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INFORMASJONSSKRIV NR. 3/2010

 
 
LEDEREN HAR ORDET 
 
Forum Ku og Slagtekalverådgiving har 
inngått en ny samarbeidsavtale på alt 
innen fòring og optimalisering av melkeku 
på robot og fòringsokser. De kan også tilby 
gjødsel- og miljøplan. 
 

Forum Ku har nå blitt mva-registrert. Det 
er Forum Ku som står for utfakturering av 
tjenester utført av Slagtekalverådgiving 
hos medlemmene i Forum Ku. 
 

Forum Ku sine rådgivere er: 
Carsten Houmann Fòring og optimalisering av melkeku. Klauv-

helse og Kusignal. 
Tlf: 0045 24 46 12 54 
E-post: ch@slagtekalve.dk  

Nils Dybdahl Ekspert på robotmelking og optimal 
kutrafikk/logistikk i robot. 

E-post: nd@slagtekalve.dk  
Tlf: 0045 30 41 22 78 

Thomas Jacobsen Gjødsel- og miljøplan etter forespørsel E-post: tbj@slagtekalve.dk  
 

 
 Har du spørsmål er det også mulig å ta kontakt med oss i styre i Forum Ku. 
 
Jeg vil oppfordre alle medlemmene til å ta 
ut grovfòr prøver med Blgg, og bruke dem 
aktivt i samarbeid med rådgiver. Vi ønsker 
at medlemmene utfordrer 
rådgivingstjenesten som Forum Ku stiller 
til rådighet, da dette skaper bedre 
rådgivere, og at vi som bønder får et 
bedre økonomisk resultat ved riktig 
fòringsstrategi. For uttak av fòrprøver, kan 
du ta kontakt med Carsten Houmann på 
telefon/e-post, eller Klepp Rekneskapslag 
v/Gro Mabel Anda på tlf: 51 78 69 90. 
 
Det er forespørsel etter NorFor resultater 
på Blgg sine analyseresultater på grovfor 
prøvene. Opplysningene som står på 
baksiden av arket (mottatt fra Blgg), kan 
ikke brukes i det norske 

beregningssystemet. For å få disse tallene 
riktig må dere kontakte Felleskjøpet eller 
TINE og ta ut prøver hos dem.  
 
Forum Ku holder på med et spennende 
samarbeid med Klepp Rekneskapslag 
innen økonomisk rådgiving. Mer 
informasjon om dette vil vi komme med 
senere. 
 
Vi jobber også med videreutdanning/ 
erfaringsgrupper – noe som medlemmene 
oppfordres til å melde seg på til høsten.  
 
Forum Ku blir å finne på stand på 
Agrovisjon 22.-24. oktober. Da er du 
velkommen til å stikke innom for ein drøs! 

 
Hilsen Leder Forum Ku 
 
Erling Søyland
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STORMØTE 13. og 14. september - 
MED FOKUS PÅ STELL- OG FÒRING AV KALVEN! 

 
Tema: 
Stell av den nyfødte kvigekalven – avgjør om du skal ha problemfrie kyr! Vil du ha kviger som 
kalver lett, gir mer melk, kommer lettere i brunst og er friske? V/Bengt Egil Elve, Felleskjøpet 
Rogaland Agder. 
 
Optimal fòring av kalven de første 4 levemåneder. Fòrbehov etter fjerde levemåned og 
eksempler på forskjellige fòringsplaner til kvigeoppdrett. V/Carsten Houmann, 
Slagtekalverådgivning . 
 
Mandag 13. september kl 19.30 i Vindafjordhallen. Servering av pizza! 
 
Tirsdag 14. september kl 19.30 på Bore Samfunnshus, Voll. Servering av gryterett! 
 
 

Alle velmøtt! 
 
Arr:Forum Ku og  Felleskjøpet Rogaland Agder 
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Af Carsten Houmann, Slagtekalverådgivning Aps, - ch@slagtekalve.dk  

Nyt 

Som tidligere meddelt i 
pressemeddelelse til hovedparten af 
Form Ku´s medlemmer ophørte OptiKo 
– Kvægbrugsrådgivning som 
selvstændig virksomhed pr. 1. juli 
2010. 

