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KVÆG

Aarhus Universitet har i et projektsamarbejde med Dyrlæger & Ko Aps og SimHerd A/S udviklet en 
rapport, der præsenterer landmanden for de økonomiske konsekvenser af forslag til management-
ændringer i malkekvægsbesætninger. Men hvordan reagerer landmanden på denne type rådgivnings-
værktøj? Det fortæller en ny undersøgelse om
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økonoMiske værdier i AvlsMål Af MAlkekøer

»Det er lidt af en øjenåbner. Det er godt at 
have sådan nogle tal, for der skal være en 
øjenåbner for os, der arbejder i det daglige, 
hvor man jo let kan gå og blive enig med sig 
selv. Og der var mere at hente, end man lige 
havde regnet med.« (Landmand 1).

»Den måde man præsenterer tal på, 
siger mig ikke ret meget. Det skal være 
mere læseligt… alle de små kommentarer, 
der står under tallene, de er meget bedre«. 
(Landmand 2).

De to citater viser to helt forskellige 
reaktioner, da 38 malkekvægsproducen-
ter i en interviewundersøgelse blev 
spurgt, hvordan de opfatter et nyt rådgiv-
ningsværktøj, som deres dyrlæge havde 
præsenteret for dem. På den ene side kan 

 – men også skabe skepsis

Tal kan 
motivere

økonomiske beregninger være en øjenåb-
ner og motivere til ændringer. På den 
anden side, er det ikke alle landmænd, der 
føler sig vejledt af at se en indsats omreg-
net til tal og søjlediagrammer. 

Den kvalitative interviewundersøgelse 
er udført i forbindelse med evalueringen 
af projektet »Sæt økonomi på din sund-
hedsrådgivning«. Projektet er inspireret 
af, at dyrlægens anbefalinger til handle-
planer er et element i obligatorisk sund-
hedsrådgivning, men landmanden følger 
ikke altid anbefalingerne. En af årsagerne 
kan være usikkerhed om de økonomiske 
konsekvenser. Derfor ønskede Dyrlæger & 
Ko at afprøve et lettilgængeligt rådgiv-
ningsværktøj, som anvendes i forbindelse 

med og som supplement til firmaets egen 
kvartalsrapport. 

Rådgivningsværktøjet viser en pro-
gnose på de økonomiske konsekvenser af 
at implementere en handleplan. Hypote-
sen bag projektet har været, at en pro-
gnose på de økonomiske konsekvenser vil 
være til nytte for både dyrlægen og land-
manden. Dyrlægen kan give mere kvalifi-
cerede råd til forbedring af produktion og 
økonomi, når der kan fokuseres på hand-
leplaner med positiv økonomisk effekt. 
Landmanden får en mere effektiv rådgiv-
ning og et bedre beslutningsgrundlag, når 
han kan se de økonomiske konsekvenser 
af dyrlægens anbefalinger – og får udpe-
get, hvor der er penge at tjene. 
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Tal kan 
motivere

I projektet er der udviklet en enkelt-
udformet rapport, en sundhedsøkonomisk 
analyse (SØA), hvor SimHerd modellen 
danner en 2-siders oversigt over det øko-
nomiske potentiale i 15 indsatsområder i 
den enkelte besætning (se figur 1). Det 
kan være for områder som yversundhed, 
celletal, klovsundhed, stofskiftesyg-
domme og reproduktion, mens andre sce-
narier er mere »sammensatte« med 
udgangspunkt i fx kalvesundhed, ketose 
eller holdbarhed. De økonomisk konse-
kvenser beregnes ud fra data fra bedrif-
tens egen besætning og aktuelle produk-
tion, og dermed sikrer man, at 
beregningerne bliver specifikke for den 
enkelte besætning. Tallene indlæses og 
valideres af dyrlægen og vises i form af 
søjlediagrammer, der viser ændringerne i 
dækningsbidraget pr. år for de forskellige 
indsatsområder. Ud over ændringen på 
gårdens egen bedrift kan landmanden 
også se niveauet i de bedste 25 % af 
besætningerne, samt de praktiske virknin-
ger af handleplanen så som effekt på 
ydelse, antal ungdyr og arbejdsbelastning.

