Klovens År, og hvilke tiltag 
både landmænd og rådgivere kan tage med videre i arbejdet 
med at opnå god klovsundhed.  

Anne Juul
dyrlæge, Sønderjysk Kvægpraksis 
Anne Skovbjerg Christensen
dyrlæge, Skovbjerg DyrlægeTeam

16. Kvægbrug i fremtidens Danmark

Hør fremtidsforskeren pege på fremtidens 
markeder for mælkeprodukter og oksekød 
samt forbrugernes ønsker – både på nærmarkederne og 
længere ude i verden. Hør også, hvad han mener om klima 
og kvæg – har kvægbrug overhovedet en fremtid, som ikke 
indebærer kraftige reduktioner i bestandene? Fremtiden 
byder kvægbruget på mange udfordringer, men også mulig-
heder.  

Jesper Bo Jensen
direktør og fremtidsforsker, Fremforsk ApS

15. Forstå klimakreditter

Der er stor interesse for klimakreditter. Men 
hvordan fungerer de, og hvilke muligheder og udfordringer gi-
ver de dig som kvæglandmand? Bliv klogere på klimakreditter 
– og hvem der kan bruge dem.

Lars Villadsgaard Toft
bioøkonomichef, SEGES Innovation
Jens Elbæk
afdelingschef, SEGES Innovation

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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22. Dansk Kødkvægs årsmøde 

21. Robust kalveproduktion med lavt antibiotikaforbrug

Beretning fra Dansk Kødkvægs bestyrelse 
om det politiske arbejde samt orientering 
om fremtidens aktiviteter. Kåring af Årets Avler og 
uddeling af TopDanmark-prisen på 5.000 kr.
  

Mange kalve er dårligt immuniserede og får 
diarré eller luftvejssymptomer. Hør mere om 
det og om den store forskel i pasningsniveau og forekomst 
af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der er mellem 
bedrifter. Men ikke alt er praktik. Vi kommer også ind på, 
om vi i kvægbruget spænder ben for os selv med tabuer om 
dødelighed, hygiejne og antibiotika. 

Per Lynge Laursen 
formand, Dansk Kødkvæg

Nina Dam Otten
lektor og dyrlæge, Københavns Universitet 
Dorte Bay Lastein
adjunkt og dyrlæge, Københavns Universitet

19. Er RDM den mest fodereffektive race?

Der er sat mange projekter i gang for at 
undersøge, hvor effektivt de enkelte racer 
udnytter foderet og for at finde den avlsmæs-
sige forskel mellem racer og inden for racer. 
Et af projekterne er et fodringforsøg på Aarhus Universitet 
ved Foulum, hvor man sammenligner Holstein, RDM og 
krydsningskvier. De foreløbige resultater ser meget lovende 
ud for RDM. Vi præsenterer resultaterne og drøfter, hvordan 
de kan anvendes inden for racen.

Morten Kargo
seniorforsker, Aarhus Universitet

20. Jerseykrydsninger – kødproduktion med potentiale? 

Vi ser nærmere på produktionen af rødt 
dansk oksekød, og det potentiale det har. 
Du får bl.a. de seneste resultater fra et igangværende forsøg 
om spisekvalitet. De to direktører for hhv. Himmerlandskød 
og Danish Crown Beef spiller ind med deres perspektiv på 
den fremtidige produktion af rødt oksekød i Danmark.

Margrethe Therkildsen
lektor, Aarhus Universitet
Finn Klostermann
CEO/EVP, Danish Crown Beef 
Lars Andersen
adm. direktør, Himmerlandskød

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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KVÆGKONGRES2022 mandag den 2. maj 17.15-18.00

26. Hvordan klarer Holstein avlsdyr sig i Østeuropa?  

Danmark sender hvert år mange kvier til  
eksport – navnlig til Østeuropa. Men hvordan  
klarer de sig egentligt i forhold til kvier fra andre lande?  
Steffen Elmer har mere end 10 års erfaring som leder af 
kvægbrug i Slovakiet, Tjekkiet, og senest i Rusland ved  
Ekovina, der har mere end 100.000 køer. Hør hans erfarin-
ger med de danske avlsdyr – om deres forhold i Østeuropa, 
og hvordan den danske holstein-ko klarer sig der. 

Steffen Elmer
driftsleder, Østrig

25. Den sikre og fleksible kælvningsafdeling   

I dette indlæg stiller vi skarpt på kælvnings-
afdelingen og kommer ind på både lovgiv-
ning og en fleksibel indretning. 
Vi ser bl.a. på, hvordan smittebeskyttelse og arbejdssikkerhed 
kan indarbejdes - samtidig med, at man sikrer en rationel 
arbejdsgang. Du får også forslag til, hvordan du lærer dine 
medarbejdere at arbejde sikkert omkring køerne i afdelingen.

Anja Juul Freudendal
chefkonsulent, SEGES Innovation
Peter Raundal
specialkonsulent, SEGES Innovation

24. Bedre biodiversitet på kvægbedriften

Biodiversitet er rykket højt op på samfundets 
dagsorden de seneste år og fylder også mere og mere 
i forbrugernes bevidsthed. Det er et område, hvor kvægbru-
get har god mulighed for at bidrage. I indlægget kan du få 
konkrete anbefalinger med hjem til, hvordan du kan fremme 
biodiversiteten på din bedrift.