OptiKo – Kvægbrugsrådgivning er gået 
sammen med Slagtekalverådgivning 
Aps. 

Jeg fortsætter det vanlige arbejde både 
i Norge og Danmark, men nu som ansat 
hos Slagtekalverådgivning Aps. 

------------------------------------- 

Slagtekalverådgivning udvider med malkekvægs- og 
robotrådgivning 

Slagtekalverådgivning og OptiKo v/ 
Carsten Houmann er gået sammen. 
Carsten Houmann fortsætter under 
Slagtekalverådgivning og vil som hidtil 
udføre kvægrådgivning, overfor gamle 
som nye kunder. 

Til at styrke området har 
Slagtekalverådgivning også ansat Niels 
Dybdahl, som specialist på malkerobot. 
Niels Dybdahl er specialiseret i at få 
malkerobotter til at køre optimalt. Niels 

Dybdahl rådgiver også om 
foderoptimering af malkekvæg. Niels 
Dybdahl kommer fra et job hos SAC i 
Kolding. 

Med udvidelsen ønsker 
Slagtekalverådgivning at styrke det 
faglige niveau til gavn for 
landmændene.  

----------------------------------------- 

Hvem er Slagtekalverådgivning? 

Slagtekalverådgivning er en uafhængig 
rådgivningsvirksomhed, der tilbyder 
rådgivning overfor landmænd i hele landet. 
Vi er et team der udover 
slagtekalverådgivning også rådgiver 

omkring malkekvæg, planteavl, optimering 
af malkerobotter, management og 
miljøansøgninger. For mere information se 
www.slagtekalve.dk. 

 

---------------------------------------------------------- 
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Øget kompetence som bonde via opdatering i Erfaringsgrupper. 

I forbindelse med at Forum Ku vil sætte 
fokus på øget kompetence har 
Slagtekalverådgivning Aps opstillet 
følgende overordnede målsætning.  

Når økonomien i tilbuddet er kendt 
udarbejdes detaljeret program for de 
aktuelle grupper som dannes. Projektet 
vil være fremadrettet med en varighed 
på min. 3 år. 

 

ERFA gruppe Nybyggeri eller omforandring? 

 

Overordnet formål: Deltagerne vil få indblik i de spørgsmål, der skal belyses, for at 
finde den økonomisk- og bygningsmæssige optimale løsning, 
for den enkelte landmand, i planlægningen af udvidelse af 
kvægproduktionen. 

 

Detaljeret formål: At klarlægge ulemper og fordele ved nybyggeri/omforandring. 

  At få indsigt i hvordan man opnår den bedste logistik. 

At få indsigt i hvilke behov de forskellige grupper af dyr har til 
opstaldning. 

 

Målgruppe:  Kvægbrugere med planer om at udvide produktionen. 

 

ERFA gruppe Strategi på kvægbedriften 

 

Overordnet formål: Deltagerne vil komme til at diskuterer fremtidige mål på 
bedriften med udgangspunkt i egne visioner og mål.  

 

Detaljeret formål: At klarlægge konsekvenserne af de valg der træffes for den 
fremtidige   drift, og hvilken betydning det har for den 
fremtidige indtjening. 
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At belyse fordele og ulemper ved forskellige valg for 
mekanisering markdriften. 

At belyse økonomien ved forskellige strategier på udfodring. 

 

Målgruppe:  Kvægbrugere der ønsker at få indsigt i hvordan man laver en 
strategi for    fremtiden, med henblik på bedre driftsledelse. 

 

ERFA gruppe Velfærd i kvægproduktion. 

 

Overordnet formål: Gennem praksis at vise kvægbrugere hvordan de læser 
dyrenes signaler når en sygdom er under optrapning. 

                                             

Detaljeret formål: At lære kvægbrugeren at notere sig selv små forandringer der 
kan have langtidseffekt på dyrevelfærd og dermed indtjening. 

