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Introduktion og baggrund 
 
Projekt ”Malkekvægsbesætninger, beslutningsstøtte til sundhedsrådgivning” har til formål at  
udvikle et værktøj til at foretage økonomiske analyser af sundhedsfremmende tiltag i 
individuelle malkekvægsbesætninger.  
Moderne dansk mælkeproduktion er under konstant udvikling hen mod store rationelle 
løsdriftsystemer. Der bygges nye stalde, besætningerne udvides og ved sammenlægning af 
besætninger, opstår der ofte nye sundhedsproblemer. Samtidig iværksætter mælkeprodu-
centerne løbende nye tiltag i den enkelte besætning for at udnytte nye muligheder for 
sygdomskontrol og for at forebygge og håndtere de sundhedsproblemer, der er i besætningen. 
Mælkeproducenter har forventninger om, at sundhedsrådgivning ikke blot er problem-
orienteret men også helhedsorienteret. Besætningsdiagnoserne skal være præcise og rådgiv-
ningen skal være effektiv og målrettet mod problemerne. Ved valg mellem forskellige mulig-
heder til forebyggelse og håndtering af produktionssygdomme stiller den moderne mælkepro-
ducent krav om at kende de økonomiske konsekvenser af de foreslåede tiltag for netop 
hans/hendes besætning. Der er således behov for udvikling af et værktøj til at foretage øko-
nomiske analyser af alternative strategier.  
Moderne mælkeproduktion er kompleks, og der eksisterer ikke en simpel sammenhæng mel-
lem input og output til beregning af økonomiske konsekvenser af sundhedsfremmende tiltag. 
Ved DJF er der etableret en stor kompetence i udvikling af computermodeller, der simulerer 
produktionen i en malkekvægsbesætning. SimHerd-simuleringsmodellerne er udviklet og an-
vendt til systemanalyser i en række forskningsprojekter. Modellerne har et stort potentiale 
som basis for analyser af økonomiske konsekvenser af sundhedsrådgivningstiltag. De biologi-
ske sammenhænge, som skal danne grundlag for de økonomiske konsekvenser, er videnska-
beligt veldokumenterede. I udviklingen af det nye værktøj vil der derfor blive taget udgangs-
punkt i Simherd-modellerne. Der er imidlertid brug for at indlejre modellerne i et 
brugervenligt rådgivningsværktøj og for at modellere de faciliteter, der skal bruges for at præ-
sentere økonomiske konsekvensberegninger. 
Projektet skal gennemføres i et forpligtende samarbejde mellem forskere, dyrlæger, mælke-
producenter og professionelle softwareudviklere for at sikre resultaternes relevans og gen-
nemslagskraft.  Prototyperne udvikles af forskere og professionelle softwareudviklere og 
evalueres i den praktiske sundhedsrådgivning. Baseret på resultaterne udvikles et webbaseret 
værtøj, som forventes at have potentiale såvel nationalt og internationalt til fremme af såvel 
dyrevelfærd og økonomi i malkekvægsbesætningerne. 
 
Denne rapport præsenterer resultatet af projektets fase 1, som består af en behovsanalyse (del 
1), foretaget blandt de kommende brugere af det værktøj, der skal udvikles gennem projektet: 
dyrlæger, landmænd og økonomirådgivere. Formålet med behovsanalysen er at afdække, 
hvilke ønsker og krav de kommende brugere har til værktøjet. Hvad skal det kunne, og hvilke 
praktiske krav skal det opfylde for at det kan få udbredt anvendelse i praksis i forbindelse med 
rådgivningen? Baseret på behovsanalysen er der dannet en kravspecifikation til rådgivnings-
værktøjet (kap. 2). Kravspecifikationen beskriver indenfor projektets ressourcer nye facilite-
ter, der skal indbygges i modellen, hvilke input og output variabler modellen skal anvende, og 
hvordan de skal kunne præsenteres for brugeren.  
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1. Behovsanalyse 
 

1. 1 Praktisk forløb af workshops 
 

1.1.1 Deltagerne 

Behovsanalysen blev foretaget gennem afholdelse af tre workshops med henholdsvis dyrlæ-
ger, landmænd og økonomirådgivere. Den første blev afholdt d. 31. maj 2007 som heldags-
workshop i Foulum med 16 inviterede dyrlæger fra hele landet samt 6 dyrlæger, der samtidig 
er projektdeltagere. De 16 dyrlæger er tilknyttet Ko-Net praksis og er samtidig tilknyttet pro-
jektet, idet de senere skal afprøve testversioner af programmet i udviklings-fasen. Den anden 
workshop blev afholdt d. 29. juni 2007 som halvdags-møde på Kryb-i-ly kro ved Fredericia. 
Her deltog 6 landmænd fra Fyn og Jylland. De var blevet foreslået af Ko-Net dyrlægerne ud 
fra forventninger om, at netop disse landmænd ville være interesserede i at bidrage til projek-
tet. Den sidste workshop fandt sted d. 31. august på Landscentret i Skejby, som havde invite-
ret 3 økonomikonsulenter fra forskellige rådgivningscentre.  
  

1.1.2 Workshopmetoder 

Programmet for de tre workshops var ikke det samme, dels fordi der var en naturlig successi-
on i processen, og dels fordi der ikke var den samme tid til rådighed. Den første var den mest 
åbne og brede, hvorefter workshoppene blev indsnævret til at være mere specifikke. Under 
workshoppen med dyrlægerne og landmændene var det ønskede produkt af workshoppen et 
bredt idé-katalog, hvor deltagerne kunne udtrykke deres reelle behov for økonomisk rådgiv-
ning uden at skulle lade sig begrænse af forventninger til, hvad der er muligt at simulere med 
SimHerd, hvilket evt. kunne være en hindring for nytænkning og fremlæggelse af ”skæve” 
gode ideer – også til fremtidige projekter. Denne metode forventedes også at have bedre mu-
lighed for at give et reelt billede af målgruppernes behov. På baggrund af nærværende be-
hovsanalyse har projektdeltagerne afgjort, hvad der er praktisk muligt at gennemføre i projek-
tet, og hvordan forslagene skal prioriteres.  Dette blev også gjort klar overfor deltagerne i 
workshoppen, hvilket indebar, at vi ikke kunne love at opfylde alle ønsker i dette projekt. 
Men med mulighed for inspiration til spin-off projekter ville denne metode på længere sigt 
nok give deltagerne den størst mulige indflydelse på forskningen på lang sigt. 
Den sidste workshop med økonomirådgivere blev mere målrettet, da der kun var afsat 3 timer. 
Workshoppens forløb blev derfor i nogen grad baseret på resultaterne af de to første work-
shops. 