Lisbeth Gliese Jensen
konsulent, SEGES Innovation
Jacob Damgaard Berthelsen
landmand, Farsø

23. Crowdfunding – en ny finansieringsform i landbruget

Landmænd kan som noget nyt søge om  
finansiering af investeringsprojekter på 
en nyoprettet Crowdfundingportal, som er 
målrettet landbruget. Crowdfunding skal ses som et 
konkurrencedygtigt supplement til traditionelle finansie-
ringskilder, når du som landmand har rentable projekter, 
som mangler kapital til at blive realiseret. Få et indblik i  
kravene og hvilke investeringsprojekter, der vil være 
 relevante at crowdfunde.

Kenneth Kjeldgaard
specialkonsulent, SEGES Innovation
Peter Bjarne Hansen
landmand, Strandgaarden

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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30. Har dansk kødkvæg en fremtid i Danmark?

29. Generalforsamling Forening af Dansk Slagtekalveproducenter

Vi ser på klimaaftrykket for det fremragende okse-
kød fra dansk kødkvæg og på fremtidens afregning.
  

Formandens beretning og kassererens fremlæggelse 
af regnskab til godkendelse samt valg til bestyrelsen.

Terese Jarltoft
slagtekalverådgiver, SAGRO

Rasmus Alstrup
formand, Danske Slagtekalveproducenter 

27. Sådan udnytter jeg RDM-racens potentiale 

Martin Krogsgaard har en passion for de røde 
køer. Han driver selv en økologisk ejendom 
ved Støvring med 300 årskøer. Hør Martin fortælle 
om de fordele, han ser i at arbejde med røde køer, og om 
hvordan han udnytter deres potentiale. Kristina Brødbæk er 
avlsrådgiver i besætningen, og hun vil sammen med Martin 
komme ind på, hvordan de strikker avlsplanen sammen for 
at opnå de egenskaber, Martin ønsker. 

Martin Krogsgaard
økologisk mælkeproducent, Støvring 
Kristina V. Brødbæk
avlsrådgiver, VikingDanmark

28. Det nye sort er gult – raceskifte til Jersey   

Kommende miljø- og lovgivningsmæssige 
tiltag skærper kravene til bæredygtig kvæg-
produktion. I den forbindelse kan raceskifte være et af 
redskaberne til bedre at udnytte bedriftens potentiale i de 
eksisterende rammer – og dermed sikre en fremtidig drift. I 
dette indlæg præsenterer vi beregninger af omkostninger og 
gevinster ved raceskifte, og kommer med indspil til løsninger 
på, hvordan overgangen kan administreres i forhold til mulig 
kontraktproduktion af kvier m.m.

Katrine Siersted
konsulent, SimHerd A/S 
Bent Olesen
formand, Dansk Jersey
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KVÆGKONGRES2022 

Tirsdag den 3. maj 9.00-9.45

33. Usikker på om malkekvægskrydsning er noget for dig?  

31. Development in the global dairy market 

At begynde at krydse sine renracede 
malkekøer er et kæmpe skridt, som ikke kun 
handler om økonomi og praktik, men også 
om følelser og traditioner. Hør om landmænd, 
der også har været i tvivl, men som valgte at gå i gang. Bliv 
også præsenteret for de nyeste redskaber, som giver dig de 
samme muligheder, som landmænd med renracede køer. Vi 
kobler dig efterfølgende med en rådgiver, der kan give dig 
sparring gennem processen. 

The global dairy market is important for 
Danish milk producers since a large share of their pro-
duction is exported. Richard Scheper will give us Rabobank’s 
view on major topics such as Chinese import, the influence 
of Covid-19 on the dairy market, the EU market and climate 
regulation. In addition he will provide insight into global 
trends and the future dairy market in a global perspective.

Vibeke Fladkjær Nielsen
specialkonsulent, SEGES Innovation
Line Hjortø
specialkonsulent, SEGES Innovation 

Richard Scheper
analyst Food & Agriculture, Rabobank

32. Den gode arbejdsplads for unge medarbejdere 

Vi skal beholde de unge i erhvervet. Men hvor-
dan er du den bedste arbejdsgiver for dem? I dette indlæg 
får du indblik i, hvordan landbrugsskolerne oplever den 
gode arbejdsplads, og hvordan eleverne ser en god arbejds-
plads både før og under et ansættelsesforhold.

Maren Kirstine Jensen
landbrugsskolelærer, Nordjyllands Landbrugsskole 
Mette Boisen
produktionsleder, Nordjyllands Landbrugsskole
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37. Smart and safe cattle handling 

35. Rapsfrø som metanreducerende fodermiddel

36. Nye behandlingsstrategier for yverbetændelse

Anyone working with cattle long enough, 
will probably have experienced times when 
they mysteriously do not behave as expected 
or how we want them to. Sophie Atkinson will talk 
about understanding the world from the cow’s point of view 
and the main reasons behind why cattle stop, refuse, or 
show escape or agressive behaviours. She will discuss which 
cow signals handlers should look out for, to mitigate or avoid 
potential human/animal conflict.  

Få de spændende nye resultater om effekten 
på foderoptagelse, mælkeydelse og metanud-
ledning ved fodring af malkekøer med rapsfrø 
– og ikke mindst økonomien i det. Bliv også klogere på, 
hvordan rapsfrø kan formales/valses, så koen udnytter dem 
bedst muligt. Endelig skal du også høre landmandens prakti-
ske erfaringer omkring fodring med rapsfrø, og hvorvidt han 
fortsat fodrer med rapsfrø.

