
GRØNT GULD
Fokus på ESG, Klima og bæredygtighed 
- Det betaler sig



Lad VKST hjælpe dig med din bedrifts 
bæredygtige udvikling 

Bæredygtighed og Klima i landbruget er på manges læber i år, både i 
medierne, i bankerne og hos forbrugerne – og det vil det blive ved med. 
Derfor er det også vigtigt, at du som landmand forholder dig til det.

Men bæredygtighed og klima behøver ikke at være et konfust emne, du ikke 
kan forholde dig til. Faktisk kan bæredygtighed ses på din bundlinje – og det 
vil vi hjælpe dig med at se.

Vi giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvilke indsatser du 
allerede gør, og hvilke du kan påbegynde på din bedrift. Og så hjælper vi dig 
med at omsætte det til goodwill i banken.

Vi tager udgangspunkt i din bedrift og potentialer

Det er forventet, at der vil komme endnu mere fokus på bæredygtighed og 
klima de kommende år bl.a. fra EU, i dansk lovgivning og tilskudsmidler – 
drevet af forbrugerefterspørgsel.

Hos VKST følger vi med udviklingen og tilpasser vores rådgivning løbende for 
at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Vi tager udgangspunkt i dig og din virksomhed og undersøger de potentialer, 
der ligger lige for i forhold til din bedrift, og vi hjælper dig med at 
implementere aktiviteterne i det daglige arbejde på bedriften

– så du kan indhente både besparelser og øget fortjeneste!

Kig på de tre bæredygtighedsbundlinjer

Hos VKST vil vi gerne hjælpe dig med at blive mere bæredygtig, så du kan 
leve op til de stigende krav fra banker om omverdenen. Og det behøver 
faktisk ikke være svært. Mange ting gør du faktisk i forvejen, måske uden du 
ved, at det har noget med bæredygtighed og klima at gøre.

Vi har derfor lavet et bæredygtighedskatalog, som er bygget op over de tre 
bæredygtighedsbundlinjer: Miljømæssig, social og økonomisk.

RISE er vores kerneydelse inden for bæredygtighed, men der er mange 
forskellige indsatser, du kan gå i gang med på din bedrift – og vi hjælper dig!

Fordele
Jo bedre din bedrift klarer sig 
på bæredygtighed:

1 desto mere ansvarlig 
vurderes du at være, og 
kan derfor nemmere god-
kendes til at optage lån 

2 Jo bedre lever du op til 
de stigende krav fra om-
verdenen

3 Jo nemmere har du 
med at tiltrække mere 
talentfuld arbejdskraft og 
holde på den

 
Og derfor kalder vi det GRØNT 
GULD



Vi hjælper dig på vej og giver dig overblikket
Kig kataloget her igennem og se, hvilke indsatser du allerede foretager på bedriften, og hvilke indsatser du 
nemt kan give dig i kast med for at blive mere bæredygtig på din bedrift og dermed øge dine chancer for at 
blive godkendt til lån i banken.

Kontakt vores klima-hold, hvis du ønsker en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig og din bedrift 
til at blive mere bæredygtig og klimavenlig. 

Kontakt os på tlf. 7027 9000 eller baeredygtig@vkst.dk – så leder vi dig til den rette konsulent.

Økologi

Marianne Tesdorpf  
Økologikonsulent 
Tlf. 5786 5329 
mte@vkst.dk

Planteavl

Martin Rath Olsen  
Planteavlsrådgiver 
Tlf. 5786 5051 
mro@vkst.dk

Ledelse og løn

Henrik Søndergaard 
Ledelses- og virksomhedsråd-
giver 
Tlf. 5786 5241 
hes@vkst.dk

Svin

Gitte Hansen 
Svinerådgiver 
Tlf. 5786 5382 
gh@vkst.dk

Økonomi

Christian Brix 
Økonomirådgiver 
Tlf. 5484 4123 
cbr@vkst.dk

Kvæg

Jens Hemming Madsen 
Kvægrådgiver 
Tlf. 2174 9188 
jhm@vkst.dk

KONTAKT

Miljø

Nina Astrid Fenger Panvil 
Bæredygtighedsrådgiver 
Tlf. 5786 5316 
nafp@vkst.dk

mailto:baeredygtig@vkst.dk


Bæredygtighedsindsatser, der giver overblik

Produkt Beskrivelse Fast pris (kr.) / 
timepris

Afdeling

RISE-analyse RISE er et internationalt anerkendt 
værktøj, som fokuserer på 10 forskellige 
områder lige fra jord og dyrehold til 
klimapåvirkning og driftsledelse.