Dyrlægernes respons
Både dyrlæger og landmænd er under 
projektforløbet blevet bedt om at evalu-
ere brugen af SØA-rapporten som rådgiv-
ningsværktøj. 13 dyrlæger og 55 land-
mænd har været involverede i 
afprøvningen af rapporten. Dyrlægerne 
har udfyldt et spørgeskema, mens 38 af 
landmændene er blevet ringet op og 
interviewet om deres erfaring.

Et af formålene med dyrlægernes spør-
geskema var at indsamle forslag til for-
bedringer af rapporten og selve procedu-
ren omkring dannelsen af den. Disse 
forslag har resulteret i en løbende udvik-
ling af rapporten gennem hele projektpe-
rioden. Et andet formål var at evaluere, 
hvordan rapporten fungerede som rådgiv-
ningsværktøj i forbindelse med sundheds-
rådgivningsbesøgene.

Dyrlægerne var generelt begejstrede 
for rapporten. Selve proceduren omkring 
dannelsen af rapporten blev beskrevet 
som: »Meget brugervenlig«, »Dataover-
førsel fungerer fint og også hurtigere end 
ventet«, »Utroligt nem proces«, »Fint at 
der bliver sent en mail med rapporten, så 
man ikke sidder og venter«.

Det blev dog bemærket af flere dyrlæ-

ger, at valideringen af datagrundlag samt 
vurdering af rapportens resultater kræ-
vede en grundig indsigt i besætningen. 
Her var det især kvaliteten af data vedrø-
rende klovlidelser, der har givet dyrlæ-
gerne udfordringer, idet omfanget og 
kvaliteten af indberetninger her kan 
svinge meget fra besætning til besætning: 

»I en af de første rapporter, der er gene-
reret, brugte jeg noget tid på at få klovtal-
lene [indberettede behandlinger] til at 
passe, da der var enormt mange indberet-
ninger på hvert dyr«.

Brugen af rapporten i forbindelse med 
rådgivningsbesøgene og diskussion af 
handleplanerne blev beskrevet positivt af 
dyrlægerne. Rapporten hjælper både 
dyrlæge og landmand med at identificere 
de fokusområder, hvor landmanden kan 
hente flest penge gennem forbedringer: 

»Det er et rigtig godt redskab til priori-
tering af indsatsen – sætter tingene i per-
spektiv«.

Desuden giver rapporten anledning til 
god diskussion og kan virke motiverende 
på mange landmænd:
»Diskussionen ved mødet fremmes, fordi 
der er en kombination af tal og grafisk 
fremstilling«. »Output indgår i rapporten 
og anvendes som opfølgning ved næste 
besætningsrapport«. »Med præsentation 
af tallene kom ejer op af stolen igen!«.
    Sidst, men ikke mindst, bemærker flere 
dyrlæger, at kommunikationsdelen er vig-
tig, men ikke altid lige ud ad landevejen:

»Rart at have på skrift – at man har 
identificeret potentialer – så der det op til 
kommunikation og social science at få det 
formidlet!«  

Landmændenes erfaringer
Den kvalitative interviewundersøgelse 
med landmændene viser overvejende 
positive reaktioner på SØA-rapporten. 
Alligevel kommer der samtidig en række 
nuancer frem, som kan forklare, hvorfor 
nogle landmænd er skeptiske og viser 
modstand i forhold til fx handleplaner – 
også selv om en økonomisk gevinst vinker 
forude.

16 af de 38 landmænd havde sat hand-
leplaner i gang på baggrund af SØA-rap-
porten og samtalen med dyrlægen, mens 
ni havde overvejelser om at sætte planer i 
gang. 12 valgte ikke at sætte handleplaner 
i gang af en række forskellige grunde, som 
vi vender tilbage til.