Hvad sker der, når koen får yverbetændelse? 
Hvilke tilfælde bør behandles? Og hvordan bør 
de behandles? Det får du svarene på i dette indlæg, hvor du 
også præsenteres for de nyeste resultater fra en afprøvning 
af forskellige måder at håndtere klinisk yverbetændelse på. 
Bliv også klogere på at få DMS i spil til den daglige håndte-
ring af yversundhed. 

Sophie Atkinson
owner, Smart Animal Handling

Brian Fruergaard-Roed
økologisk mælkeproducent, Grøndalsgaard
Nicolaj Ingemann Nielsen
chefkonsulent, SEGES Innovation

Line Svennesen
postdoc, Københavns Universitet 
Michael Farre
chefkonsulent, SEGES Innovation

34. Mere nærproduceret protein fra hestebønner, lupiner og ærter i foderrationen 

Der er en række muligheder for at øge  
andelen af nærproduceret protein i foder- 
rationen med proteinafgrøder som hestebønner, lupiner 
og ærter. Det er dog ikke nok at dyrke afgrøderne, det er 
også vigtigt at have styr på konservering, udfodring samt 
økonomien i hele kæden fra mark til mælketank.

Erik Andersen
direktør og kvægrådgiver,  
ØkologiRådgivning Danmark 
Martin Riis Weisbjerg
professor, Aarhus Universitet
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KVÆGKONGRES2022 

Tirsdag den 3. maj 10.05-10.50

40. En rød tråd i klovarbejdet giver god klovsundhed  

38. Tjen op til 15.000 kroner med genomisk test 

39. Debat: Antibiotikaresistens – hvad kan dansk kvægbrug gøre?  

Med en god strategi for klovbeskæring, 
gode klovregistreringer og brug af DMS til 
at skabe overblik, sikrer du, at der er en rød tråd i 
arbejdet med besætningens sundhed. Men de tre faktorer 
kræver et godt samarbejde mellem driftsleder, personale, 
klovbeskærer, dyrlæge og rådgiver. Vi ser på, hvordan du får 
samarbejdet til at lykkes og får det bedst mulige grundlag for 
at forbedre klovsundheden.

Højere NTM, færre aborter og stærkere køer 
via skræddersyede insemineringsforslag. Det 
er bare nogle af de potentielle fordele ved genomisk test. 
Bruger du i forvejen kødkvæg og kønssorteret sæd, har du 
sandsynligvis forudsætningerne for at få en gevinst. Hør 
mere om fordelene og få landmandens erfaringer. Det er 
nemt at udtage vævsprøver og bestille test. Se udstyret til 
udtagning og få en snak med firmaerne, der sælger det.
 

Tre paneldeltagere med meget forskelligt 
udgangspunkt giver hver deres syn på den 
trussel, som antibiotikaresistens udgør 
– og giver deres bud på, hvad kvægbruget kan gøre for at 
begrænse den. Herefter er debatten åben, så kom og deltag 
– og bidrag gerne med dit syn på brugen af antibiotika i 
kvægproduktionen.

Kurt Bach 
dyrlæge, VikingDanmark 

Jehan Ettema
konsulent og partner, SimHerd A/S 
Jacob Fjord Ørskov
direktør, Ørskov Agro ApS

Ida Storm
sektordirektør, Landbrug & Fødevarer Kvæg
Helle Slot
formand for Dyrlægeforeningens Faggruppe Kvæg 
Rune-Christoffer Dragsdahl
generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening
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44. Prudent use of antibiotics 

42. Overvejelser om udtagning af lavbundsjord

In this lecture you will learn about prudent 
use of antibiotics and how and why they are 
used on cattle farms. How can we be better at using 
as little antibiotics as possible, but as much as needed. Line 
and Anne talk about the use of antibiotics in treatment of 
mastitis and in treatment of sick calves and young stock, 
respectively. 

Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde redu-
cerer landbrugets klimabelastning. Hør om de 
klimafaglige overvejelser og konkrete udfordringer, som ud-
tagning indebærer. Få også svar på, hvilke overvejelser du som 
landmand bør gøre dig, og hvilke økonomiske konsekvenser 
du kan forvente. Vi kommer desuden omkring, hvordan man 
kan udtage de enkelte arealer under hensyntagen til f.eks. 
foderproduktion og harmonikrav.

Line Svennesen
postdoc, University of Copenhagen 
Anne Kock Flygaard
veterinarian

Claus Fenger
mælkeproducent, Vejlskovgaard
Cecilie Skov Nielsen
chefkonsulent, SEGES Innovation
Michael Højholdt
landskonsulent, SEGES Innovation

41. Mineral nutrition of dairy cows  

Minerals are a key component of dairy cow 
rations, affecting performance, health, fer-
tility and profitability. Over the last 60 years the 
majority of research on minerals has focussed on avoiding 
deficiencies. But more recently there has been a number 
of reports of over-supplementation. This presentation will 
review mineral feeding levels and discuss their implications 
on dairy cow health, performance, the environment and 
feed costs.

Liam A. Sinclair
professor, Harper Adams University

43. Nem smittebeskyttelse i hverdagen 

Smittebeskyttelse handler langt hen ad vejen 
om sund fornuft. Alligevel kan det være svært at holde 
fokus på i en travl hverdag. I dette indlæg får du masser af 
gode og praktiske ideer til at indarbejde smittebeskyttelse i 
hverdagen på en nem og enkel måde. 