RISE står for: Response-Inducing 
Sustainability Evaluation.

Analysen er et værktøj til at lave 
målrettede ændringer på bedriften, 
så den bevæger sig i en mere 
bæredygtig retning. Det er muligt at 
lave et klimatillæg til analysen, hvor 
drivhusgasudledninger pr. produceret 
enhed udregnes.

Timepris Alle

Klimaregnskab

- Forventes klar som 
produkt i første halvdel 
af 2022.

Værktøjet vil kunne beregne, hvor 
meget hver enkelt gård påvirker klimaet. 
Derudover kan programmet sammen 
med din konsulent sammenligne 
bedriftens klimaaftryk med andre 
bedrifters aftryk samt komme med 
forslag til, hvad du kan gøre for at gøre 
klimaaftrykket lavere. 

Timepris Alle

Hjælp til Arla Klimatjek Vi hjælper med udfyldelse af dit Arla 
Klimatjek, der identificerer drivhus-
gasudledninger per kilo mælk og giver 
et klart billede af de tiltag, som du kan 
benytte til at reducere udledningerne 
yderligere.

Timepris Kvæg

https://vkst.dk/miljoeraadgivning/rise-analyse/
https://vkst.dk/kvaeg/kvaegraadgivningdanmark/arla-klimatjek/


Miljømæssige indsatser

Produkt Beskrivelse Fast pris (kr.) / 
timepris

Afdeling

Naturtjek Vi kommer med konkrete forslag til 
bevaring af naturværdi samt idéer og 
anbefalinger til tiltag, der kan udvikle og 
højne naturværdi på din ejendom. Det 
sker ud fra en forudgående screening af 
dine arealer og et besøg inkl. vandring på 
dine arealer. Du får en skriftlig plan med 
oversigtskort med billeder og specifikke 
beskrivelser af naturværdierne på dine 
arealer plus et Naturtjek-skilt, som du kan 
hænge op og vise til offentligheden samt 
inspirere og motivere andre.

15.000 Miljø

Natur- og jagtplan Natur- og jagtplaner giver dig konkrete 
anvisninger til, hvordan du kan skabe 
mere og bedre natur på din ejendom samt 
konkrete tiltag, der kan forbedre jagten. 
Dermed er planerne med til at forbedre 
ejendommens herlighedsværdi og kan evt. 
være grundlag for en højere jagtleje.

Timepris Miljø

Naturpleje Besigtigelse af naturarealer og overblik 
over muligheder og begrænsninger samt 
hvilke driftstilskud der er relevante. Vi kan 
bl.a. hjælpe med:

- Tilskud til hegning og rydning

- Tilskud til fastholdelse af vådområder

- Bindeled mellem lodsejer og kommune 
vedr. naturprojekter

- Valg af dyr til afgræsning; herunder 
helårsgræsning

- Dyrevelfærd og dyreværnsloven

- Økologiregler og naturpleje

- Regler for sten- og jorddiger

Timepris Økologi og 
Miljø

https://vkst.dk/miljoeraadgivning/naturtjek/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/jagt-og-naturplan/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/naturpleje/


Minivådområder Minivådområder er en effektiv metode 
til at reducere kvælstofudvaskningen. 
Derudover kan det give bedriften en natur, 
der afveksler fra det dyrkede areal og 
dermed styrke biodiversiteten og kan også 
natur- og jagtmæssigt være et positivt 
tiltag på bedriften. I VKST kan vi hjælpe dig 
med at vurdere, om der er potentiale til et 
minivådområde på din bedrift og afdække 
muligheder og konsekvenser – med 100% 
tilskud.

Gratis 
uforpligtende 
snak om 
mulighederne for 
minivådområder på 
din bedrift.

Miljø

Klima-lavbund 
tilskudsordning

Vi kan vurdere, om der er potentiale 
til permanent udtagning af kulstofrige 
lavbundsjorde på din ejendom samt 
afdække muligheder og konsekvenser 
i forhold til tilskud fra den nationale 
Klima-lavbundsordning. Projektet skal 
leve op til kriterierne om minimum 10 
ha projektareal med minimum 60 % 
tørvejordsoverlap. Tilskuddet dækker 
en engangskompensation samt anlæg 
og projektering. Kompensationssatserne 
beregnes på baggrund af arealanvendelsen 
i perioden 2015-2019. 