 

1.1.3 Dyrlæge workshoppen 

Dagens program varede 6 timer og var inddelt i 3 mindre workshops: 1) brainstorm med ek-
sempler på scenarier, der ønskes analyseret med programmet. 2) prioritering af forslagene fra 
1 samt specificering af ønsket output og 3) krav til praktisk anvendelse af programmet i råd-
givningssituationen.  
Første workshop startede med 10 minutters individuel brainstorm, hvor deltagerne skulle tage 
udgangspunkt i situationer fra hverdagen, hvor der havde været et behov for et værktøj til 
prædiktion af den økonomiske virkning af de tiltag dyrlægerne foreslår i rådgivningssituatio-
nen. Deltagerne blev bedt om hver at nævne 5 emner/situationer, som de enten selv havde op-
levet eller fandt meget vigtige at få inkluderet i modellen. Det blev tilladt både at formulere 
specifikke og brede scenarier. De enkelte forslag blev samlet i 11 grupper. Disse blev samlet i 
4 kategorier, så de 4 workshopgrupper hver fik en kategori at arbejde videre med. 
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De fire workshopgrupper fik derefter følgende opgaver:  
• Rangér emnerne indenfor hvert hovedområde efter vigtighed 
• Start med det vigtigste emne og behandl derefter emnerne et efter et som følger: 
• Hvilke analyser ønsker I foretaget indenfor emnet? 
• Hvilke(t) output parametre ønskes (fx. effekt på ydelse, kalvedødelighed)? 
• Hvilken form skal output have (fx. tabeller, kurver, diagrammer)? 
• Hvilken tidshorisont skal output have (fx. virkning på kort sigt, efter et antal uger, 

måneder eller langtidsvirkning over et til flere år)? 
Resultaterne fra hver gruppe blev derefter gennemgået i plenum. 
 
Som introduktion til workshoppens sidste del fik grupperne uddelt følgende opgaver: 
Skitser en plan for et rådgivningsforløb (der fokuserer på enten taktisk eller strategisk rådgiv-
ning), hvor SimHerd indgår, sådan som I ønsker det.  
Heri skal indgå:  

• Forberedelse derhjemme  
• Introduktion overfor landmanden 
• Udvælgelse af fokusområder til simulering sammen med landmanden 
• Indtastning af scenarier og gennemførsel af simulering 
• Præsentation og diskussion af resultater  
• Opfølgning 

Under udarbejdelsen af planen skal følgende besvares:  
• Hvordan, hvor meget og hvor ofte skal modellen indgå i taktisk/strategisk  rådgiv-

ning? 
• Vurder, hvor lang tid der må bruges på anvendelse af SimHerd i de forskellige faser 
• Skal planen være generel eller indrettes individuelt efter den enkelte landmand? 
• Skal andre rådgivere være inddraget i forløbet og i brugen af modellen? 
• Er der andre praktiske forhold, der kan lette eller vanskeliggøre anvendelse af model-

len? 
To grupper arbejdede med opgaverne i en strategisk rådgivningssituation og to grupper med 
taktisk rådgivning. Resultaterne blev diskuteret i plenum. 
Dagen sluttede af med en generel opsamlingsrunde: Var der vigtige emner/aspekter, der ikke 
var blevet diskuteret? 
 

1.1.4 Landmandsworkshoppen 

Programmet for denne workshop varede i alt 4 timer. Efter en præsentationsrunde blev delta-
gerne introduceret til projektet og - meget summarisk - til simuleringsmodellen SimHerd, og 
dens hidtidige anvendelse. Samtidig blev de bedt om, ikke at lade deres tanker begrænse af de 
nuværende muligheder i SimHerd under selve workshoppen, men fremlægge alle ønsker om 
og behov for økonomiske prognoser på ændringer i driften. Eneste kriterium var, at fokus 
skulle være på driften af besætningen og besætningens produktion. Det kunne dreje sig om 
ændringer med såvel kortsigtede (indenfor måneder) som langsigtede (år) virkninger på pro-
duktionen.  
Deltagerne fik 15 min. til hver især at beskrive op til 6 scenarier med inspiration fra følgende 
spørgsmål: 

• Hvilke væsentlige ændringer i produktionen indenfor de sidste 5 år ville du gerne have 
haft en økonomisk forudsigelse af, inden ændringen blev foretaget? I hvilke fremtidige 
situationer kunne du tænke dig at få brug for sådanne økonomiske forudsigelser? 

• ”Hvis jeg ændrer X, hvad sker der så med besætningen og dens produktion?” 
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• Hvordan vil du gerne have resultaterne præsenteret (grafer, kurver, tal)? 
• Hvad er det for nogle ”nøgletal”, du som kvægbruger lægger særligt vægt på? 

 
Forud for brainstormen blev de 11 hovedgrupper af emner, der var blevet dannet under work-
shoppen med dyrlægerne samt en ”frikasse” til nye emner præsenteret. Dette blev gjort med 
henblik på målretning, da der til denne workshop kun var afsat 4 timer. Inden for disse grup-
per skulle forslagene bagefter grupperes.  
Efter brainstormen blev emnerne taget op et efter et sammen med beslægtede emner. Hvert 
forslag blev suppleret med kommentarer fra den, der havde stillet forslaget og suppleret med 
evt. spørgsmål og efterfølgende diskussion. Når ønskerne indenfor et område alle var beskre-
vet og diskuteret, blev næste emne taget op. Sådan forløb resten af workshoppen til alle emner 
var gennemgået.  Dagen blev afsluttet med en opsamling som mest blev rettet mod projektets 
perspektiver. 
 

1.1.5 Økonomirådgiver workshop 

Som i landmandsworkshoppen fik økonomirådgiverne også en kort introduktion til SimHerd. 
Med et deltagerantal på tre og en møderamme på tre timer blev den individuelle brainstorm 
sprunget over og diskussionen startet direkte. Deltagerne blev bedt om at nævne eksempler 
(både konkrete og tænkte) på  

• Strategisk rådgivning med langsigtede økonomiske prognoser (år), fx. større eller 
mindre investeringer på malkekvægsbedrifter, hvor økonomisk forudsigelse om pro-
duktionsvirkningen inden investeringen havde været ønskelig 

• Taktisk rådgivning med kortsigtede (uger/måneder) økonomiske prognoser, fx. over-
gangssituationer eller ved ændring af daglige rutiner eller strategier for besætningen 

 
Under begge punkter skulle økonomirådgiverne forklare, hvilke nøgletal de har brug for og i 
hvilken form. Deltagerne blev bedt om selv at samle op på de vigtigste emner indenfor hvert 
felt.    
 

1.2 Resultater 
  
Herunder følger et sammendrag af resultaterne fra de tre workshops. I appendix findes refera-
terne fra de tre møder, som indeholder de rå resultater med deltagernes konkrete formulerin-
ger. 
 