Vibeke Fladkjær Nielsen
specialkonsulent, SEGES Innovation 
Betina Tvistholm
kvægfagdyrlæge, SEGES Innovation
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KVÆGKONGRES2022 

Tirsdag den 3. maj 11.05-11.50

47. Få metallet ud af fuldfoderet  

45. Temperaturen på råvaremarkedet og risikostyring

46. Debat: Hvad forventer forbrugerne af vores produktion?  

De rigtige magneter, placeret rigtigt i foder-
blanderen, kan fange langt det meste af det 
metal, som ved uheld havner i foderet, og som ellers ville 
ende i koens netmave. Få indsigt i, hvorfor metal i foderet 
er et problem, hvor hyppigt det optræder og hvilke mulige 
strategier, der er for at begrænse det.

Indkøb af råvarer har stor betydning for  
bedriftens økonomi, hvor stigende priser sætter 
foderomkostningerne under pres. I indlægget tager vi 
temperaturen på det aktuelle råvaremarked og vurderer, i 
hvilken retning markederne bevæger sig. Der vil altid være 
udsving i priser og ændrede markedsvilkår, der gør det svært 
som landmand at agere. Jeppe Tokkesdal giver et bud på 
risikostyring på råvaremarkedet. 
 

Mød fremtidsforskeren, kvægformanden og 
madformidleren i en debat om, hvordan den nye 
generation af forbrugere ser på kød- og mælkeproduktion, 
og hvorfor det overhovedet er vigtigt at tage højde for. 
Der tager også fat i, hvilken værdi fremtidens kød- og 
mælkeprodukter har på det danske og de internationale 
markeder – og om vi kan bygge nye værdier ind i eksisteren-
de produkter. 

Peter Raundal
specialkonsulent, SEGES Innovation
Niels Bastian Kristensen
chefkonsulent, SEGES Innovation

Jeppe Tokkesdal
CPO Risk Management, Vestjyllands Andel

Trine Krebs
partner, Frugtformidlingen
Birthe Linddal Jeppesen
sociolog og fremtidsforsker
Christian Lund
formand, Landbrug & Fødevarer Kvæg
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49. Alternativer til den traditionelle etableringsform

Hvilke ejerformer og driftsmodeller kan 
bringes i spil, og hvordan kan de forskellige etablerings-
modeller være med til at understøtte, at unge kan etablere 
sig som mælkeproducenter? Vi sætter fokus på etablerings-
former i relation til fremtidig strategi og handlemuligheder. 

Lars Just Elnegaard
virksomhedsrådgiver, SAGRO
Niels Peder Søgaard
selskabs- og skattespecialist, SAGRO 

51. The cow tells you it has a hoof disorder – but are you listening? 

50. Kunsten at afgolde køer 

When a hoof lesion occurs, it must be  
detected and treated immediately. Otherwise, 
the chance of cure is limited. In this post, you will learn 
to read the cow’s earliest signs of having an evolving hoof 
lesion. We follow the cow from the onset of injury, over 
examination and treatment in the trimming chute and on to 
follow-up. This ensures the most optimal treatment.

Afgoldning af den højtydende malkeko, med 
mindst mulig påvirkning af koens sundhed 
og velfærd, kan være en stor udfordring. 
Vi præsenterer dig for ny forskning om at afgolde koen 
skånsomt, og giver dig SEGES Innovations anbefalinger til 
afgoldningsprocedurer, der kan sikre god yversundhed i hele 
goldperioden.

Sofie Bjørn Skovsgaard
claw specialist
Bo Bech Søndergård
dairy farmer, Søndergård I/S

Mogens Larsen
seniorforsker, Aarhus Universitet
Guilherme Franchi
postdoc, Aarhus Universitet 
Michael Farre
chefkonsulent, SEGES Innovation

48. Grazing management – inspiration from Ireland  

Grazing is a requirement in both organic 
farming and “Hjerteordningen”. However – opti-
mizing grazing management on the farm requires both focus 
on the grassland and the cows. This lecture will focus on 
how to best manage the grazing sward to ensure maximum 
utilization and maintain high quality feed at all times. 

Michael Egan
research Officer, Teagasc, Ireland
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KVÆGKONGRES2022 

Tirsdag den 3. maj 12.50-13.35

54. Den optimale goldkofodring 

52. Kend bedriftens økonomiske styrke med BusinessRate

53. Antibiotika – så lidt som muligt, så meget som nødvendigt

En velfungerende goldko er forudsætningen 
for næste laktation. Rationer, som køerne kan sortere 
i, giver stor variation i tyggemønstre, hvilket forværres af 
hverandendagsfodring. Vi giver ’syn for sagen’ med data fra 
SenseHub og samler op på de seneste års erfaringer med 
fasefodring til goldkøerne.

Med SEGES Innovations nye værktøj Busi-
nessRate kan du få overblik over bedriftens 
økonomiske styrke. BusinessRate gør det muligt 
at se udfordringerne, før de opstår. Du får også indsigt i, 
hvordan ændringer vil influere på bedriftens økonomiske 
robusthed – før du foretager dem. Dermed kan du lettere 
sætte mål for fremtiden og tage styring i dialogen med dine 
finansieringskilder. Hør hvordan du kommer i gang med 
BusinessRate.  

Antibiotika er et vigtigt redskab i værktøjs-
kassen. Men vi bruger det ikke altid optimalt, og det kan 
være svært at ændre den måde, vi plejer at gøre tingene på. 
Lær om de grundlæggende mikrobiologiske mekanismer, 
der er afgørende for resistensudvikling, og få større indsigt, 
så du selv kan bidrage til at mindske risikoen. 

