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1.
God viden om dine marker, sikrer dig en god 
optimering og en effektivisering af din
markdrift. Og det er ikke dyrt at være på den 
sikre side.

Når omkostningerne til f.eks.
jordprøver deles ud på 5 eller 6 år
kommer prisen typisk ned omkring
15-20 kr./ha.

Og så er der ikke engang taget højde for 
det, du evt. sparer i indkøb af kalk og
udbringningstid, ligesom der heller ikke er
korrigeret for øgede udbytter.

Set i det lys, er det faktisk altid en god
investering. Også selvom der ikke måtte 
være et kalkbehov på alle arealer.

OPTIMÉR JORDENS 
DYRKNINGSPOTENTIALE

LÆS MERE

Det er slut med gætterier. Med jordprøver
og analyser handler du ud fra fakta, når du
sætter fokus på at sikre optimalt udbytte af
din markdrift. Systematisk udtagne 
jordprøver giver dig det mest optimale 
grundlag for at optimere din markdrift.

Jordprøver og forskellige analyser kan bl.a.
fortælle dig:

om den næring, der er i din jord kan
optages af afgrøderne

om der er svingende næringsstofindhold
i din gylle og dermed en evt. risiko for
udbyttetab

om eget udsæd/udsæd over 1 år 
gammelt har god spireevne og evt. har 
udsædsbårne sygdomme

om dine marker lider af mangan mangel

om evt. dårlig vækst i områder på dine
marker skyldes mangel på vigtige
næringsstoffer

https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/planteavl/praecisionslandbrug/jordproever-dyrkningspotentiale/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=dyrkningspotentiale&utm_id=ebog
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FREMTIDSSIKRING AF
DIN MÆLKEPRODUKTION

Lever dit staldanlæg op til de kommende
krav?

Du skal til enhver tid sikre dig, at hele din
ejendom fremstår attraktiv. Det betyder 
flere ting.

Udover at have en sund besætning, skal der
sikres en god bundlinje og du kommer til at
stå overfor flere forskellige krav i fremtiden. 

Fx krav om fodringen og staldens 
indretning.

Vi tager dig her igennem 4 punkter, som du
med fordel kan drage nytte af:

LEV OP TIL KOMMENDE KRAV 
OM DYREVELFÆRD1.

Din stald skal leve op til mange krav
ifølge den gældende bekendtgørelse om
dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold 
af kvæg.

Vores erfaring fortæller, at nogle kan have
svært ved at navigere i kravene og hvornår
overgangsordningerne træder i kraft.

Derfor har vi nedsat en ekspertgruppe,
bestående af kvægrådgiverne Marie Sofie
Futtrup og Masja Reinhard, der med
målebånd og tommestok vil hjælpe dig i 
mål.

GÅ KOMMENDE KLIMAKRAV 
I MØDE2.

Der sættes flere krav til mælkeproduktionen, 
og du skal derfor tage stilling til den 
klimabelastning som produktionen 
medfører.

Det behøver ikke at være en negativ ting, 
det kan tværtimod inspirere os til at prøve 
nye tiltag af, og øge effektiviteten på 
bedriften og dermed spare penge.

2.

https://fjordland.dk/
mailto:msf%40kvxp.dk?subject=Dyrevelf%C3%A6rd%20%7C%20E-bog
mailto:msf%40kvxp.dk?subject=Dyrevelf%C3%A6rd%20%7C%20E-bog
mailto:mre%40kvxp.dk?subject=Dyrevelf%C3%A6rd%20%7C%20E-bog
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2.Indsatsområder der vil kunne sænke dit 
CO2 bidrag:

Reduceret kælvningsalder

Lavere dødelighed

Lavere udskiftningsprocent

Fodereffektivitet og fodring er et af de store
håndtag du kan dreje på.

Spar penge ved at optimere 
proteintildelingen i køernes ration og 
mindsk samtidig dit klimaaftryk.

HOLD DIN PRODUKTION 
KNIVSKARP3.

Hold dig selv og din produktion knivskarp 
ved at benchmarke dig op imod de bedste. 

Du kan få sparring med ligesindede.

Vi tilbyder flere grupper:

KvægNøglen - et vædifuldt ledelsesværktøj,
som sætter fokus på dækningsbidraget i
stalden.

Her modtager du hvert kvartal en
opgørelse over produktiondsresultaterne
sammenlignet med andre bedrifter.

Vil du vide mere om KvægNøglen, kan du
kontakte kvægrådgiver Camilla S. Pedersen.