Dyr må stadig afgræsse arealet og der må 
slås hø. Endvidere er jagt muligt.

Timepris Miljø

Markbesøg Vores uvildige planteavlskonsulenter har 
erfaring fra landsforsøg og opsamler viden 
fra markbesøg, hvorfor vi har fingeren 
på pulsen og kan give dig råd, når du står 
overfor dilemmaer om behandling af din 
afgrøde. 

Timepris/Fast pris Planteavl 

Mark-, gødnings- og 
sprøjteplan 

Få uvildig rådgivning om hvordan du 
optimerer din planteavl. Vi udfører 
forsøgene og giver erfaringen videre til 
dig. Med en gødningsplan får du på hver 
enkelt mark en oversigt over behov og 
planlagt tilførsel, så dine afgrøder få de 
næringsstoffer de skal bruge.  Med en 
sprøjteplan har du et godt basisværktøj til 
hvad, du skal være opmærksom på gennem 
vækstsæsonen.    

Timepris Planteavl 

Præcisionslandbrug Med drone/satellitoptagelser kan vi hjælpe 
dig i gang eller gøre dig endnu bedre til 
præcisionslandbrug og lavere forbrug 
af diesel, gødning, sprøjtemidler og 
arbejdstid.  

Timepris Planteavl 

https://vkst.dk/miljoeraadgivning/minivaadomraader/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/klima-lavbundsordning/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/klima-lavbundsordning/
https://vkst.dk/planteavl/markbesoeg-og-erfagrupper/
https://vkst.dk/planteavl/mark-og-goedningsplaner/
https://vkst.dk/planteavl/mark-og-goedningsplaner/


Jordprøver Vi udtager jordprøver med ATV og GPS. Du 
sikres en ensartet udtagning og mulighed 
for præcis gødskning med f.eks. fosfor 
og kalium. Kend og følg dit reaktionstal, 
som er afgørende for om de enkle 
næringsstoffer er tilgængelig for dine 
afgrøderne.  

Få også målt kulstofindhold i jorden. 
Denne værdi kan hjælpe dig med at lave en 
strategi for dit sædskifte, så du fastholder 
eller øger dit kulstofindhold til gavn for 
dine afgrøder og klimaet.

Fast pris pr. stk. Planteavl 

Rådgivning om reduceret 
jordbehandling 

Vi har erfaring med og laver løbende for-
søg med konventionel jordbehandling, 
del-vis pløjning, pløjefri dyrkning, strip till, 
direkte såning og conservation agriculture. 
Vores eksperter kan rådgive dig i forhold til 
den mest optimale jordbehandling på din 
ejendom med dit sædskifte og din jord. 

Timepris Planteavl 

Regenerativt landbrug I regenerativt landbrug anvendes dyrk-
ningsmetoder, som genopbygger land-
brugsjord til det økosystem af mikro-
organismer, der oprindeligt har været. 
Diversitet er nøgleordet og kan bl.a. opnås 
ved at placere træer på dyrknings- eller 
græsningsarealet, som det kendes fra 
skovlandbrug. Få vejledning om bl.a. grønt 
plantedække året rundt, høj diversitet, 
mi-nimal jordbearbejdning, integrering 
af husdyr (især drøvtyggere) og brug af 
kompost.

Timepris Økologi

Omlægning til Økologi Vi gennemgår hele din bedrift fra ende til 
anden og ser på, hvad den bedste løsning 
for omlægning vil være i lige præcis dit 
tilfælde. Du får et overblik over dine 
muligheder for at lægge om til økologi, 
og vi hjælper dig med at få overblik over 
rejsen fra konventionel til økologisk 
producent.

Gratis tjek Økologi

Erfa-grupper Vi samler og kordinerer adskillige erfa-
grupper med forskellige temaer. Vi 
opretter løbende nye grupper. Få inputs 
om emner som lederskab, management, 
efteruddannelse og socialt.  

Fast pris Planteavl, 
Kvæg, Svin, 
Økologi

Nabotjek Vi afsøger mulighederne for, om du og 
dine naboer kan gøre gavn af hinanden i 
forhold til afgrødeproduktion og afsætning, 
gødningsregnskab og maskindeling.