1.2.1. Dyrlægeworkshoppen 

Under dyrlægernes workshop blev der dels nævnt en række emner/problemområder, som de 
ønskede en økonomisk prognose på, og dels en række kriterier for den praktiske anvendelse af 
programmet. 
 
 Hovedgrupperne af problemområder/behov:  

 Sygdomme/død, og deres direkte og indirekte virkninger på produktionen, både kort-
sigtet og langsigtet, samt omkostninger ved måder at forebygge dem på blev nævnt i 
flere sammenhænge 

 Virkningerne af managementændringer omkring fx. goldperioden, fodringsstrategi, 
start ikælvning af kvier, udsætningsstrategi, besætningsdemografi i relation til alders-
mæssig gruppering og laktationsrelateret holdopdeling. 
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 Besætningsudvidelser: skal der indkøbes dyr eller lægges til af egen avl, evt.  ved brug 
af kønssorteret sæd. Herunder hensyntagen til risiko for spredning af smitsomme syg-
domme 

 Investeringer: økonomiske sammenligninger af alternative valgmuligheder og deres 
virkning på produktion og sundhed. Fx. malkestald/AMS/ karrusel, eller forskellige 
typer båsebund 

 Scoring af managementkvalitet, så der kan laves en generel effekt på fx. ydelse, repro-
duktion, smittepresvurdering og tilvækst hos opdræt 

 Arbejdstid og arbejdskrafttilgængelighed skal indgå i de økonomiske analyser. Hvor 
meget tid bruges der mere/mindre ved ændring af management. Hvis mangel på ar-
bejdskraft – hvilke alternativer er så relevante? 

 Investering, afskrivning og prisfølsomhed skal kunne håndteres 
 
Kriterierne for praktisk anvendelse af programmet i forbindelse med sundhedsrådgivningsar-
bejdet – ønsket output og funktion: 

 Programmet ønskes primært brugt kvartårligt i forbindelse med sundhedsrådgivnings-
besøg og ellers ved planlægning af større ændringer eller investeringer 

 Et katalog af ”standardscenarier” er ønskeligt. Heri skal beskrives, hvordan man simu-
lerer vigtige og aktuelle tiltag som fx. +/÷ græsning, madrasser kontra sand og forskel-
lige typer managementkvalitet.  

 Tidligere data på besætningen skal kunne gemmes og genbruges, så man ikke skal 
starte forfra ved næste rådgivningsbesøg. 

 Forberedelserne til rådgivningsbesøg inkl. kalibrering og simulering max. må tage en 
time for en øvet bruger.  

 Simuleringsprocessen må kun tage sekunder. 
 Brugerfladen skal være simpel og overskuelig med mange underliggende funktioner 
 Som output ønskes både økonomien (dækningsbidrag pr. ko eller kg EKM) og under-

læggende produktion (ydelse, celletal, køb/salg af dyr, behandlinger m.m.). 
  De økonomiske beregninger skal vise usikkerheden ved prognosen 
 Tidshorisonten skal være valgfri 

 

1.2.2 Landmandsworkshoppen 

Resultaterne af dette møde fik samme struktur som resultaterne af dyrlægernes workshop, 
men fokusområderne var noget anderledes. De spørgsmål landmændene ønskede svar på 
handlede i mindre grad om sygdomme og i større grad om helhedsbetragtninger som virkning 
af tiltag på besætningsdemografi, produktion og velfærd:  
 
Hovedgrupperne af problemområder/behov:  

 Udskiftningsstrategier: hvordan påvirker ændringerne i udskiftningsstrategi foderfor-
brug, pladsbehov i de forskellige dyregrupper, kvoteudnyttelsen, salg af kvier, mulig-
heder for bekæmpelse af forskellige sygdomme 

 Besætningsudvidelser: Indkøb eller tillæg af egne dyr? perspektiver ved kønssorteret 
sæd, indslæb af sygdomme 

 Besætningsinvesteringer: valg mellem alternativer: virkning på sundhed, produktion 
og økonomi 

 Mastitis: virkning af goldstrategier, udsætningsstrategier, sundhedsrådgivning, foder 
og indeklimaskift 

 Reproduktion: prisen på en tomdag, skæv kælvningsfordeling 
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 Velfærd: ydelse i relation til velfærd, pris på overbelægning, kobling mellem vel-
færdsvurdering og økonomisk vurdering af et tiltag ønskværdigt 

 Kalvemanagement: økonomi på dødelighed, ringe tilvækst, systematisk kalvemana-
gement, +/÷ græsning, opstaldningstype 

 
Kriterier for praktisk anvendelse af programmet: ønsker til output og funktion: 

 Output: kurver for dækningsbidrag over tid, usikkerhed gerne repræsenteret, men stor 
tolerance blev udvist hos landmændene. Skal mest bruges til kreditgivere 

 Overskuelig præsentation af resultater med mulighed for at klikke sig ned i underlig-
gende lag og se de produktionsdata, der ligger bag de økonomiske tal 

 Arbejdstidsforbrug skal kunne inddrages i de økonomiske beregninger 
 Fri og nem adgang til programmet og besætningens egne filer, så landmanden selv kan 

”lege” med sine tal, når dyrlægen har hjulpet med at få kalibreret besætningen 
 Web-baseret version 
 Tidshorisonter ønskes ikke opdelt i kort og langsigtede modeller. Det skal være en 

samlet model der kan begge dele. De langsigtede prognoser er kun anvendelige ved 
investeringer 

 

1.2.3 Økonomirådgiverworkshoppen 

Resultaterne er præget af, at disse konsulenter oftest er i kontakt med landmændene i forbin-
delse med større investeringer og udvidelser af bedriften. 
 
Hovedgrupperne af problemområder/behov:  

 Valg ved investeringer til staldsystem: økonomisk vurdering af forskellige alternativer 
ved ændringer af staldsystem, fx. kalvestalde/hytter, gulvtype, båse (underlag, måtter, 
sand etc.), gardintyper. Her bør programmet indeholde teknologivurdering evt. som 
supplement til Farmtest. Generelt havde det interesse at få en vurdering af den sund-
hedsøkonomisk betydning af staldindretningen. 

 Udvidelsesproblematikker: indkøb vs. egen avl (holdbarhed), besætningssammen-
lægninger (risiko for ”sygdomsudveksling”), vurdering i forbindelse med store stald-
byggerier: Hvor skal man IKKE spare i investeringssituationer 

 Landmandens implementeringsevne og/eller "managementeffekt" (bl.a. erfaringer fra 
Herd Navigator). Vurdering af managementevner i gamle og nye rammer. Effekten af 
forskellig managementkvalitet skal kunne simuleres. 