Mads Nielsen
kvægrådgiver, SAGRO 
Niels Bastian Kristensen
chefkonsulent, SEGES Innovation

Poul Østergaard
finans- og virksomhedsrådgiver, Velas

John Elmerdahl Olsen
professor, Københavns Universitet 
Nanna Krogh Skjølstrup
dyrlæge, ph.d , Københavns Universitet

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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58. A good strategy ensures healthy hoofs  

56. Nyeste viden om metanreducerende tilsætningsstoffer

57. Manual for udder health in large herds

The common thread in claw health is 
achieved by having a good strategy for claw 
trimming, good claw registrations and using DMS to 
obtain an overview. In this post, we look at how a good col-
laboration between operations manager, staff, hoof trimmer, 
veterinarian and advisor helps to create a common thread 
and improve hoof health.

Vi tager fat i nogle af de virkemidler, som 
måske skal hjælpe med at sænke køernes 
metanudledning. Måske skal flere effektive virkemidler 
kombineres for at opnå maksimal metanreducerende effekt. 
Hør de nyeste resultater om klimavirkemidlerne 3-NOP, nitrat 
og fedt – alene og i kombination. Hør om den første praksisaf-
prøvning af 3-NOP i Danmark i en besætning med RDM køer.

On large dairy farms, data and indicators 
can be used with higher validity because the 
estimation is more accurate. On the other hand, 
the individual infection pressure is higher and pathogens 
such as S. agalactiae are more difficult to eradicate because 
of more milkings per cluster. The presentation deals with 
monitoring, diagnostics and working standards for the opti-
misation of udder health in large dairy herds.  

Kurt Bach
veterinarian, VikingDanmark

Nicolaj Ingemann Nielsen
chefkonsulent, SEGES Innovation
Morten Maigaard Sørensen
ph.d.-studerende, Aarhus Universitet 

Volker Krömker
professor MSO, University of Copenhagen

55. Optimér dit kvieopdræt

Godt kvieopdræt er en af grundstenene i en 
succesfuld mælkeproduktion. Med baggrund i et 
stort norsk studie sætter vi fokus på opdræt af kvier, og den 
betydning som tilvækst og management har på mælkepro-
duktionen i de efterfølgende laktationer.

Hilde Kristine Lyby Wærp
forsker, Norges Miljø- og Biovitenskapelige 
Universitet

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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KVÆGKONGRES2022 

Tirsdag den 3. maj 13.50-14.35

61. Råmælk der kan definere din fremtidige mælkeproduktion  

60. Kunsten at brokke sig 

Er råmælk vigtig? Nej – GOD råmælk – og GOD 
råmælksmanagement er vigtig. Hør om praktiske 
erfaringer og om at udnytte optimeringspotentialet bedst 
muligt. Hør også, hvordan du med en ny forarbejdningsme-
tode kan sikre tilstrækkelig med god råmælk til at forsyne 
alle nyfødte kalve.  

Et sjovt og tankevækkende indlæg, der stiller 
skarpt på en af danskernes yndlingsbeskæf-
tigelser: At brokke sig. Med en humoristisk tilgang 
tager Storm Stensgaard afsæt i sin stressvidenskabelige 
baggrund og ser på, hvad brok egentlig er, hvad det koster 
os i trivsel og arbejdsglæde, og hvordan vi kan håndtere det 
og omdirigere vores trang til brok, så den bliver konstruktiv 
og nyttig.

Katrine Fynbo
salgsleder, Calvex
Hanne Skovsgaard Pedersen
dyrlæge, Calvex 
Terese Jarltoft
slagtekalverådgiver, SAGRO 

Storm Stensgaard
forfatter og stressrådgiver

59. Hold fokus på omkostningerne

Priserne på kraftfoder og råvarer er steget 
voldsomt. Det kræver ekstra fokus på at reducere om-
kostningerne og udnytte ressourcerne. Vi ser på de aktuelle 
regnskabstal og giver eksempler på, hvordan data kan 
anvendes til beslutninger omkring omkostningsstyring.

Louise Foged Kornfelt
afdelingschef, KvægrådgivningDanmark 
Morten Nyland Christensen
specialkonsulent, SEGES Innovation

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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65. Stress-free claw trimming   

63. Mere klimavenlige krydsningskalve i mælkeproduktionen

64. Vælg de rigtige køer til forlænget laktation  

Claw trimming can be stressful and cause 
anxiety among cattle. In this post two advisors give 
you the main reasons why cattle will stop, refuse, or try to 
escape while entering the trimming chute. You also learn 
about design of the claw trimming area and how to use cow 
signals in order to minimize stress and anxiety among cows 
and at the same time having a high degree of work safety.

Krydsningskalve er mere klimavenlige og 
ressourceeffektive end renracede holsteinkal-
ve. Vi præsenterer resultater, der bl.a. viser forskellen på 
foderforbrug og metanudledning pr. kg tilvækst, samt sam-
menhængen med tilvækst, slagteform m.m.. Desuden anvises, 
hvor meget fodereffektiviteten kan forbedres gennem avl 
over en 10-20 års periode afhængig af den vægt egenskaben 
tillægges. 

Forlænget laktation reducerer behovet for 
antal kælvekvier. Men nogle køer er bedre 
egnet til forlænget laktation end andre. Hør 
hvilke køer det er, og hvordan de udvælges. Vi viser nyeste 
resultater fra igangværende dansk undersøgelse. Du hører 
også om praktiske erfaringer med forlænget laktation, og 
hvordan forskellige udfordringer kan håndteres.  