Timepris Kvæg

https://vkst.dk/planteavl/jordproever/
https://vkst.dk/planteavl/ploejefri-dyrkning/
https://vkst.dk/planteavl/ploejefri-dyrkning/
https://vkst.dk/oekologi/regenerativt-landbrug/
https://vkst.dk/oekologi/omlaegning-til-oekologi/
https://vkst.dk/planteavl/markbesoeg-og-erfagrupper/


Lokalproduceret foder Vi hjælper med tilpasning mod mere 
nærproduceret foder, der hvor det giver 
mening. Vi bruger rapsfrø og havre i stedet 
palmefedt samt raps, hestebønner og 
lupiner i stedet for soja.

Timepris Kvæg

Hesterådgivning Vi guider dig i gældende lov om hold 
af heste og hjælper dig med tilladelser 
og ansøgninger. Vi fremtidssikrer din 
hesteejendom helhedsorienteret og 
kommer omkring økonomi, byggeri, 
markplaner såvel som praktiske 
spørgsmål om hestedrift, foder og 
gødningsopbevaring.

Timepris Miljø og 
Byg

Teknikgennemgang/ 
fodermanagement

Ikke optimal teknik i foderladen fører 
til både forringet produktivitet, øget 
dødelighed og unødvendige investeringer 
på udbedringer. Med en teknikgennemgang 
fra os, får du en total gennemgang af 
hele foderladen, fodercomputeren og 
foderanlægget, så du er sikret at fodre så 
optimalt som muligt.

Flere forskellige 
pakker

Svin

Foderoptimering Foderet er ikke bare afgørende for tilvækst 
og sundhed i din produktion. Der er 
også mange penge at spare ved at kigge 
foderforbrug og -sammensætning efter i 
sømmene. Med den rigtige foderstrategi 
sikrer du de mest optimale betingelser 
inden for foder, der vil gavne besætningen 
og være et skridt på vejen mod bedre 
produktionsresultater.

Timepris Svin, Kvæg

PattegriseLIV Unik mulighed for at arbejde 6-8 mdr. 
intenst med din bundlinje og få fokus på 
øget pattegriseoverlevelse i farestalden.

Du får fem rådgivningsbesøg, 
handlingsplan, tæt opfølgning fra 
specialrådgivere og seks møder i staldskole 
sammen med andre besætninger.

Timepris Svin

SoLiv 2.0 Fokus på at reducere sodødeligheden 
via et intensivt forløb over en periode på 
1,5-2 år. Forløbet stopper først, når målet 
er nået. Forskellige rådgivere sætter nye 
perspektiver og løsningsforslag i fokus. Du 
vil opnår øget arbejdsglæden i hverdagen 
og økonomisk udbytte ved at hver 1% 
sodødeligheden reduceres, tjenes der ca. 
50 kr. pr. årsso.

1. Samlet 
rådgivningspakke 
på 25.000 kr. ex 
moms.

2. Opstartspakke 
på 7.500 kr. ex 
moms.

Svin

Produktionskoncept 
smågrise

Ønsker du at tjene mere per smågris? 
Og ønsker du en stabil produktivitet, 
klare regler og en nemmere hverdag? Så 
er Produktionskoncept smågrise noget 
for dig! Du vil få et startbesøg, løbende 
opfølgningsbesøg, årligt statusmøde og 
besøg hos andre i konceptet.

Timepris Svin

https://vkst.dk/hesteraadgivning/
https://vkst.dk/svineraadgivning/teknikgennemgang-af-foderladen/
https://vkst.dk/svineraadgivning/teknikgennemgang-af-foderladen/
https://vkst.dk/svineraadgivning/foderstrategi-til-svinestalden/
https://vkst.dk/svineraadgivning/pattegriseliv/
https://vkst.dk/svineraadgivning/soliv-2-0/
https://vkst.dk/svineraadgivning/produktionskoncept-smaagrise/produktionskoncept-smaagrise/
https://vkst.dk/svineraadgivning/produktionskoncept-smaagrise/produktionskoncept-smaagrise/


Produktionskoncept 
slagtesvin

Ønsker du at tjene mere per slagtesvin? 
Og ønsker du en stabil produktivitet, klare 
regler og en nemmere hverdag? Så er 
Produktionskoncept slagtesvin noget for 
dig!

Du vil få et startbesøg, løbende 
opfølgningsbesøg, årligt statusmøde og 
besøg hos andre i konceptet.