 Arbejdstid skal opgøres og omsættes til kr. fx. sparet fremtidig arbejdstid ved reduce-
ret pasning af syge dyr 

 Scenarieanalyser med sammenligning af alternative valgmuligheder. Fx. Skal jeg væl-
ge den ene eller den anden udskiftningsstrategi? Skal jeg bruge kønssorteret sæd eller 
købe flere kvier ind?    

 "Hvad nu hvis" analyser: fx. Hvad sker der, hvis jeg forbedrer min reproduktionsef-
fektivitet/kalvedødelighed med  xx?  

 "Hvor meget må jeg bruge" analyser fx.: Hvor meget må jeg investere, hvis jeg kan 
forbedre mit celletal med xx? 

 Benchmarking resultater kan måske anvendes til støtte for vurdering af forbedringspo-
tentialer (input til modellen), men er ikke målet med SimHerd 

 Kvotekøb – skal SimHerd kunne købe kvote – men skal den afskrives eller ej? (uenig-
hed i gruppen) 
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Kriterier for praktisk anvendelse - output og funktion 
 Vigtigste output er dækningsbidraget pr.kg. EKM. Dette skal vises i kurver over tid, så 

man kan se om og når alternative strategier krydser hinanden. Desuden ønskes det to-
tale økonomiske resultat opgjort pr. år.  Gerne på en måde, så de parametre, der udgør 
den vigtigste økonomiske forskelle mellem to strategier listes op. 

 Både på kort og lang sigt har også Biologiske/tekniske resultater interesse (antal/ ydel-
se/slagteresultater) 

 Følsomheder har interesse (konfidensintervaller), især når resultater skal bruges som 
baggrundsmateriale ved låneforhandlinger med pengeinstitutter. 

 Dynamik i output alt efter vigtighed... (5 - 6 vigtigste faktorer for et givet resultat, alt-
så separering af resultater og årsagssammenhænge) 

 Forberedelsen af et møde på baggrund af SimHerd-analyser må ikke tage mere end en 
time (for en erfaren bruger af systemet). 

 Resultaterne skal kunne dokumentere merværdien af ejendommen/besætningen efter 
ændringer er foretaget. 

 Kort/lang sigt – taktisk/strategisk niveau: Der er ikke grundlæggende forskel i behovet 
for resultater til brug for økonomiske vurderinger. Resultater i "ligevægtstilstande" er 
ikke interessante for landmanden i en beslutningsstøttesammenhæng – derimod er be-
skrivelse af dynamiske effekter og resulterende pengestrømme interessant. 

  

1.2.4 Sammendrag på tværs af grupperne 

De tre workshops demonstrerede, at de tre grupper, dyrlæger, landmænd og økonomirådgive-
re havde meget forskellige ønsker til den kommende model. Dyrlægernes hovedfokus lå på 
sundhed/sygdom, managementstrategier og –typer. Landmændenes fokus var på manage-
mentstrategier, besætningsdynamik/demografi og velfærd. Økonomikonsulenternes fokus var 
på investeringer, udvidelser og management samt metoder til økonomiske opgørelser. Fælles 
for dem var dog, at de alle gerne ville have et hurtigt og let overskueligt program med en sim-
pel brugerflade og mulighed for at specificere den enkelte besætning og specielle scenarier 
præcist med en stor mængde justeringsmuligheder!  
 
Alle tre grupper havde derudover en lang række ønsker til SimHerd, som modellen allerede i 
sin nuværende form (SimHerd4) kan opfylde. Det gælder fx.:  

 Sygdomme/død. Direkte og indirekte virkninger på produktionen, både kortsigtet og 
langsigtet, samt omkostninger ved forebyggelse 

 Managementstrategier, ændringer af fx. goldperioden, fodringsstrategi 
 Besætningsdynamik og -demografi ved ændret kalvemanagement, start ikælvning af 

kvier, reproduktion og udskiftning.  Virkning på aldersmæssig og laktations-relateret 
holdopdeling 

 
Derudover blev der specificeret en lang række ønsker til scenarier, som modellen i sin nuvæ-
rende form ikke kan opfylde. Herunder var der en række emner, som blev taget op og diskute-
ret på to eller alle workshops: 

 Velfærd 
 Ydelse i relation til velfærd fx. ved overbelægning 
 Kobling mellem velfærdsvurdering og økonomisk vurdering af en ændring 

 Udlicitering af kvier 
 Effekt på tilvækst, reproduktion, arbejdstid, biosecurity 

 Kalvemanagement 
 Økonomisk effekt af ringe tilvækst og dødelighed 
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 Værdi af systematisk kalvemanagement 
 Opstaldningstypens effekt 

 +/÷ Græsning  
 Effekt på ydelse/sundhed/velfærd køer 
 Effekt på tilvækst kalve (inkl. parasitter) 

 Arbejdsforbrug og arbejdskrafttilgængelighed 
 Økonomisk effekt af ændret arbejdsforbrug ved managementændringer  
 Økonomisk effekt af ændret timeløn 
 Hvis mangel på arbejdskraft – hvilke alternativer er så relevante? 

 Managementkvalitet 
 Scoring af managementkvalitet og vejledning til, hvordan typerne simuleres 

(jvf. Herd-Navigator) 
 Besætningsudvidelser:  

 Indkøb af dyr eller tillæg af egen avl 
 Evt. kombineret med kønssorteret sæd 
 Risiko for indslæb af smitsomme sygdomme 

 Investeringer 
 Sammenligninger af alternative valgmuligheder. Fx. malkestald/AMS/ karru-

sel, eller forskellige typer båse/gulve/gardiner 
 Kombinere med farmtestresultater  
 Investering, afskrivning og prisfølsomhed skal kunne håndteres. 
 Indkøb af kvote  

 
Under alle workshops blev der diskuteret, hvilke output man ønskede fra modellen, hvilken 
præsentationsform det skulle have og med hvilken tidshorisont. Gennemgående ønsker var: 

 DB pr. kg EKM eller pr. Årsko 
 Samlet driftsresultat på årsbasis 
 Kurver over tid (max 5 år) 
 Valgfri tidshorisont (ikke kort- og langtidsprognoser) 
 Liste over de 5-6 produktionsparametre, der udviser størst ændring i forbindelse med 

et tiltag 
 Underliggende produktionsresultater og biologiske/tekniske resultater 
 Følsomhed (konfidensintervaller) 

 
Den praktiske anvendelse af programmet var sidste punkt på hver workshop. Hvordan skulle 
brugerfladen se ud, hvilke programtekniske faciliteter ønskede man, og hvor meget tid måtte 
brugen af programmet maksimalt tage? Dette gjaldt såvel forberedelsestid med kalibrering og 
tidsforbruget sammen med landmanden i rådgivningssituationen. Her var kravene: 