Sofie Bjørn Skovsgaard
claw specialist 
Sophie Atkinson 
owner, Smart Animal Handling

Kresten Johansen
phD-studerende, Aarhus Universitet 
Morten Kargo
seniorforsker, Aarhus Universitet

Vivi Mørkøre Thorup
adjunkt, Aarhus Universitet
Peter T. Thomsen
professor, Aarhus Universitet
Anne Mette Kjeldsen
seniorkonsulent, SEGES Innovation
Torben Bebe
landmand, Ringe

62. Reducér proteintildelingen og øg andelen af protein fra kløver og lucerne

Hør om de danske erfaringerne med at  
reducere proteintildelingen til max 17  
procent. Få samtidig ny viden fra engelske forsøg,  
hvor man har undersøgt, hvor meget protein en malkeko 
behøver, og undersøgt hvordan andelen af protein fra  
grovfoder kan øges med rødkløver og lucerne.

Liam A. Sinclair
professor, Harper Adams University
Nicolaj Ingemann Nielsen
chefkonsulent, SEGES Innovation

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT



26

KVÆGKONGRES2022 

Tirsdag den 3. maj 14.50-15.35

68. Kødkvægskrydsning er et godt og sikkert valg  

66. Etablering af mælkeproduktion i lejede stalde 

67. Sådan sikrer du dine internationale medarbejderes trivsel og sikkerhed

For mælkeproducenter kan der være god 
økonomi i kødkvægskrydsningskalve. Er du 
en af dem, der endnu ikke er i gang, kan du høre, hvordan 
andre gør, og hvilke redskaber der giver en tryg og sikker 
anvendelse af kødkvægstyre. Vi har også inspiration til dig, 
som allerede er i gang. Bl.a. om at  optimere anvendelsen og 
om lave kalve til en specialproduktion.  

Er etablering af mælkeproduktion i lejede  
stalde en oplagt mulighed frem for at  
etablere sig på traditionel vis? Hør om de  
erfaringer, som to mælkeproducenter har gjort sig  
– og om de fordele og ulemper de ser ved denne drifts- 
 og etableringsform.
 

Internationale medarbejdere er helt nødven-
dige for dansk landbrug. Men et andet sprog, en 
anden kultur og vilkårene i Danmark kan betyde ledelses-
udfordringer og i værste fald medføre ulykker. Vi tager fat i, 
hvordan du løser udfordringer omkring oplæring, ulykkes-
forebyggelse/sikkerhed, trivsel og samarbejde. Indlægget 
tager udgangspunkt i forskning og konkrete eksempler fra 
hverdagen.

Steen Fjordside
avlsrådgiver, VikingDanmark
Kevin Byskov
specialkonsulent, SEGES Innovation

Jens Christian Sørensen
mælkeproducent, Bilsebjerggaard 
Gerbrig Postma
mælkeproducent, Estrupgård

Henrik Sander Nielsen
tilsynsførende, Arbejdstilsynet 
Astrid Stampe Lovelady
specialkonsulent og antropolog, SEGES Innovation

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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72. Mixing the good feed ration    

70. Varighed af græsmarker

In this post, we take a closer look at how to 
mix the good feed ration. What is important to con-
sider when mixing, and how do the different feed mixtures 
vary in relation to which animal group they are made for. 
You also learn what to look out for when the feed is in front 
of the cows. 

Den kommende CAP-reform barsler med et 
eco-scheme (tilskudsordning) med højere støtte til græs-
marker, som er ældre end 2. brugsår. Hør i hvilke situationer, 
det er en økonomisk fordel for kvægbrugeren, og hvornår det 
er en gevinst for klima og miljø, samt hvilke tiltag du kan gøre 
for at forlænge varigheden af dine græsmarker.

Henrik Baymler
cattle advisor, Vestjysk Landboforening

Torben Spanggaard Frandsen
landskonsulent, SEGES Innovation
Søren Kolind Hvid
landskonsulent, SEGES Innovation

69. Ny basis for malkekøers mineralforsyning

En væsentlig overforsyning med mineraler 
til danske malkekøer medfører høje omkost-
ninger og en øget risiko for mineralforgift-
ning. I indlægget præsenteres resultater fra to års mineral-
forsøg, som danner fundamentet for det nye koncept ’Kvæg 
basismineralblanding’. Desuden deler Anders Overgaard 
Jensen sin motivation bag – og erfaringer med slet ikke at 
tildele posemineraler.

Anders Overgaard Jensen
mælkeproducent, Storvorde 
Thorben Krüger
konsulent, SEGES Innovation

71. Sådan sænker du celletallet

Har du udfordringer med for højt celletal, er 
dette indlæg for dig. Vi kommer ind på alt lige fra hy-
giejne i staldanlægget til afgoldning og behandlingsstrategi. 
Vi gennemgår forskellige problemstillinger fra den virkelige 
verden og ser på, hvordan DMS kan vise dig, hvor der skal 
sættes ind. Derudover vil Jeppe Skaarup Pedersen fortælle 
om sine erfaringer med abonnement på celletalsrådgivning, 
og hvilke tiltag der var nødvendige i besætningen. 

Jeppe Skaarup Pedersen
driftsleder, Aarestrup 
Michael Lyrhøj Mortensen
kvalitetsrådgiver, SEGES Innovation

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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Per Skarregaard lå sidste kontrol-år nr. 3 i 
 Danmark for stor race. Per bruger Viking 100 % 
med hhv. inseminørservice, avlsplan samt 
rådgivning. Pers mål er middelstore køer med 
korrekt ben-stilling og god frugtbarhed; frem for 
alt en økonomisk ko der passer til staldsystemet. 
I den nuværende strategi bruger han kødkvæg til 
70 % af køerne og X-Vik på alle kvier.