Troværdige tal
At sætte handleplaner i gang hænger 
blandt andet sammen med, om man finder 
tallene i SØA-rapporten troværdige. For 
nogle landmænd var argumentet for tro-
værdighed først og fremmest koblet sam-
men med, at de i søjlerne kunne genkende 
deres egne erfaringer fra bedriften. For 
andre, som allerede var så langt i udførel-
sen af handleplanerne, at de kunne se, at 
tallene holdt stik, var dette af afgørende 

Opsamling: Gode råd
Evalueringen af SØA-rapporten som 
værktøj i rådgivningen viser, at både 
dyrlæger og landmænd i høj grad har 
opfattet den som brugbar. Konkrete 
tal på økonomiske muligheder for at 
udføre forandringer i driften var en 
motivationsfaktor for begge parter. 
Imidlertid viser evalueringen også, at 
man ikke kan tage det som en selv-
følge, at motivation med fokus på tal 
eller økonomisk gevinst er det rigtige 
for alle. Projektet konkluderer blandt 
andet, at: 
•  SØA-rapportens tal må ikke stå 

alene. SØA’en viser kun, hvor 
meget der kan hentes (benefit). 
Det er dyrlægens ansvar at formu-
lere, hvad der skal gøres og hvad 
den indsats koster (cost). Først når 
man har viden om cost og benefit, 
er beslutningsgrundlaget til stede.

•  Det er en fordel at inddrage land-
manden i, hvordan SØA-rapporten 
bliver til. Det øger tallenes gen-
nemsigtighed.

•  Dyrlægen skal kunne aflæse om 
landmanden rent faktisk »er med«. 
Forstår han tal/søjler, eller skal 
det fortælles til ham på en anden 
måde? 

•  Dyrlægen skal anerkende land-
mandens virkelighed og inddrage 
den som en del af rådgivningen.

•  Kommunikation mellem landmand 
og dyrlæge spiller ind. Rapporten 
er ikke i sig selv motiverende, hvis 
ikke dyrlægen og landmanden har 
tillid til hinanden.
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betydning – sammen med dyrlægens evne 
til at motivere:

»Det er helt vildt så troværdigt, det ser 
ud (…) Det skal bruges noget mere, for når 
vi gør det, som siges i rapporten, så passer 
det. Men det er en indsats, man skal 
gøre… en personlig udfordring. Og så har 
det noget at gøre med den, der fremlæg-
ger tingene. Dyrlægen skal kunne motivere 
folk…«.

Tallene som en regulær øjenåbner var et 
andet argument for at bruge dem til at 
sætte handleplaner i gang. Her blev det 
fremhævet flere gange, at landmanden 
var overrasket over den tydlige gevinst 
ved en indsats. Desuden kunne tallene 
også vise noget nyt, som ellers var svært 
at få øje på i hverdagen. En landmand 
fremhævede, at statistik kan give et over-
blik, og at man kan se statistik som både 
»overraskende og beroligende«:
    »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 overra-
sker os, noget er værre, end vi forestillede 
os – men også omvendt, det kan berolige 
os. Hvis man lige har tre dødfødsler blandt 
kalvene, så må man se på statistikken og 
tage de store briller på – og så kan man se, 
at der ikke er noget galt«.

Skepsis kom også til udtryk hos flere af 
de interviewede. Holder disse tal nu? Kan 
vi stole på beregningerne? På den ene 

side så man tallene som et godt indspark, 
men på den anden side kan tal også virke 
uigennemsigtige:

»Set med mine øjne, så er det kun en 
slags grovfilter, en appetitvækker... tallene 
vil altid på sådan en besætningsstørrelse 
som min være behæftet med usikkerhed. 
Derfor skal man tage det med et gran salt. 
Men som en retningsviser på, hvilke områ-
der vi har mest ud af at interessere os for, 
er det et godt indspark at få…«. 