 Max. 1 time til forberedelse 
 Enkel og overskuelig brugerflade 
 Pyramideopbygning af både input og output-delen (gerne mange underliggende fasci-

liteter) 
 I rådgivningssituationen max. ½-1 time inkl. simulering af flere scenarier 
 Minimalt tidsforbrug til simulering 
 Web-baseret program 

 
De tre workshops var alle præget af et varmt engagement og diskussionslyst blandt deltager-
ne. De gav udtryk for, at der var stort behov for et sådan program, og alle tre grupper så frem 
til selv at få mulighed for at anvende programmet – også landmændene. 
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2. Prioriteringer for udviklingen af beslutnings-støtteværktøj (kravspecifi-
kation) 
 
 
Resultatet af behovsanalyserne er en række ønsker fra potentielle brugere af det beslutnings-
støtteværktøj, som bliver udviklet i projekt ’Malkekvægsbesætninger, beslutningsstøtte til 
sundhedsrådgivning’. Som grundlag for udviklingen af værktøjet skal de opstillede ønsker 
prioriteres, så projektets ressourcer bliver udnyttet bedst muligt.  
 
Før prioriteringen er ønskerne samlet i kategorier således, at der er store fællestræk ved ud-
viklingen og implementeringen af ønsker indenfor en kategori. De hensyn, der indgår i den ef-
terfølgende prioritering af kategorierne er dels, hvor massivt det enkelte ønske er fremsat og 
dels en vurdering af omfanget af opgaven med at udvikle og implementere en løsning i Sim-
Herd modellen.  
 
Blandt de opstillede kategorier blev der givet høj prioritet til alle kategorier undtagen katego-
rien ’Simulering og præsentation af usikkerhed’. Det blev i behovsanalysen ønsket, at output-
tet skulle vise usikkerhed knyttet til outputtet for de simulerede tiltag. SimHerd modellen er 
stokastisk og outputtet er derfor forskellig fra gentagelse til gentagelse af samme scenarium. 
Fra outputtet kan således beregnes forskellige statiske parametre herunder middelværdi, me-
dian og spredning. For at spredningen bliver sammenlignelig med usikkerhed i den virkelige 
verden kræves betydelig udviklings- og implementeringsarbejde i SimHerd. Principielt kræ-
ves, at alle modellens gennemsnitsværdier ændres til fordelinger samt at usikkerheden på alle 
de anvendte priser bliver repræsenteret. Dette er meget omfattende set i lyset af antallet af 
modellens variabler og konstanter, samt af vanskeligheden med at estimere de mange forde-
linger.  
 
I det følgende beskrives de kategorier, der er vurderet til at få høj prioritet i udviklings-
arbejdet. Erkendelser i udviklingsprocessen samt under testfasen kan dog give anledning til 
korrektioner. 
 
 

2.1 Tidshorisont 
Opdelingen mellem taktisk/kortsigtet og strategisk/langsigtet har været vanskelig at formidle 
til deltagerne i alle brugergrupper. De enkelte begreber er blevet opfattet noget forskelligt af 
brugerne. Den generelle holdning har været, at man både vil have korttids- og langtids-
virkninger og gerne med præsentation af udviklingen over tid. Nogle har peget på, at man øn-
skede både korttids- og langtidssimuleringer som en integreret løsning.  
 
Løsningen af ønsket om resultater for udviklingen over tid er derfor en integrering af den tak-
tiske og den strategiske model. Løsningen skal levere output med korte tidsskridt over en 
tidshorisont på fx. 5 år. Alt output repræsenteres grafisk med tid på x-aksen. Alle simuleringer 
baseres på en tilstandsbeskrivelse af de enkelte dyr i den besætning, der simuleres. For nogle 
outputvariable vil det måske kun være relevant at få resultater for perioder af en vis længde. 
For eksempel vil forekomst af mælkefebertilfælde ikke være interessant på ugebasis og visse 
tekniske og økonomiske nøgletal vil være relevante på årsbasis. Der vil derfor være behov for, 
at brugeren kan vælge længere perioder i den grafiske præsentation af resultaterne, svarende 
til, at der bliver færre punkter for hver kurve. 
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2.2 Simulering af ’multifaktorielle’ tiltag 
En betydelig del af ønskerne til hvilke tiltag/scenarier, som værktøjet skal kunne simulere 
virkningen af i en besætning, har karakter af multifaktorielle eller ’brede’ tiltag. Det vil sige 
tiltag, som påvirker mange managementfaktorer samtidig. Dette gælder bl.a. for ønsker om 
simulering af velfærd, udlicitering af kvier, kalvemanagement, afgræsning, management-
kvalitet og diverse investeringer. Mange af disse scenarier vil kunne simuleres med SimHerd-
modellen ved samtidigt at ændre på flere værdier af SimHerd-modellens variabler. Dette kræ-
ver imidlertid, at der for nogle typiske rådgivningstiltag ydes støtte til, hvilke variabler, der 
skal ændres, og hvor meget de skal ændres.  
 
Løsningen af disse ønsker er derfor at støtte brugeren af værktøjet med en håndbog til simule-
ring af typiske rådgivningstiltag. Denne aktivitet er beskrevet under fase 4 i projektet. Ved 
valg af ’typiske’ rådgivningstiltag udnyttes resultaterne fra behovsanalyserne. For at kunne 
imødekomme disse ønsker vil der i nogle tilfælde være behov for udviklings- og implemente-
ringsarbejde i SimHerd. Det vedrører bl.a. funktionalitet vedr. arvbarhed på ydelse, kalvedø-
delighed afhængig af alder og virkning af sygdom på brunstobservation. Det tilstræbes imid-
lertid, at ønsket om simulering af multifaktorielle tiltag imødekommes via håndbogen og kun 
i mindre omfang udviklings- og implementeringsarbejde i SimHerd. 
 

2.3 Simulering af arbejdsforbrug 
Økonomisk effekt af ændret timeforbrug eller timeløn blev ønsket. Det er dels ønsket at kun-
ne simulere konsekvenserne af ændret arbejdsindsats (fx. til kalvepasning) og dels er det øn-
sket, at værktøjet kan beregne konsekvenserne af et tiltag på arbejdsforbruget.  
 
Ønskerne om at kunne simulere konsekvenserne af ændret arbejdsforbrug imødekommes som 
et aspekt under kategorien ’Simulering af multifaktorielle tiltag’. I praksis skal det gøres ved 
at knytte arbejdstid på relevante hændelser (fx. kælvninger og goldninger) og perioder (fx. 
årskøer og årskvier), som fremgår af de tekniske resultater fra simuleringerne. Princippet har 
tidligere været anvendt på simulerede scenarier med bekæmpelsesstrategier mod paratuber-
kulose (Kudahl, 2007). Løsningen kræver, at brugerne får mulighed for at ændre værdierne 
for arbejdsforbrug for de forskellige opgaver, ligesom brugeren kan ændre i det anvendte pris-
sæt. Disse beregninger kan foretages eksternt som supplement til resultaterne simuleret med 
SimHerd.  
 