Når strategien er lagt og insemineringsplanen 
kører, kan Per fokusere på andre vigtige emner, 
som køerne og de ansatte.

I top for livsydelse 
Vores høje livsydelse på 59.566 kg 
EKM i gennemsnit for alle køer der 
afgik fra besætningen,  er et udtryk 
for godt management og ikke mindst 
et seriøst avlsarbejde med fokus på 
en holdbar økonomisk ko. Køernes 
livsydelse skal være rentabel og ikke 
bare et mål i sig selv.

PER SKARREGAARD, RINGKØBING

VIKINGDANMARK.DK
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Hvis du vil vide mere, kontakt din DLG-salgskonsulent 
eller DLG Kundecenter på 33 68 60 00

ProtiSpar®

blandinger 
En alternativ men yderst eff ektiv løsning, 
der giver mulighed for at spare på sojaproteinerne og 
sænke foderomkostningerne – uden at sænke ydelsen.

MED PROTISPAR KAN DU

• Optimere økonomien 
i proteinforsyningen

• Øge mængden af amino-
syrer til tyndtarmen

• Mindske mængden 
af ammonium i leveren

• Forbedre fodereff ektiviteten
• Opretholde god sundhed
• Reducere udledningen 

af ammoniak

ProtiSpar fås både i foder- og mineralblandinger.

HVORFOR SKULLE 
VI IKKE FORTSÆTTE?

”Vi har erstattet lidt over et  
halvt kilo sojaskrå pr. ko pr. 
dag. Så det er jeg rigtig glad 
for. Nu har vi erfaret, at det 
virker, så hvorfor skulle vi 
ikke fortsætte?”

BENT JØRGENSEN

THYREGOD
KVÆG
PROTISPAR
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Hvorfor ikke få +3 kr/kg 
for dine kalve og kvier?

Stjernholm A/S  ·  Langelandsvej 4A
DK 8940 Randers S  ·  Tel +45 7020 250

stjernholm@stjernholm.dk
www.stjernholm.dk

Du får:

• Rent sand der kan genbruges
• Mindre end 3% organisk materiale i vasket sand
• Op til 99% genanvendelse af sand
• Separation af rågylle med forskelligt tørstof indhold
• Sandfri gylle der kan leveres til biogas
• Stabil, automatisk drift. 10-15 minutters tilsyn pr. dag
• Bedre økonomi og ressourcebesparelse
• Bidrag til bæredygtighed, cirkulær økonomi og miljø
• Lukket system – gode arbejdsforhold

Jo finere lejesand, desto større dyrevelfærd! 
Stjernholm fraseparerer min. 92% sand > 0,125 mm  

som er mindste sandkorn-størrelse  
på sandet til venstre.

Stjernholm sand-gylle
separatoranlæg

Fra start til slut 
er alt vigtigt for 
dine kalve, så 
de kan præstere 
på det højeste 
niveau. 

NutraKip  
går forrest

Ready... set...
Grow!

WWW.NUTRAX.DK

Vækst skaber vi sammen

NUTRAKIP

KIP

NUTRACARE
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Stjernholm A/S · Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing
Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk
www.stjernholm.dk  ·  www.opicon.dk

EN SAND FORNØJELSE! 
Takket været Opicon Sandvaskeranlæggets stabilitet, effek-
tivitet og gode driftsøkonomi garanterer Stjernholm A/S 
prismatch på totaløkonomien, uanset hvilket alternativt 
sandvaskeranlæg der sammenlignes med.

KONKURRENCEDYGTIG PÅ ALLE PARAMETRE:

· PRIS / TOTALØKONOMI
· DRIFTSIKKERHED
· EFFEKTIVITET
· DRIFTSOMKOSTNINGER
· KVALITET AF VASKET SAND
· GENANVENDELSE AF SAND
· TØRSTOFINDHOLD I RENSET GYLLE
· SERVICEAFTALE
· OVERVÅGNING AF ANLÆGGET

Opicon sandvaskersystem kan etableres til priser fra 1.3 
mio. kroner alt efter forhold, størrelse og ønsker til auto-
matiseringsgrad.

Se video fra 
Erik Dolby 

i Nimtofte på 
www.opicon.dk

STJERNHOLM OPICON SANDVASKERSYSTEM:

P
R
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O
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COW-WELFARE

Besøg os på
www.cow-welfare.com

Hvorfor vælge den traditionelle løsning, når velfærd kan
gøre så meget mere? 

 
Hos Cow-Welfare fokuserer vi på koen og på

landmanden.
 

Vores mission er at udvikle produkter, der forbedrer
køernes velfærd og dermed også landmændenes

indtjening.

TM

Vi glæder os

til at 

snakke med

dig!

Mere end en dyrlæge!

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

Kvægdyrlægerne 

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

MØD LVK DYRLÆGERNE 
PÅ KVÆGKONGRESSEN
Vores rådgivning tager sit udgangspunkt i  
vores kunders vilkår.

Kom og få en snak med os om dine mulig-
heder. Vi er med på kvægkongressen hvor 
du fi nder os i forhallen.

Er du forhindret i at deltage  er du naturlig-
vis velkommen til at kontakte os direkte.