Timepris Svin

Miljøvurdering Rapport der beskriver ejendommens 
miljøforhold og udvidelsespotentialer. 
Rapporten bruges ofte i forbindelse med 
finansieringsmøder med banken.

12.500 Miljø

Miljøtilladelse/
godkendelse

Evt. opstartsmøde med opmåling af 
stald. Evt. drøftelse med andre relevante 
faggrene i VKST. Beskrivelse af den ønskede 
produktion og nødvendige indtastninger 
i det digitale ansøgningssystem. 
Sagsbehandling ved kommunen og 
løbende opfølgning. Gennemgang af 
udkast til godkendelsen. Evt. afsluttende 
besøg med udlevering af miljømappe med 
registreringsværktøjer, der giver overblikket 
over væsentlige vilkår i miljøgodkendelsen. 
Evt. Miljøledelse.

12.500-50.000  

Prisen afhænger 
af mængde udledt 
ammoniak og om 
det er et IE-brug 
som er husdyrbrug 
med mere end 
40.000 stipladser 
til fjerkræ, 750 til 
søer eller 2.000 til 
slagtesvin.

Miljø

Miljømappe Mappen der gør det let for dig at have 
miljøtilsyn. Du får samlet relevante 
oplysninger ét sted og får overblik over 
miljøgodkendelsens vigtige vilkår og et 
registreringsværktøj i forbindelse med 
disse.

5.000 Miljø

Miljøledelse Miljøledelsesværktøjer, der lever op til 
lovgivningens krav til intensive svine- og 
fjerkræbrug, samlet i én praktisk mappe. 
Du får et besøg på ejendommen, og vi 
hjælper dig i gang med miljøledelsen. 
Ønskes det, hjælper vi også med 
den lovpligtige årlige opfølgning og 
indberetning til kommunen, hvilket 
inkluderer et besøg på ejendommen.

7.500 i opstart

5.000 efterfølgende 
i årligt abonnement

Miljø

Miljøteknologi Ved udvidelse af svinestalde skal man i de 
fleste tilfælde investere i miljøteknologi 
for at reducere ammoniakfordampningen. 
Vi finder den billigste, mest langsigtede 
løsning for lige præcis din ejendom.

Timepris Miljø

Tilskud- og 
teknologiansøgninger

Der er mange forskellige muligheder for at 
opnå tilskud, primært inden for optimering 
af gamle anlæg med ny teknologi og nybyg 
inden for landbrug. Vi rådgiver om de 
tilskudsmuligheder, der er aktuelle for lige 
præcis dit landbrug, udarbejder ansøgning 
og yder hjælp til at få udbetalt et eventuelt 
tilskud.

Timepris Miljø

https://vkst.dk/svineraadgivning/produktionskoncept-slagtesvin/
https://vkst.dk/svineraadgivning/produktionskoncept-slagtesvin/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/miljoevurdering/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/husdyrgodkendelse/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/husdyrgodkendelse/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/miljoemappe/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/miljoeledelse/miljoeledelse/
https://vkst.dk/svineraadgivning/miljoeteknologi/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/tilskud-og-teknologiansoegninger/tilskud-og-teknologiansoegninger/
https://vkst.dk/miljoeraadgivning/tilskud-og-teknologiansoegninger/tilskud-og-teknologiansoegninger/


Økonomiske indsatser

Produkt Beskrivelse Fast pris (kr.) / 
timepris

Afdeling

DBII tjek Mark Kend din bundlinje lige efter høst og få 
mulighed for at optimere dit markbrug. 
Få en benchmarking af din tal og se hvor 
du har dine svagheder og styrker. 

Fast pris Planteavl 

Økologisk DBII Tjek Nye krav til bælgplanter og kulstofbinding 
i sædskiftet samt nye gødningsregler 
kalder på nye overvejelser og 
beregninger.

Din bundlinje i alle afgrøder beregnet 
ud fra dine aktuelle udbytter, priser og 
omkostninger. Vi kan sammenligne med 
andre økologiske planteavleres resultater 
på afgrøde- og bedriftsniveau. 

Ca. 10.000-12.000 
kr.

I år med rabat på 
25 % for nye

Økologi

DB Tjek Svin Få en opgørelse af indtægter og 
omkostninger lavet ud fra P-kontrol 
og regnskabsdata. Derudover 
benchmarker vi dit dækningsbidrag med 
sammenlignelige besætninger. Det giver 
dig en god analyse af produktionens 
stærke sider, som I kan fastholde, samt 
de svage sider, hvor der er mulighed for 
forbedring.