2.4 Simulering af besætningsudvidelser 
Simulering af forskellige scenarier for besætningsudvidelser var et massivt ønsker fra bruger-
grupperne. Simulering af indkøb af dyr eller tillæg af egen avl – evt. kombineret med brug af 
kønssorteret sæd og simulering af risiko for indslæb af smitsomme sygdomme var nogle af de 
fremførte aspekter vedr. besætningsudvidelser.  
 
For at imødekomme ønsket om simulering af besætningsudvidelser er der behov for væsentlig 
udviklings- og implementeringsarbejde i SimHerd. Løsningen inkluderer, at de mekanismer i 
modellen, der styrer tilgangen og afgangen af dyr i besætningen, skal gøres afhængige af tiden 
frem mod udvidelsen. 
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2.5 Præsentation af output 
Omkring præsentationen af output fra simuleringerne blev fremsat en række ønsker. En del af 
disse imødekommes vha. af løsningen under kategorien ’Tidshorisont’. Det inkluderer bl.a. 
grafisk præsentation med tid på x-aksen. Der blev ønsket en niveaudeling af outputtet, så de 
overordnede resultater let kan overskues, og sådan at der efterfølgende kan studeres mere de-
taljerede underresultater. Eksempelvis kan resultatet for det samlede økonomiske resultat stu-
deres mere detaljeret ved at få præsenteret forskellige indtægts- og udgiftsposter. Omkring 
simulering af de multifaktorielle tiltag blev det ønsket, at outputtet kunne vise, hvilken andel 
de enkelte faktorer bidrager med. Dette imødekommes ved, at brugeren kan simulere med de 
relevante faktorer enkeltvis. Det må understreges, at modellens styrke netop er at håndtere 
vekselvirkninger mellem faktorer, hvorfor summen af enkeltfaktorer ikke vil svare til resulta-
tet af den multifaktorielle repræsentation. 
 

2.6 Praktisk håndtering af værktøjet 
Omkring den praktiske håndtering af værktøjet, blev der fremsat ønsker primært vedr. bruger-
nes tidsforbrug. Der blev ønsket max. 1 time til forberedelse og ½ til 1 time sammen med 
landmanden for en erfaren bruger. Disse estimater gælder for de mere omfattende og strategi-
ske simuleringsanalyser, der forventes gennemført 1 – 2 gange årligt eller i forbindelse med 
større investeringer. Ind imellem disse forventes opfølgende simuleringer primært med hen-
blik på prognoser for den fremtidige produktion og demografi i besætningen. Simuleringsti-
den skal være minimal. Der blev også ønsket en enkel og overskuelig web-baseret brugerflade 
med en pyramide-opbygning af både input og output-delen (mange underliggende faciliteter). 
 
Ønskerne til den praktiske håndtering imødekommes bl.a. ved automatisk overførsel af til-
standsvariabler for besætningens dyr samt vha. hjælpeprogrammer (regneark), som gør det 
muligt at gennemføre kalibreringsfasen med ingen eller meget få simuleringskørsler. Mulig-
hed for genbrug af data fra et rådgivningsbesøg til det næste søges også udnyttet.  
 
 
 
 
 
 

 14 



 
3. Konklusion 
 
 
De gennemførte behovsanalyser hos hhv. dyrlæger, landmænd og økonomirådgivere viste at 
de tre grupper havde meget forskellige ønsker til en beslutningsstøttemodel til sundhedsøko-
nomi. Dyrlægernes hovedfokus lå på sundhed/sygdom, managementstrategier og –typer. 
Landmændene fokus var på managementstrategier, besætningsdynamik/demografi og vel-
færd. Økonomikonsulenternes fokus var på investeringer, udvidelser og management samt 
metoder til økonomiske opgørelser. Fælles for dem var dog, at de alle gerne ville have et hur-
tigt og let overskueligt program med en simpel brugerflade og mulighed for at specificere den 
enkelte besætning og specielle scenarier præcist med en stor mængde justeringsmuligheder.  
 
De opstillede konkrete ønsker blev opsummeret i følgende kategorier: 

• Tidshorisont - resultater for udviklingen over tid 
• Simulering af ’multifaktorielle’ tiltag – brede tiltag, som påvirker mange manage-

mentfaktorer samtidig 
• Simulering af arbejdsforbrug – virkninger på arbejdstid og lønomkostninger  
• Simulering af besætningsudvidelser – alternative scenarier for rekruttering af kvi-

er/køer til udvidelsen 
• Præsentation af output – grafik med udvikling over tid og mulighed for forskellige ni-

veauer af detaljeringsgrad 
• Praktisk håndtering af værktøjet – tidsforbrug med brug af programmet og dataover-

førsel fra Kvægdatabasen 
• Simulering og præsentation af usikkerhed - usikkerhed knyttet til outputtet for de si-

mulerede tiltag 
 
For de opstillede kategorier, dog med undtagelse af ’Simulering og præsentation af usikker-
hed’, er der opstillet forslag til hvordan ønskerne kan imødekommes ved at udvikle et bruger-
venligt beslutningsstøttesystem baseret på SimHerd modellen. 
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Appendix - referater fra de tre workshops 
 
Referat fra Dyrlæge-Workshop i projekt  
”Brugervenlig SimHerd” d. 31. maj 2007 i Foulum 
 
Deltagere:   
Dyrlæger:     Erik Damsgaard, Jens Erik Andersen, Derk Vink, Finn Hynkemeyer, Knud 

Herby Nielsen, Randi Worm, Esther Jensen, Lene Trier, Birgit Olesen, Jens 
Philipsen, Helle Sloth, Mads Poulsen, Esben Jakobsen, Ole Rasmussen, 
Klaus Snede, Thomas Gregersen 

Dansk Kvæg:  Kenneth Krog, Karina Elkær 
KU: Mogens Krogh, Dorthe Bay 
StrateKo:      Erling Kristensen, Finn Petersen 
DJF: Jehan Ettama, Søren Østergaard (referent), Anne Kudahl (tovholder) 
 
Program: 
9.30  Velkomst og Introduktion v. Anne (kaffe og rundstykker) 
9.40 Scenarier: Hvilke ”what-if” situationer ønsker I at kunne analysere i besæt-

ningen, hvilke output ønskes og på hvilken form? 
 Introduktion v. Finn Petersen  
9.50 Workshop v. Anne: 
 Individuel brainstorm (ca. 10 minutter) 
 Resultater af brainstorm op på tavlen og forslagene grupperes i hovedområ-

der  
10.55 Workshop i grupper. Hovedområderne fordeles ud på grupperne   
11.45           Frokost 
12.30 Plenum: Resultat workshop: diskussion af rangering og output.  
13.40 SimHerd som en del af Ny Sundhedsrådgivning: Konkret forløb af råd-

givning. Introduktion ved Søren og Anne   
13.55 Workshop v. Anne  
14.35 Plenum: Fremlæggelse af gruppernes resultater og diskussion 
15.10 Opsamling 
15.30 Afslutning 
 