2013 12 04 KVÆG Kvægkongres 2014.indd   1 04-12-2013   12:57:21

Jespers 
malkesystem 
forbedrer 
reproduktion og 
opdager brunst 
automatisk
Jesper har forbedret sin  
besætnings reproduktions-
effektivtet med 19% og 
insemineringsprocent med 26% 
det seneste år.

Snak med din lokale salgs-
konsulent om hvordan  
du kan gøre VMS™ V310 
til dit malkesystem.

DeLaval 
VMS™ V310

delaval.com

26%

forbedret 
inseminerings- 

procent

+19%

reproduktions- 
effektivitet

Dyrlæger & Ko består af 28 kvægpraksis
og knap 125 professionelle kvægdyr-
læger fordelt over hele landet.
Vi har vores daglige gang i næsten
1.600 besætninger med sund-
hedsrådgivningsaftale og tilser
således over 50% af den samlede
malkekvægsbestand i Danmark.

BESØG OS PÅ WWW.DYRLAEGEROGKO.DK ELLER FACEBOOK.COM/DYRLAEGEROGKO

DANMARKS STØRSTE
SAMLING AF KVÆGNØRDER!

Når du har enbesætningsdyrlæge fraDyrlæger & Ko, har dusamtidig adgang til knap125 kvægdyrlægerserfaring og viden.
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VICTOR BLEV ÅRETS ELEV 2021

Hvem bliver det i år?
Har du en kvægelev, som er en god ambassadør for branchen, og som udviser faglighed,  
initiativ og nysgerrighed? Så skal du indstille vedkommende til ’Årets elev i kvægproduktion’.

Alle bedrifter og skoler med landmandsuddannelsen, der 
har/har haft elever ansat i perioden 1.8.2021 til 1.6.2022, 
har mulighed for at indstille én elev pr. bedrift/skole. 

Bedømmelseskomitéen lægger bl.a. vægt på, at vinderen 
er engageret i sit fag og en god ambassadør for vores 

branche. Eleven skal også være en gevinst for  
arbejdspladsen, både fagligt og socialt. 

Klik ind på kvægkongres.dk, læs mere under 
’Årets elev’, og se hvordan du indstiller.

Deadline for indstilling er 6. april 2022.

.. BEDRE DYREVELFÆRD
GREEN BEDDING

70°

FÆRRE 
OMKOSTNINGER

FORBEDRET 
DYREVELFÆRD

HYGIEJNISERING

Med et HBC 
Hygiejniseringsanlæg 
varmebehandler du dit 
separerede tørstof.

Du får et fremragende 
sengebåsmateriale, der 
reducerer omkostninger til 
infektionsbehandling og 
giver bedre dyrevelfærd.

SPONSERED BY:

Kom til klimadage i hele  
landet, og bliv skarp på  
landbrugets nye klimaværktøj

INVITATION

Landbrugets klimaværktøj, ESGreen Tool, er lige på  
trapperne. Deltag i en klimadag nær dig, og bliv godt 

klædt på til at arbejde med klima på din bedrift.

Find din nærmeste klimadag, og tilmeld 
dig på tilmeld.dk/klimadag

 Landbrugets digitale
klimaværktøj
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TAK TIL VORES SPONSORER

GULD

SØLV

SØLV

SÆRLIGE SPONSORATER
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Colas Danmark A/S

har fået nyt logo

- vores gode 

kvalitet og service 

er uændret.

colas.dk

Alt i ASFALT

til dit landbrug

Få et uforpligtende tilbud

Ring 4598 9898 eller

skriv til os på 

colas@colas.dk

SLIP FOR LUGT OG RØG 

MED SHELL GTL FUEL

Udleder færre skadelige stoffer, da det brænder 

renere. Du kan se, lugte og gøre en forskel.

Hør mere og bestil hos din lokale 

DLG Energi sælger.

Side 7

LANDBRUGSFORHANDLINGER

S vil rykke EU-

støtte til lavbund 

og plantemad

Side 2

SØREN SØNDERGAARD

Konkurrencevilkår 

i EU skal være lige
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Side 14
Det kan vi ikke bare finde os i

Niels Hauge Mikkelsen, økolog

Side 18

MINKOPGRAVNING

I næste uge går 

det for alvor løs
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INVESTERER 

HELE TIDEN I 

BÆREDYGTIGHED Side 16 & 17

Michael Bundgaard er Fremtidens Landmand:

YaraMila® NPK

- de bedste forudsætninger til din mark

Vi tror på dig

og dit landbrug

Med YX Landbrug som olieleverandør har du 

et stærkt team i ryggen. Vi kender din hverdag 

som landmand og er med dig hele vejen.

Vores betalingsbetingelser 

tilgodeser dig som landmand, 

og med Tørløbssikring skal du 

aldrig bekymre dig om diesel, 

men istedet fokusere på dit 

landbrug. 

Ring til os og hør mere om 

hvilke fordele, vi kan tilbyde.

Ring til os på      70122345 – og få en engageret samarbejdspartner.

Carsten

Køb aldrig en brugt 

traktor før du har 

tjekket mascus.dk

FRONTLØBER

Arbejdsomkostninger

06/ Har du styr på dine 

dyr på græs?
26/ Kan soja være den 

billigste proteinkilde? 36/ A æs mælkeprøver 

med stor grundighed

Dagbogen

Afgræsning gør 

kviefodring billig

FORENER 

HØJ YDELSE 
OG GOD 

MÆLKEKVALITET

√ Stor variation i tidsforbrug

√ Man skal ville en forandring

√ Spørg kollegaer om gode råd
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