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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light LANDMÆND – ET OMSVÆRMET FOLKEFÆRD 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular SAGT MED LANDMANDENS ORD: 

 

 ”Jeg er nok mest skeptisk, vi hører så tit, at hvis du nu køber dit og dat, så 
er der penge at tjene. Det er jo også en slags reklameprodukt ... svært at 
gennemskue, om det er noget i det, næsten for godt til at være sandt, 
men man er jo også dum, hvis man ikke gør noget. Alligevel, ofte når 
man får bestemte råd, så kommer alle forbeholdene senere, og så virker 
det ikke alligevel.” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

SØA- 
RAPPORTEN 

 2 siders analyser 

 2 siders forklaring 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular TÆTTERE PÅ… 

 

 Blå søjler:  

        Sygdomme halveret 

        SCC reduced med 50.000  

        Brunst obs og drægt pct øget med 10% 

 Grå søjler: flytte sig til bedste 25%  

 Røde søjler: Mere komplekse scenarier: 

 Fx kalvesundhed, holdbarhed 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

SIDE 2 :PRODUKTIONS- 
EFFEKTER 

 

 EKM pr Årsko 

 Kælvninger 

 Kalve < 6 mdr 

 Ungdyr > 6 mdr 

 Arbejde (t/uge) 

 

 Effekt på kort eller land sigt? 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 
SØA’S ESTIMEREDE FORØGELSE AF DB (KR/PR ÅR)  
VED MANAGEMENT ÆNDRING - BENEFITS 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular OMKOSTNINGER VED AT GENNEMFØRE 
MANAGEMENTÆNDRINGERNE (KR / ÅR) 
-VURDERET AF LANDMÆND OG DYRLÆGER SAMMEN 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular NETTO EFFEKT KR/ÅR (BENEFITS-COSTS) 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular FULGTE  LANDMÆNDENE  HANDLEPLANEN? 

38 interviewede landmænd 

Fulgte
handleplanen

Overvejede
stadig

Afslog
handleplanen

16 

10 

12 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

 HVAD MOTIVEREDE TIL IGANGSÆTNING AF 
HANDLEPLANER?   (16 UD AF 38) 

 1. Tallenes troværdighed 

 a. Genkende egen viden i tallene 

    ”Troværdigt, der er når jeg kan genkende billedet af min besætning” 

 

 b. Beregningerne holder stik 

  ”Det er helt vildt så troværdigt det ser ud, det skal ikke undervurderes. 
Det skal bruges noget mere. Når vi gør det der siges i de rapporter der 
(…) det passer altid.”!  
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

HVAD MOTIVEREDE TIL IGANGSÆTNING AF 
HANDLEPLANER? 

 c. Tal som øjenåbner 

 ”Det godt at have sådan nogle tal, det skal være en øjenåbner for dem, 
der skal lave det daglige, inklusiv mig selv.”  

 

 d. Tal og statistik giver overblik 

 ”Fordelen ved tal kan være, at de kan se noget, før vi kan se det med 
øjnene. Noget kan dukke hurtigere op i tallene, end vi ellers kan opdage 
det. Desuden kan tal (statistik) give os overblik. Et tal kan også betyde, at 
noget overrasker os, noget er værre end vi forestillede os – men også 
omvendt, det kan berolige os” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 
HVAD MOTIVEREDE TIL IGANGSÆTNING AF 
HANDLEPLANER? 

 

 e. Tal som motivationsfaktor 

 - Spændende at kunne konkurrere med sig selv – se udviklingen – men 

også spændende at kunne sammenligne sig med andre. 

 

 2. Motiverende præsentation fra dyrlægen  

 ”Og så har det noget at gøre med den der fremlægger tingene, 
dyrlægen skal kunne motivere folk, og vores dyrlæge er ekstrem dygtig.” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 
HVORFOR OVERVEJE  IGANGSÆTTELSE AF 
HANDLEPLAN?  (10 UD AF 38)  

 1. Andre forandringer spærrer: 

    Andre konkrete planer fx sanering i forhold til sygdomme eller nybyggeri 

/ændringer i staldene, som tog al opmærksomheden, som betød at man ikke 

kunne overkomme nyt lige nu. 

 

 2. Behov for mere viden 

 ”Jeg vil nok sige, at vi gerne vil se lidt flere af den type  
 beregninger eller noget mere færdigt eller detaljeret  
 end det  vi har  set. Noget som går mere i detaljer  
 med de enkelte områder.”  
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular FORHINDRINGER FOR IGANGSÆTTELSE AF 
HANDLEPLAN (12 UD AF 38) 

 

 Kommunikation 

 

 Landmandens hverdag og baggrund 

 

 Landmandens holdninger 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular KOMMUNIKATION 

 Manglende information om den rigtige indsats 

  ”– man tænker, at der bruges godt nok meget krudt på at fortælle os om 
noget, som vi godt ved er galt. Det vi har brug for er endnu mere konkret 
viden om problemet. Hvordan gør vi noget ved det? For eksempel 
digital. Der er så mange midler på markedet og alle mulige ideer til, 
hvordan man holder digital nede, jeg synes vi famler i blinde.” 

 

 ”Det  (SØA-rapporten) bekræfter hvad områder man skal satse på, det 
er godt nok(…)men det jeg vil gerne have at vide er hvordan man kan 
løse problemerne” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular KOMMUNIKATION 

 Tal og sprog bliver ikke forstået 

 ”Sundhedsrådgivning i rapporter er ofte svært at forstå, ikke 
brugervenligt, meget veterinær-fagligt. Ikke noget almindelige 
mennesker forstår. Fx et ord som paritet, første paritet..anden. Dyrlægen 
kunne knap nok forklare mig det” 

 

 ”Den måde man præsenterer tal på, det siger mig ikke ret meget. De 
skal være mere ”læselige”, alle de små kommentarer der skrives under 
dem, de er meget bedre.” 