Opsummering af workshoppens 1. del om scenarier, der ønskes, at SimHerd skal kunne 
simulere 
Ved introduktionen til brainstormen om individuel formulering af ønsker blev det understre-
get, at ønskerne skulle tage udgangspunkt i situationer fra hverdagen, hvor der har været et 
behov for et værktøj til prædiktion af den økonomiske virkning af de tiltag dyrlægerne fore-
slår i rådgivningssituationen. Deltagerne blev bedt om, hver at nævne 5 emner/situationer, 
som de enten selv havde oplevet eller fandt meget vigtige at få inkluderet i modellen. 
Det blev tilladt både at formulere specifikke og brede scenarier. Deltagerne blev opfordret til 
at lægge et evt. kendskab til SimHerd til side, og ikke lade deres ideer/ønsker begrænse af de-
res kendskab til/forventninger om, hvad der pt. er muligt at bruge SimHerd modellen til. Dette 
var besluttet inden mødet, fordi man ønskede et bredt idékatalog, der ikke på forhånd afskar 
nytænkning og ”skæve” ideer.  
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De enkelte forslag blev samlet i 11 grupper. Disse blev samlet i 4 kategorier, så de 4 work-
shopgrupper hver fik en kategori at arbejde videre med. 
 
Resultat:  
Forslag samlet under kategorien ’Ydelse, Huld, Fodring, Mastitis, Goldperiode’  (Gruppe 
1) 

 Kvier ikke på græs 
 Kviers kælvningsalder reduceret med 2-3 mdr. (økonomi?, øgede foderomkostninger) 
 Fodringsstrategi 
 Opsætning af kraftfoderautomaten 
 Etablering af fodergrupper 
 Fordele og ulemper ved afgræsning 
 Ydelse: værdien af det sidste kg EKM 
 Goldningstidspunkt 
 Goldperioden længde (betydning af huld) 
 Huldtab i goldperioden og perioden efter kælvning 
 Huld ved kælvning (gns. 2,5 kontra 3,25) 
 Reduktion af celletal med 100.000 – konsekvenser økonomisk og for yversundhed 
 Goldbehandlinger – yverbetændelse – celletal (værdien af goldbehandling og betyd-

ning af staldsystem) 
 Celletalsreduktion 
 Mastitis (patogen profil / ± besætningsrestriktioner) 
 Mastitis 
 CMT-test ved kælvning 

 
Forslag samlet under kategorien ’Reproduktion, Infektiøse sygdomme’  (Gruppe 2) 

 Reproduktion (kælvningsalder, insemineringsprocent, aktivitetsmålere) 
 Børlidelser – behandling i Ny Sundhedsrådgivning 
 Hvad hjælper en kælvningsalder på 25 mdr. kontra 30? 
 Ændring af målparameter fx. tomperiode 10 dage reduktion (virkning på profit) 
 Reproduktion, ændring af tomdage 
 Gevinst ved børbehandling 
 Værdi af behandling af børbetændelse ved Ny Sundhedsrådgivning 
 Subklinisk ketose 
 Økonomi i forbindelse med bekæmpelse af paratuberkulose 
 Infektionssygdomme 
 Fjernelse af Salmonella Dublin (Nedsat kalvedødelighed, nedsat sygdomsforekomst 

hos kvier) – konsekvens for udskiftningsprocent og økonomi 
 Tilvækst kvier/kalve i forbindelse med paratuberkulose 
 Økonomi i bekæmpelse af salmonella 
 Værdi af nykælverbehandlinger 
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Forslag samlet under kategorien ’Investering og besætningssammensætning’  (Gruppe 3) 

 Bygningsinvesteringer 
 Øvrige driftsmiddel-investeringer 
 Malkesystem? 
 Ny stald i forhold til at ”køre videre” (tidshorisont), afvikle (nedslidning) eller sælge 
 Udvidelse set i forhold til staldomkostninger og hektarpris 
 Investering i arbejdskraft 
 AMS / kan investering svare sig 
 Foretage besætningsudvidelse vha. eget tillæg kontra indkøb 
 Besætningsudvidelse 
 Ændring af besætningssammensætning 
 Effekt af race (RDM/SDM, Jersey, Krydsning) 
 Udsætningsstrategi 
 Indkøb i forhold til flere kalve pr. ko 
 Betydning af holdbarhed hos køer fra 2,5 til 4 laktationer 
 Hjælp til overvejelsen: Ophør kontra udvidelse 

 
Forslag samlet under kategorien ’Halthed, Kvier/kalve, Velfærd’  (Gruppe 4) 

 Velfærdsinvesteringer, fx. ”klovinvesteringer” 
 Øget dyrevelfærd fx. sand i båse eller gummimåtter på spalter. Øget mælkeydelse – 

hvor meget for at det hænger sammen økonomisk. 
 Kan ”overbelægning” betale sig? 
 reducere overbelægning, mere vand 
 Velfærd 
 Investering i velfærd generelt 
 Skånegruppe, længde/tid 
 Investering i eksempelvis inventar (gummigulv, nye madrasser) 
 Døde køer / slagteresultater 
 Dødfødte 
 Ko/kalve – dødelighed 
 Kalvedødelighed, reduktion 0 dage efter kælvning og 1 – 180 dage efter kælvning 
 Kalvedødelighed set sammen med inseminering med kødracer og kønssorteret sæd 
 Tidsforbrug ved kalvepasning - er der et afkast? 
 Tilvækst ved kalve – staldsystem, lungebetændelse 
 Udlicitering af kvier 
 Kviehotel / egen arbejdskraft 
 Betydning af klovlidelser 
 Digital dermatitis, reduktion til 1/3 ved gennemgang/behandling i klovboks hver 14. 

dag. Er det økonomi i det? 
 Betydning af bedre klovsundhed for økonomi 
 Nedsættelse af halthedsscore 

 
Opsummering af gruppearbejde 
De fire workshopgrupper fik derefter flg. opgaver:  
Rangér emnerne (kortene) indenfor hvert hovedområde efter vigtighed. 
Start med det vigtigste emne og behandl derefter emnerne et efter et som følger: 
Hvilke analyser ønsker I foretaget indenfor emnet? 
Hvilke(t) output parametre ønskes (fx. effekt på ydelse, kalvedødelighed)? 
Hvilken form skal output have (fx. tabeller, kurver, diagrammer)? 
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Hvilken tidshorisont skal output have (fx. virkning på kortsigt efter et antal uger, måneder el-
ler langtidsvirkning over et til flere år) 
 
Resultater:  
Gruppe 1: ’Ydelse, Huld, Fodring, Mastitis, Goldperiode’   
Gruppen havde valgt at gennemarbejde ’mastitis’ og ’fodringsstrategi’. Gruppen havde kun 
brugt lidt tid på ’fodring’. 
 