En landmand fremhævede, at SØA-rap-
portens troværdighed blev øget, hvis 
landmanden selv havde været aktiv i at få 
de tal lagt ind i systemet, som rapporten 
bygger på:

»Troværdige, ja vi lavede det jo i fælles-
skab, vi diskuterede, hvad han (dyrlægen) 
puttede ind i det… hvad var relevant. Jeg 
var inddraget i at konstruere den, jeg 
oplevede det som et forsøg, og det var 
positivt«.

 
Tøven og skepsis 
Når handleplaner ikke blev sat i gang på 
baggrund af SØA-rapporten, skyldes det 
en lang række forskellige årsager. En af 
dem kan kaldes: »Vi tygger lige på det«, 
hvor fokus var på, at man havde mange 
andre planer i gang og ikke kunne over-
komme at sætte yderligere ind.

»Der er ikke lavet nogen handleplan 
endnu, for man kan trække meget ned 
over hovedet på folk, men hvis folk ikke er 
motiverede til, at det skal være nu (…) 
Men i forhold til yversundhed var det da et 

fantastisk bud, det virker troværdigt at se 
det på den måde, nemt og overskueligt. 
Det rammer bare lige et tidspunkt, hvor vi 
har 1.000 andre ting i gang...«.

Skepsis handlede også om, at redskabet 
var nyt, og landmanden havde behov for 
at se det ad flere omgange, hvis han skulle 
have tillid til det. Desuden pegede enkelte 
på, at selv om tallene viser økonomisk 
gevinst på et bestemt indsatsområde, fx 
klovsundhed, så er det stadig ikke altid 
gennemskueligt, hvilken indsats der er 
bedst at sætte i gang. »Der er så mange 
muligheder og så få konkrete svar«, eller 
»man famler i blinde«, lød kritikken. 

Tal og sprog som problemet
Endelig viste interviewene, at enkelte 
landmænd ikke kunne aflæse søjlerne, 
ikke forstod tal eller fandt rapportsprog 
uoverskuelig. En landmand meldte direkte 
ud til dyrlægen, at han ikke forstod tal-
lene, mens andre fortalte det mere indi-
rekte under evalueringen, hvor de hæg-
tede det op på en kritik af rapporten og 
efterlyste »konkrete løsninger«. 

»Den måde man præsenterer tal på, det 
siger mig ikke ret meget. De skal være 
mere »læselige«. Alle de små kommenta-
rer, der skrives under dem, de er meget 
bedre. Jeg har faktisk sagt til ham (dyrlæ-
gen), at han godt kan spare de sider, jeg 
har ingenting ud af dem... jeg vil hellere 
have lidt flere forklaringer end tal«.

»Jeg forstår ikke søjlerne. Hvad betyder 
tallet over den grå søjle, hvad siger det..? 

KVÆG

Et eksempel på søjlediagram over økonomisk potentiale i indsatsområderne på en kvægproduktion. Søjlerne dannes ud fra data fra besætningen selv. Ud over 
ændringen på gårdens egen bedrift kan landmanden blandt andet også se niveauet i de bedste 25 % af besætningerne. 
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(…) Jeg synes ikke, den er nem at over-
skue, og dyrlægen har ikke forklaret mig 
det«. 

I et enkelt tilfælde blev SØA-rapporten 
blandet sammen med sundhedsrådgiv-
ningsrapporterne generelt, og det sprog 
man bruger her.

»Sundhedsrådgivning i rapporter er ofte 
svært at forstå, ikke brugervenligt, meget 
veterinær-fagligt. Fx et ord som paritet, 
første paritet... Dyrlægen kunne knap nok 
forklare mig det. Jeg googlede det og 
fandt fire forskellige forklaringer – en af 
dem om kvantemekanik, ingen af dem for-
stod jeg. Dyrlægen siger, det betyder lak-
tation, men hvorfor siger man så ikke det, 
så vi kan forstå det...«.