Eliteafgræsning udfordrer dig der er
økologisk landmand og der benchmarkes
med 40-50 andre økologer.

Højt græsoptag i afgræsningsmarken er
værdifuldt, ikke mindst i 2022. Læs mere
om afgræsning her.

 
ERFA grupper
1. Selvstændige der skal ud og opleve
    andres mælkeproduktion sammen

2. Selvstændige i ledelsesgrupper

3. Driftlederer der arbejder i produktionstal   
     og nøgletal fra regnskabet

4. Medarbejdere der ønsker at forbedre
      produktionsresultater

https://fjordland.dk/
mailto:csp%40kvxp.dk?subject=Kv%C3%A6gn%C3%B8glen%20%7C%20e-bog
https://fjordland.dk/bliv-skarpere-paa-optimal-afgraesning/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=afgr%C3%A6sning&utm_id=ebog
https://fjordland.dk/bliv-skarpere-paa-optimal-afgraesning/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=afgr%C3%A6sning&utm_id=ebog
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2.GENTÆNK DIN 
FODRINGSSTRATEGI4.

Hvad er din fodringsstrategi?

Er det nu du skal øge selvforsyningsgraden 
i dette højprismarked?

Tips til din fodringsstrategi:

Øg egen proteinforsyning i græsmarken
Læs mere om emnet her.

Letfordøjelig majs er også meget
betydningsfuld for din fodringsstrategi.

Høj stub og kolbemajs kan være aktuelt, 
da indkøbt kraftfoder er meget dyrt. 
Læs mere om hvordan du kan afstemme 
indholdet af råproteinet til køerne her

Camilla S. Pedersen
Kvægrådgiver

96630563
21270179
csp@kvxp.dk

Marie Sofie Futtrup
Kvægrådgiver

96153046
23357653
msf@kvxp.dk

Masja Reinhard
Kvægrådgiver

96630550
23275912
mre@kvxp.dk

HAR DU ET SPØRGSMÅL OM 
DIN MÆLKEPRODUKTION?

https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/slaetstrategi-2022/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=proteinforsyning+i+gr%C3%A6smarken&utm_id=ebog
https://fjordland.dk/afstem-indholdet-af-raaproteinet-til-koeerne/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=r%C3%A5protein&utm_id=ebog
https://fjordland.dk/afstem-indholdet-af-raaproteinet-til-koeerne/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=r%C3%A5protein&utm_id=ebog
mailto:csp%40kvxp.dk?subject=Vedr.%20e-bog
mailto:msf%40kvxp.dk?subject=Vedr.%20e-bog
mailto:mre%40kvxp.dk?subject=Vedr.%20e-bog
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Har du tænkt på, hvad der sker, hvis du en
gang i fremtiden skulle blive syg eller 
svækket og miste evnen til selv at tage 
vare på dine økonomiske eller personlige 
forhold?

I dagens fortravlede hverdag er du måske
optaget, af det du befinder dig i netop nu. 

Du spekulerer måske heller ikke så meget 
over, hvad fremtiden bringer.

Du kan alligevel ikke helgardere 
dig mod alt, men du kan faktisk 
foretage nogle kloge træk, som 
kan få stor betydning for dig og 
dine nærmeste i fremtiden.

FREMTIDSFULDMAGT
- SÅ BESTEMMER DU SELV

Du kan fx sikre dig, at der er nogen, der 
kan, og rent formelt også må, tage ansvar 
og træffe beslutninger på dine vegne, hvis 
du en gang i fremtiden pludselig ikke selv 
skulle være i stand til det længere.

Med en fremtidsfuldmagt giver du en eller
flere personer lov til at varetage dine 
interesser i forhold til både økonomiske 
forhold og de mere personlige sider af dit 
liv.

Du vælger, mens du endnu ikke er
sygdomsramt, selv den eller de personer, 
som du ønsker, skal kunne hjælpe dig, hvis 
uheldet skulle ramme dig.

Der er nogle formelle krav til en
fremtidsfuldmagt.

Dem og meget mere kan du læse om her.

LÆS MERE

3.

https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/slaetstrategi-2022/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=fremtidsfuldmagt&utm_id=ebog
https://fjordland.dk/slaetstrategi-2022/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=fremtidsfuldmagt&utm_id=ebog
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OPTIMÉR DIN TID 
– SPAR PENGE

LÆS MERE

Få styr på bogføring og betaling med ét klik
- samtidig med, at du døgnet rundt har
adgang til alle dine data og er sikret
automatisk backup.