Samlet set får du et overblik over det 
økonomiske potentiale i besætningen.

Timepris Svin

P-kontrol Med en P-kontrol i hånden får du alle 
nøgletallene og overblik over de vigtigste 
indsatsområder i stalden, sådan at du 
kan fokusere på der, hvor det vil gøre en 
forskel.

Timepris Svin

Kvægnøglen Få et DB over din kvægproduktion. 
Ud fra foderregistreringer i DMS eller 
registreringer via Cowconnect. Dit DB kan 
sammenlignes med andre besætninger 
og eller holdes op mod dit budget. 
Kvægnøglen kan udarbejdes hvert kvartal 
og giver hurtigt og gode muligheder 
for optimering af produktionen i en 
økonomisk og bæredygtig retning. 

Timepris Kvæg

https://vkst.dk/planteavl/dbii-tjek-mark/
https://vkst.dk/oekologi/dbii-tjek-oekologi/
https://vkst.dk/svineraadgivning/db-tjek-svin-kapacitetstjek/
https://vkst.dk/svineraadgivning/p-kontrol/
https://xn--kvgrdgivningdanmark-3wbs.dk/kvaegraadgivning/kvaegnoeglen/


Produktionsbudget 
kvæg

Vi udarbejder produktionsbudgetter for 
kvæg, som kan overføres direkte til Ø90. 
Her har vi allerede i planlægningsfasen 
mulighed for at optimere produktionen i 
en mere bæredygtig retning. 

Timepris Kvæg

Benchmark Når du får lavet en årsrapport for din 
landbrugsvirksomhed hos VKST, kan du 
sammenligne dine regnskabstal med 
tusindvis af regnskaber i hele landet. 
Benchmark er et økonomiredskab, der 
både stiller skarpt på de områder i din 
virksomhed, hvor du gør det godt, og på 
de områder, hvor der er noget at hente. 

Timepris Økonomi

Budget Udarbejdelse af budget er vigtig for din 
forretning og din bedrift. Budgettet skal 
fremtidssikre retning via handlinger der 
er understøttet af tal, samt samarbejde 
med den finansielle samarbejdspartner.  

Timepris Økonomi

Fraktilanalyse Få lavet en oversigt over nøgletal for 
driften, hvor der sammenlignes med 
andre virksomheder inden for samme 
driftgren. Det viser nemt og overskueligt 
hvilke potentialer, der kan optimeres på. 

Timepris Økonomi

Årsregnskab Årsrapporten er for dig, som ønsker 
det optimale og totale overblik over 
virksomhedens økonomi. En årsrapport 
skaber tryghed i forståelsen af din 
økonomi.

Er du robust til fremtiden, tjener du 
penge.  

Timepris Økonomi

Skatteregnskab Stemmer forskudsopgørelsen eller 
vil du have hjælp til momsafregning? 
Hvilken selskabsform er din virksomhed 
og hvordan er skattereglerne? Er der 
skatteregler for udenlandsk arbejdskraft 
eller personalegoderegler? Vi hjælper dig 
med forståelsen.

Timepris Økonomi

Investeringer Vi kan hjælpe dig med at lave en 
uvildig risikovurdering af dine ønskede 
investeringer og finde ud af, hvordan de 
vil påvirke din virksomhed og økonomi 
fremadrettet. Med analyse, overblik, 
konsekvensberegninger og risikofaktorer, 
er du dækket godt ind med vores 
investeringsrådgivning.

Timepris Økonomi

https://xn--kvgrdgivningdanmark-3wbs.dk/kvaegraadgivning/prognose-foderbudget-produktionsbudget/
https://xn--kvgrdgivningdanmark-3wbs.dk/kvaegraadgivning/prognose-foderbudget-produktionsbudget/
https://vkst.dk/oekonomi/benchmark-og-analyse/
https://vkst.dk/oekonomi/benchmark-og-analyse/
https://vkst.dk/oekonomi/benchmark-og-analyse/
https://vkst.dk/oekonomi/aarsrapport/
https://vkst.dk/oekonomi/regnskab/
https://vkst.dk/oekonomi/finansiering/


Virksomhedsstrategi Når man vil udvikle sin virksomhed, er 
der mange fordele ved at tænke strategi 
og langsigtede handlingsplaner ind i 
virksomhedsdriften. Hos VKST kan vi 
hjælpe dig med at få struktur på tankerne 
og få det nødvendige overblik, der kan 
give nye perspektiver på din bedrift og 
ikke mindst kan styrke økonomien.