Desuden spillede også alder og medar-
bejdernes viden ind. For enkelte land-
mænd betød deres alder, at de ikke 
ønskede forandringer. For andre var der 
fokus på, at de ikke havde de rigtige 
ansatte – og selv syntes, at de vidste for 
lidt. »Vi mangler både hænder og hjerne«, 
blev det udtrykt, og hvis man som ejer 
ikke følte sig dygtig nok og ikke kunne få 
en dygtig driftsleder, blokerede det for 
forandringer på bedriften.

Tid og dyrevelfærd
SØA-rapporten regner også ud, hvad en 
bestemt indsats betyder i øget tidsfor-
brug. Her var landmændene generelt ikke 
kritiske. De anså en øget tidsindsats for 
nødvendig og sammenholdt det ofte med, 
at de i forvejen brugte tid på fx yverbe-
tændelse, så der var også tid at spare ved 
at tænke anderledes. Tidsforbruget spil-
lede således ikke nogen afgørende rolle 
for, om man vil sætte en forandring i gang.

»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 rig-
tige. Det koster da tid – fx i undervisning 
af medarbejderne, vi har haft det oppe på 
medarbejdermøde, men det er ugentlige 
møder, som vi har alligevel. Og det er ikke 
ret mange problemer, du skal undgå, før 
det er tjent hjem«.

For enkelte landmænd blev diskussio-
nen om bestemte handleplaner, som dyr-
lægen anbefaler, kædet sammen med 
dyrevelfærd. En indsats, som de personligt 
opfattede som dårligere for dyrene, blev 

afvist, eller man tøvede med at sætte den i 
gang, fordi den stred mod landmandens 
praksis og var udtryk for en tankegang, 
man ikke brød sig om, fx øget goldbehand-
ling eller at optrappe den fore byggende 
behandling. 

»Tidsforbrug handler det ikke om, det er 
mere tankegangen, fx omkring behandling 

•  Projektet er støttet af GUDP – 
Grønt udviklings- og Demonstra-
tionsProgram.

•  Dyrlæger & Ko er en professionel 
rådgiver og samarbejdspartner 
for landmanden. Dyrlæger & Ko 
består af 24 kvægpraksis og over 
100 professionelle kvægdyrlæger 
fordelt over hele landet. Firmaets 
dyrlæger tilser knap 41 % af den 
samlede malkekvægsbestand i 
Danmark.

•  SimHerd A/S er et rådgivnings-
firma, som udvikler et webbase-
ret rådgivningsværktøj, der kan 
foretage økonomiske konse-
kvensberegninger af alternative 
scenarier for produktionen i en 
malkekvægsbesætning. SimHerd 
anvendes især af dyrlæger og 
konsulenter i deres rådgivning 
samt i undervisning.

•  SØA-rapporten er fra foråret 
2014 til rådighed hos SimHerd 
A/S for alle dyrlæger, konsulen-
ter og landmænd.

– og at behandle forebyggende på et for-
holdsvis rask dyr. Det tøver man med af vel-
færdsmæssige grunde«.
 
Tal som kommunikation
Interviewundersøgelsen viste, at nogle 
landmænd (14 ud af 38) konsekvent har 
ladet deres medarbejdere/driftsledere 
deltage i mødet om SØA-rapporten. På 
denne måde blev rapporten brugt som et 
værktøj, der kommunikerede ny viden ud 
til alle om gårdens drift. Som en landmand 
udtrykte det:

»Fodermesteren var med til mødet, det 
er vigtigt. Det er jo ham, der går derude. 
Det er sundt at høre det, og de ansatte 
skal også være interesserede i at gøre det 
bedst muligt«.

I enkelte tilfælde havde landmanden 
ikke blot medarbejdere med til mødet, 
men også konsulenten, fordi landmanden 
anså det som nødvendigt, at viden blev 
delt tværs. Rådgiverne skal kende hinan-
den og skal kunne tale sammen om ny 
viden for at undgå unødvendig konkur-
rence. 

Flertallet af landmændene fik præsen-
teret rapporten på traditionel vis, nemlig 
via et møde, hvor kun dyrlægen og de selv 
som ejere deltog.  
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