Summax er en digital løsning, som bygger 
på idéen om at gøre al administrativt arbejde 
så simpelt som muligt.

Efter en opstartsfase kan Summax 
genkende leverandører og fakturaer. 
Det betyder, at dine bilag bliver fordelt 
automatisk på de forskellige konti i dit 
regnskab. 

Du skal efterfølgende blot logge ind og 
trykke godkend.

Du slipper med andre ord for det
praktiske bøvl og kan nøjes med 
at tage stilling til bilag fra nye 
leverandører m.v.

Du kan også vælge at møde op til et af de
introduktionsmøder, som Fjordland jævnligt 
afholder.

På disse møder introducerer vi dig til
Summax og gennemgår de mange fordele 
og muligheder, der er ved denne digitale 
løsning, som fx:

digital håndtering af fakturaer

direkte link til regnskabssystemet

digital bilagsmappe
(alle dokumenter samlet ét sted)

dataadgang døgnet rundt

automatisk back-up

4.

https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/revision-oekonomi/bogholderi/summax-elektronisk-e-arkiv-og-e-faktura-modul/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=summax&utm_id=ebog
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KAN JEG VIRKELIG NØJES 
MED SÅ LIDT ?

PRØV UDSÆDSBEREGNEREN

Den kommentar har planterådgiver Peter
Westphael tit hørt, når han har talt med
landmænd om såsæd pr. hektar.

Derfor har han taget initiativ til, at få 
udviklet Fjordlands udsædsberegner, 
som hjælper dig med at finde den rette 
mængde udsæd til dine marker.

Den fortæller dig i øvrigt også noget om
vigtige betingelser som såtid, jordtype og
kvaliteten af selve såbedet.

Peter Westphael fortæller, at 
det ikke er usædvanligt, at en 
landmand kan regulere sin 
udsædsmængde med 50 kg 
udsæd pr. hektar. Det sparer dig 
nemt for 150 kr. pr. hektar... alene 
på udsæden.

Hertil kommer så den dyrkningsmæssige
gevinst, du opnår ved at etablere den 
optimale plantebestand.

Du kan med en korrekt doseret 
mængde udsæd modvirke 
potentielt lejesæd, ligesom du kan 
imødegå lavt udbytte forårsaget 
af for tynde marker.

Udsædsberegneren favner en lang række
forskellige arter. Som noget helt særligt kan
den også håndtere de mange hybridarter,
der dukker op. Og så tager den rigtig 
mange forhold i marken i betragtning, når 
mængden af udsæd skal beregnes.

Ved du, hvor meget eller i virkeligheden 
hvor lidt udsæd, du kan nøjes med at 
anvende pr. hektar?

Du kan prøve Fjordlands udsædsberegner 
her:

5.

https://fjordland.dk/
https://www.udsaedsberegner.dk/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=pr%C3%B8v+beregneren&utm_id=ebog
Du kan prøve Fjordlands udsædsberegner her:
Du kan prøve Fjordlands udsædsberegner her:
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

KONTAKT OS HER

Fjordland er en af Danmarks største
landboforeninger og 
rådgivningsvirksomheder.

Vi er førende med fagspecifik og højt
specialiseret rådgivning til dig som er
professionel landmand.

Økonomi, revision & skat

Jura

Ejendomshandel

Virksomhedsrådgivning

Miljø, ESG og naturrådgivning

Kvægrådgivning

Svinerådgivning

Planteavlsrådgivning

Bygningsrådgivning

Vi har rigtig mange kompetencer samlet, så
behøver du kun kontakten ét sted for at få 
den rigtige hjælp.

Vores eksperter er nemlig vant til at trække
på hinandens viden og dækker tilsammen
de allerfleste af vores kunders behov for
specialviden.

Hos os får du hjælp og rådgivning, der er 
nede på jorden og i øjenhøjde.

Størrelsen på din virksomhed er ikke
afgørende for os – vi yder eksperthjælp til 
alle.

Fjordland Skive
Resenvej 85
7800 Skive
Tlf.: 96 15 30 00

Fjordland Thisted
Silstrupparken 2
7700 Thisted
Tlf.: 96 18 57 00

Fjordland Lemvig
Industrivej 53
7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 05 44

https://fjordland.dk/kontakt/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=kontakt&utm_id=ebog
https://fjordland.dk/kontakt/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=kontakt&utm_id=ebog

