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Oplevelsen fra det virkelige liv

Nogle data er meget velkendte hos jer

fx ydelse, celletal

Nogle data er mindre velkendte

fx nulpunktsprisen, vedligehold på maskiner

Nogle data er fremmede for jer

fx fremstillingsprisen på grovfoderet, afkastningsgraden, 
samlet tidsforbrug i stalden
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Data fra Kvægnøglen 2018

Gennemsnitlig spild i tung race besætninger i KRDK

- Døde køer: Mål på 3,5%. Nu = 5,3% →

Spild = 55.000 kr.

- Ydelse: Mål på 10.700 kg EKM. Nu 10.098 kg EKM →

Spild = 405.200 kr.

- Kælvningsalder: Mål 24 mdr. Nu 24,9 mdr. →

Spild = 78.400 kr.
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En logisk og velkendt sammenhæng 
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Sammenhæng udvandes

7



Mere mellem himmel og jord
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Skal vi kende detaljerne for at lave en indsats?

Eksempel

Mange døde køer ”uden grund”

Viden om enkelt køer, men koblingen til at reducere dødeligheden 
mangler.

Overblik og forebyggende rutiner mangler

Indsats: analyser data og find årsag, kommuniker, sæt et mål og 
lav en plan

9



Eller skal der være fokus?

Eksempel

Meget høje vedligeholdelsesomkostninger

Svært at konkretisere handlinger

Alle samtaler med vkst og landmand omhandlede emnet

→Omkostninger faldet med 40%
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S – specifikt 
M – målbart 
A – accepteret (el. ambitiøs)
R – realistisk
T - tidsbestemt
-
MÅL

Brug mål og plan
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Tro på det – tænk anderledes – ændre dit mindset

Låst tankegang Bevidst udvikling

”Jeg er ikke god til medarbejdere” ”Jeg overvejer at få sparring eller tage på 
kursus for at blive bedre”

”Politikkerne gør at jeg ikke kan tjene 
penge”

”Hvordan gør de andre, under samme 
vilkår?”

”Mine køer kan ikke …” ”Hvilken indsats skal jeg gøre?”
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Gå på jagt efter spild

Spildtyper
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Lean – erfaringer fra det virkelige liv

”Det er ikke nemt, men super vigtigt”

” Det er os, der styrer tingene og ikke tingene, der styrer os” 

”Det kan godt være, at vi har travlt, men tavlemøderne giver os et 
tidspunkt, hvor vi alle er samlet” 

”Vi skal ikke løbe stærkere, vi skal løbe klogere”

”Det kan ses på bundlinjen, men det kan ikke siges, hvor mange 
kr., øre eller procent det drejer sig om. Det skaber værdi, og vi er 
bedre med i produktionen”
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Find indsats-området

Brug sparring og værktøjer til at lokalisere indsats
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Hvad motiverer dig og dine medarbejdere?

At se resultatet

At få ros/anerkendelse fra andre

At lykkes med opgaven

At tjene flere penge

Konkurrence

Komfortzone
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Direktørens mål

Afkastningsgrad

Nulpunktspris

Soliditetsgrad

Medarbejdertrivsel og fastholdelse

Klar, langsigtet strategi for virksomhed og personligt

- Investeringer

- Efteruddannelse

- Pension

- Generationsskifte
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Bevæg dig

Brandslukning

Bagefter

Med næsen i plovfuren
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På forkant
Planlægning
Langsigtede 
strategisk
Helikopter overblik



Gå hjem med

Lean – her den operationelle værktøj

Strategi – den langsigtede plan

Vælg kun 3 ting 

- Holde overblik

- Vær motiveret

- Følg op
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- Lavthængende frugt
- Størst (økonomisk?) betydende forhold



Spørgsmål
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