At vise kvægbrugeren hvad kan være årsagen til de problemer 
der ses. 

At lære sig daglige rutiner som har betydning for bedre 
dyrevelfærd. 

At lære kvægbrugeren at tage ansvar for at ansatte på 
bedriften, får viden om rutiner der sikrer optimal dyrevelfærd. 

 

Målgruppe: Kvægbrugere med øget fokus på driftsledelse og optimering af 
bedriften. 

 

ERFA gruppe Grovfoder produktion. 

 

Overordnet formål:  Ved at følge forskellige afgrøders vækst gennem sæsonen, at 
få indsigt i hvad forskellige strategier betyder for udbyttet.  
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Detaljeret formål: At gennemgå forskellige typer af afgrøder til grovfoder.  

At lære kvægbrugeren at vurdere hvilke typer afgrøder, der 
egner sig bedst til den enkelte bedrift. 

 At vise kvægbrugeren hvilken betydning høsttidspunkt har for 
udbyttet. 

 

Målgruppe: Kvægbrugere der ønsker at optimere deres grovfoder 
produktion. 

 

ERFA gruppe Opnå bedre økonomi ved slagteokser. 

 

Overordnet formål: Der sættes fokus på økonomisk optimering af produktionen af 
slagtekalve, gennem faglig og teoretisk kompetence viden. 

  

Detaljeret formål: At få viden om hvilke typer grovfoder der egner sig bedst til 
slagtekalve 

 At få viden om økonomisk optimal fodring. 

 At få fokus på sygdomstegn og årsagen til problemet. 

 At få redskaber til at overvåge og opnå maksimal tilvækst. 

 

Målgruppe: Slagteokseproducenter der ønsker at optimere deres 
produktion. 

 

Der påtænkes afholdt 4 møder i hver gruppe. 

Alle møder vil blive afholdt på aktuelle bedrifter blandt gruppens medlemmer. 

Mødets emne belyses af en ekspert på det enkelte område. 

------------------------------------- 

PDF oprettet med pdfFactory demo version. www.bn-forlag.dk

http://www.bn-forlag.dk
http://www.bn-forlag.dk


Nyhedsbrev august 2010  

 
 

 

De første analyser af 1. slått viser en højere fôrenheds -
konsentrasjon end sidste år. 

0,90 Fem i 1. slæt græsensilage. Det 
er hvad årets første græsprøver ved 
Blgg AgroXpertus viser som gennemsnit 
i Rogaland. Det betyder, at 1. slæt i år 
bliver lidt bedre end sidste år. Græsset 
kom forholdsvist sent i gang i år på 
grund af det kolde forår, men den høje 
fordøjelighed og indhold af protein 
tyder på at 1. slæt er blevet taget på et 
tidligere vækststadie end sidste år. Det 
betyder igen, at der kan spares på 
indkøbt kraftfôr hvis ellers man har 
silofôr nok. 

Det gennemsnitlige tørstof % ligger på 
godt 32 %. 

 Indholdet af mineraler i 1. slæt er på 
niveau til tidligere år.  Det er fortsat 
vigtigt at give mineralfôr i tillæg til 
fôrrasjonen så mineralbalancen 
opretholdes.  

Analyse for mælkesyre, eddikesyre, og 
sukker viser, at igen år stor variasjon. 
En del prøver har analyseværdier, der 
viser, at stakken nemt danner varme 
ved oxygen-tilgang. Derfor skal man 
være opmærksom på varmedannelse, 
når der tages hul på ensilage stakken. 
En del ensilage stakke har værdier på 
gæringsfølsomhed der ligger markant 
over den anbefalede værdi på maks. 
20. Det betyder at mange 
ensilagestakke har en risiko for 
varmedannelse når stakken tages i 
brug. Landmanden skal naturligvis 
være opmærksom på dette og træffe 
de forholdsregler, der modvirker 
varmedannelsen. 

Men alt i alt tyder analyserne på, at 
langt de fleste kan være fornøjet med 
1. slått. 

 

------------------------------------- 
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