Timepris Økonomi /ledelse 

Lønservice Hos VKST kan vi tilbyde dig en fuld 
lønservice, hvor vi sørger for, at der 
er styr på alle lønforhold for dine 
medarbejdere i virksomheden. Vi 
håndterer alle opgaverne, så du kan 
koncentrere dig om den daglige drift af 
din virksomhed.

Timepris Løn 

Juridisk rådgivning Har du brug for hjælp med 
miljølovgivning, skal du bortforpagte 
jord eller landbrugsbygninger? Har du 
behov for hjælp til en fremtidsfuldmagt, 
kontrakt, testamente, ægtepagt eller 
andet, der kræver juridisk bistand, står vi 
klar til at hjælpe dig.

Timepris Jura

Ejendomsrådgivning Vi er specialiseret i køb og salg af 
landbrugsejendomme. Vi giver tværfaglig 
rådgivning omkring både økonomi, 
generationsskifte, natur/miljøvurdering 
og rettighedsoverdragelse.

Timepris Ejendomshandel

Maskinrådgivning og 
-analyse 

Passer din trækkraft med 
trækkræftsbehov og hvad kan du gøre for 
at reducere dit brændstofforbrug? Med 
vores maskinkonsulenter kan du bl.a. 
få overblik over, om du har den rigtige 
sammensætning af din maskinpark. 
En maskinanalyse giver dig et solidt 
beslutningsgrundlag for at forbedre 
rentabiliteten i din planteavl med bl.a. en 
5 -års investeringsplan.  

Timepris Maskinrådgivning

Nabotjek Vi afsøger mulighederne for, om du og 
dine naboer kan gøre gavn af hinanden 
i forhold til f.eks. afgrødeproduktion 
og afsætning, gødningsregnskab og 
maskindeling.

Timepris Kvæg

 

https://vkst.dk/oekonomi/strategi-og-forretningsudvikling/
https://vkst.dk/ledelse-og-hr/loenservice/
https://vkst.dk/jura/
https://vkst.dk/salg-af-landbrugsejendom/
https://vkst.dk/maskinraadgivning/
https://vkst.dk/maskinraadgivning/maskinanalyse/


Sociale indsatser

Produkt Beskrivelse Fast pris 
(kr.) / 
timepris

Afdeling

APV - 
ArbejdsPladsVurdering

Besøg samt gennemgang af virksomheden 
(sikkerhedsrondering). Afholdelse af den lovpligtige, 
årlige arbejdsmiljødrøftelse. Udarbejdelse af 
beredskabsplan. Udlevering af sikkerhedsskilte efter 
behov. Introduktion til kemisk risikovurdering. APV-
mappe indeholdende lovmæssige og øvrige relevante 
oplysninger, herunder handlingsplan, maskinliste, 
beredskabsplan, referat af AM-drøftelse mv.

Opfølgende tlf. samtale. Ved flere lokationer aftales 
individuel pris.

Standard - 
opstart:

8.000

Abonnement 
- Årligt:

5.000

Miljø, Svin

Management Vi ser med nye øjne på dagligdagen og rutinerne 
i stalden, og hjælper dig med at implementere 
de tiltag der skal til for, at I får effektiviseret 
arbejdsgange, får en bedre produktivitet samt trygge 
og tilfredse medarbejdere.

Timepris Svin, Kvæg

Ledelsesrådgivning Styrk din rolle som leder, så du sikrer gode resultater, 
engagement, motivation og fokus på de fælles mål 
i virksomheden. Vi tilbyder LEAN-gennemgang af 
din virksomhed, afholder staldskoler for udenlandsk 
arbejdskraft og erfa-grupper omkring ledelse.

Timepris Kvæg, 
Svin, 
Økonomi

Personligt lederskab Hos VKST kan vi hjælpe dig med at blive en bedre 
leder og hjælpe dig med at håndtere de udfordringer, 
du kan stå i som både ejerleder, leder og mellemleder 
– det kræver nemlig en anden indsigt og forståelse 
og nogle andre værktøjer at være leder end at være 
landmand.