3. SEPTEMBER 2014 

 
 

SENIORRÅDGIVER 

ANNE BRAAD KUDAHL AARHUS  
UNIVERSITET AU 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular LANDMANDENS HVERDAG OG BAGGRUND 

 Alder 

     ”Jo, det er nok et troværdigt værktøj, men jeg er blevet gammel, 
       pensionen den er lige forude,  
      der er ikke så meget der interesserer mig…” 

 

 Manglende tid / uddannet personale: 

› ”Det er ikke til at lægge en handleplan, jeg har også familie og 
sager jeg skal passe. Vi mangler hænder og hjerner - .. jeg har 
meget uerfarne folk, det gør det sværere at være driftsleder..”  

 

 

 

 Økonomi 

 Citat ind her 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular LANDMANDENS HVERDAG OG BAGGRUND 

 Tid og økonomi 

 ” forandringer tager altid tid.. og vi passer det jo selv,  

           vores tid er allerede rigeligt udfyldt.” 

 

 ”Jo indsatsen tager tid, den er lidt besværlig, men der er omvendt også 
meget arbejde i at blive ved med at slås mod yverbetændelser, malke 
fra, behandle de her køer hele tiden.. Nu falder celletallet og det er 
motivationen..” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular HOLDNINGER 

 Disponering af tid 

 ”Det handler ikke om, hvad vi bruger i tid. Det er oppe i hovedet forskellen 
er, det handler om den rigtige tankegang og en tillid til at medarbejderne 
gør det rigtige. Det koster da tid – fx i undervisning af medarbejderne, [ 
]….det er ikke ret mange problemer du skal undgå, før det er tjent hjem.” 
 

 Dyrevelfærd 

 Modstand mod rutinemæssige goldbehandlinger. 

 ”Bedre dyrevelfærd er en god ting.. det er derfor vi håndterer klovene 
først.” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular KONKURRENCE MELLEM INTERESSENTER  
 

 ”Jeg vil nødigt droppe dyrlægen men dyrlæge og rådgivere fra 
landboforeningen konkurrerer for meget med hinanden..” 

 

 ”Det giver en øjenåbner selvfølgelig, men vi må også sige, at vi 
bombarderes med tal på alle mulige og forskellige måder. Mange 
rådgivningssider gør det. De fortæller på mange måder de samme ting”. 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

KONKURRENCE OG  
RÅDGIVER - REDSKABS-TRÆTHED.  

 ”…hvorfor udvikler man ikke videre på det man allerede kender.. man 
skal opfinde noget nyt frem for at forbedre noget gammelt. Det ærgrer 
mig at man hele tiden vil finde på noget nyt, sikkert i den bedste mening 
fra rådgiverne, men det kan let ende med at en masse nye tiltag ryger 
ind af det ene øre og ud af det andet” 

 

 ”Og kan man nu også være sikker på de råd man får? Er I rådgivere nu 
helt sikre på, hvad i har gang i?  At I ikke bare sidder og varmer 
taburetter. Det hjælper jo ikke at få endnu flere rådgivere og at alle vil 
opfinde den dybe tallerken igen.” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular KONKURRENCE OG LIDT OM PRISNIVEAUER 

 ”Jeg er nødt til at have dyrlægen, for ellers kan jeg ikke medicinere. Men 
hvis man satsede mere på fodringsrådgiver og ikke så meget på 
dyrlægen, så ville vi får mere sundhed i besætningerne, det koster kun 
det halve. Foreslå politikerne det..!” 

 

 ”det er ikke ham der skal betale jo. Der skal være økonomi i det for 
begge parter. Det kan jeg have svært ved at se..han har kørt hårdt på , 
men det er krise hernede.. Folk stopper.. jeg kører den mest skrabede 
model selv.”  
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular FORDELE VED KONKURRENCE 

 

 

 ”Man kan lave mange beregninger, jeg får også rapporter om kvæget 
fra min kvægkonsulent, de har to forskellige måder , hvorpå de kommer 
frem til de samme tal. Det var jeg meget positiv overfor, at dyrlæge og 
konsulent kommer frem til det samme ud fra hver deres rapport.” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

MEN ENDNU BEDRE HVIS ALLE ARBEJDER SAMMEN 

 ”Medarbejderne, de må gerne se de tal, det er jo dem, der arbejder med 
det. Desuden deltager fodringskonsulenten altid i kvartalsmøderne. Alle 
skal have samme information.” 

 

 ”Hele gårdrådet har set det hele, kan kigge i det, 
       brugt at diskutere ud fra det..    […] 
        ………De skal sidde sammen alle parter .” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular SAMMENFATNING 

Budskabet når igennem, når kommunikation og motiverende indpakning 

er i top! 

 Læs din landmand! Forstår han hvad du siger? 

 

 Involver din landmand: Præsenter muligheder – men spørg hvad han 

finder relevant/vigtigt. Find løsninger sammen 

 

 Anerkend landmandens situation. Er dine forslag praktisk og økonomisk 

mulige? 
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Tak for opmærksomheden 

 

Spørgsmål ? 

NB. SØA-rapporten  forhandles af SimHerd A/S   (www.Simherd.com) 

Projektet ” Obligatorisk sundhedsrådgivning der virker” er financieret af GUDP 