Timepris Økonomi

Personlig indflydelse og 
udvikling

Med et forløb med en virksomhedsrådgiver, der tager 
udgangspunkt i dine ønsker og mål, får du fokus på 
din personlige indflydelse og udvikling og øger dine 
ledelses- og samarbejdsevner. Forløbet kan forme og 
udvikle dig, så du bliver mere målrettet og fokuseret 
– uanset hvilke udfordringer du møder.

Timepris Økonomi

Stresshåndtering Med et gruppe- eller individuelt stress-forløb kan du 
lære at spotte stress-faktorer og reaktioner hos dig 
selv og blandt dine medarbejdere, og du lærer at 
håndtere stressede situationer og perioder på nye og 
effektive måder.

Timepris Økonomi

https://vkst.dk/miljoeraadgivning/apv/
https://vkst.dk/svineraadgivning/management/
https://vkst.dk/ledelse-og-hr/loenservice/
https://vkst.dk/ledelse-og-hr/personligt-lederskab-og-udvikling/
https://vkst.dk/ledelse-og-hr/personligt-lederskab-og-udvikling/
https://vkst.dk/ledelse-og-hr/personligt-lederskab-og-udvikling/
https://vkst.dk/ledelse-og-hr/stress-og-krisehaandtering/


Krisehåndtering VKST tilbyder krisehåndtering i det omfang, der er 
nødvendigt, om det er støtte til hurtigt overblik og 
håndtering, eller der er tale om akut-terapi.

Med krisehåndtering får du redskaber til at få ro og 
et større overblik i selve krise-situationen. Du får 
præsenteret forskellige handlemuligheder og opnår 
indsigt, forståelse og sidst men ikke mindst accept af 
situationen.

Timepris Økonomi

Fra hensigt til handling Et forløb , hvor du som leder lære at få mere 
handlekraft og spontanitet og blive afklaret og 
målrettet. Forløbet øger din evne til at motivere dig 
selv og andre og at sætte mål, forfølge og nå dem og 
dermed opnå en bedre bundlinje.

Timepris Økonomi

Rekruttering Vores erfarne ledelseskonsulenter hjælper 
landbruget med ansættelseskontrakter og 
rekruttering af medarbejdere. Vi kan bl.a. hjælpe 
med stillingsannoncer, ansættelsessamtaler, 
udvælgelse af kandidater og ansættelseskontrakt.

Timepris Ledelse, 
Svin 

On-bording Processen fra start planlægning af ny medarbejder, 
til hvordan indkøring af ansvar og opgaver 
tilrettelægges. Synlighed i kompetencer, udvikling og 
karrieremuligheder for ansættelsesforholdet.  

Timepris Ledelse, 
Svin, Kvæg 

Personlighedsanalyse 
DISC

Vi udarbejder personlighedsanalyser, for at 
afdække om kemi, adfærd, forståelsen for sig selv 
og kommende arbejdsgiver kan give et godt match. 
DISC-analyser kan også bruges til at forbedre 
samarbejdsforhold for eksisterende team.

Timepris Ledelse

LEAN Når din virksomhed er igennem et LEAN-forløb, bliver 
alle arbejdsprocesserne gennemgået og optimeret. 
Det skaber et bedre overblik, en hurtigere og mere 
effektiv arbejdsgang, sparet tid og mindre spild i 
forhold til en optimeret udnyttelse af ressourcerne. I 
sidste ende giver det en arbejdsplads i harmoni, hvor 
både du og dine medarbejdere trives, og det kan 
mærkes på bundlinjen.

Timepris Svin, Kvæg

Erfa-grupper Vi samler og kordinerer adskillige erfa-grupper med 
forskellige temaer. Vi opretter løbende nye grupper. 
Få inputs om emner som lederskab, management, 
efteruddannelse og socialt.  

Fast pris Planteavl, 
Kvæg, 
Svin, 
Økologi

Nabotjek Vi afsøger mulighederne for, om du og dine 
naboer kan gøre gavn af hinanden i forhold til 
afgrødeproduktion og afsætning, gødningsregnskab 
og maskindeling.

Timepris Kvæg

https://vkst.dk/ledelse-og-hr/stress-og-krisehaandtering/
https://vkst.dk/ledelse-og-hr/personligt-lederskab-og-udvikling/
https://vkst.dk/ledelse-og-hr/rekruttering-og-ansaettelseskontrakt/
https://vkst.dk/ledelse-og-hr/lean/
https://vkst.dk/planteavl/markbesoeg-og-erfagrupper/
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