Mastitis 
Som input ønskes: celletal, smittepresvurdering (begrebet er med inspiration af operation pa-
ratuberkulose), behandlingsstrategi, udsætningsstrategi, holddeling, arbejdskraft, Ny Sund-
hedsrådgivning/Sundhedsrådgivning/ingen sundhedsrådgivning, konventionel/øko-logisk 
Som ønsket output angives grafer for udviklingen i celletal og økonomi (indtægter og udgif-
ter) over tid (3 mdr., 1 år, 3 år). Der ønskes en valgfri tidshorisont. 
Fodringsstrategi, kvier 
Der ønskes mulighed for scenarier vedr. tilvækst/størrelse (virkning på ydelse), udsæt-
ning/holdbarhed, kælvningsalder, græs/ej græs (brugeren skal kunne vælge græsningsperio-
de), arbejdsomkostninger, tilskudsfoder, sommer/vinter. 
Som output ønskes ydelse i første laktation, samt økonomikurver svarende til de ønskede for 
’mastitis’. 
Fodringsstrategi, køer 
Der ønskes mulighed for scenarier vedr. pris pr. FE, kraftfoderautomat, fodringsmanagement-
vurdering (indeks), fodringsintensitet, huld og huldtab.  
Som output ønskes ydelse og sygdomsforekomst. 
 
Gruppen ønskede generelt mulighed for at vælge mellem eksempler, når der skal opstilles 
scenarier.  
 
 
Gruppe 2: ’Reproduktion, Infektiøse sygdomme’     
Gruppen havde valgt at arbejde med børundersøgelser som eksempel på en af flere faktorer i 
Ny Sundhedsrådgivning. 
 

 Gruppen ønskede at kunne vurdere værdien af børundersøgelser. Der blev skelnet mel-
lem hhv. kort (3 mdr.) og lang (år) sigt samt mellem ko-effekt og besætningseffekt.  

 Koeffekter på kort sigt: Ydelse, sekundære lidelser, (ketose, venstresidet løbedrej-
ning), tomdage. 

 Koeffekter på lang sigt: Drægtighed, afgang. 
 Besætningseffekter på kort sigt: Ydelse, management.  
 Besætningseffekter på lang sigt: Udskiftningsprocent, yversundhed, ydelse, antal 

kælvninger pr. årsko, paratuberkulose/salmonella. 
 Gruppen opstillede krav om detaljeringsgraden således, at der kan ske en vurdering af 

koeffekt for hver enkelt faktor. Besætningseffekter skal opgøres /sammenregnes øko-
nomisk 

 Som output til banken ønskes tal. Som output til landmanden ønskes grafer over tid 
(rullende gennemsnit) 

 Gruppen diskuterede om økonomien skal opgøres pr. ko, kg mælk eller arbejdstime el-
ler som return of investment. 
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Gruppe 3: ’Investering og besætningssammensætning’   
Gruppen arbejdede primært med besætningsdemografi og sekundært med investering. 
 
Ændringer af besætningsdemografien 
Som input ønskes mulighed for at vurdere konsekvenser af ændringer på følgende områder: 

• Besætningens sammensætning over tid: 
 laktationsnumre (antal 1., 2. og øvrige) 
 opdræt (kalve / kvier / kalvekvier) 
 race / krydsning 

• Produktionsparametre 
 ydelse 
 indkøb/salg (±kalve / ±kvier / ± slagtedyr 

• Sundhedsparametre 
• Reproduktionsparametre 

Som output vedr. besætningsdemografi ønskes kurver over tid (variabel) for responserne: 
ydelse, dækningsbidrag (inkl. investering og afskrivning) og dyreantal (køb/salg ung-
dyr/kalve) 
 
Investering 
Gruppen ønsker vurderinger vedr. bygninger, teknik og arbejdskraft 
Af ønsker til vurderingerne nævnes: 

• cost/benefit 
• skal kunne håndtere investering, afskrivning og arbejdskraft 
• skal illustrere ændringer i produktions- og sundhedsparametre  

 
 
Gruppe 4: ’ ’Halthed, Kvier/kalve, Velfærd’   
Klove 
Der ønskes scenarier vedr. udvikling i halthedsscore ved 1. kalvs køer ved forskellige tiltag. 
Som output ønskes beregnet økonomi ved tiltag. Desuden ønskes kurver for ændringer i re-
produktion, mælkeproduktion, kødproduktion, tidsforbrug og ufrivillige udsætninger. 
Der ønskes vurderinger i forhold til muligheder og begrænsninger: 

• VVM godkendelse 
• jordtillæg 
• lånemuligheder / rente 
• muligheder for at få ansatte 
 

Tid  
Gruppen havde stor fokus på tid, herunder bedste udnyttelse af begrænset tid. 
Af scenarier, der ønskes analyser for blev følgende angivet: 

• Mandskabsmangel (hvor må man helst sætte til i en periode) 
• Tidsforbrug ved pasning (kan det betale sig) 
• Timelønsberegning ved forskellige opgaver 
• Udlicitering af kvier 
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Velfærd 
Der ønskes at kunne analysere scenarier vedr.: 

• døde køer (antal fordelt over år) 
• ufrivillige udsætninger 
• halthedsudvikling og økonomi (over tid, ved forskellige tiltag) 

Som output ønskes kurver ved velfærdsinvesteringer over, hvor lang tid der går før det kan 
betale sig. 
Desuden ønskes vurderinger mht. rene køer og magre køer. 
 
Fælles opsamling af workshoppens 1. del med henblik på ting der ikke kom med, men 
som bør være med. 
Følgende punkter blev nævnt: 

• Usikkerhed ved de beregnede økonomiske konsekvenser 
• Præsentation af besætningspercentiler i stil med VPA 
• Hvilke faktorer en mest følsomme ved sammenligning af scenarier 

 
Opsummering af workshoppens 2. del om krav til praktiske aspekter af at anvende 
SimHerd. 
 
Introduktion 
Som introduktion til workshoppens 2. del fik grupperne uddelt følgende opgaver: 
Skitser en plan for et Sundhedsrådgivningsforløb (der fokuserer på enten taktisk eller strate-
gisk rådgivning), hvor SimHerd indgår, sådan som I ønsker det.  
Heri skal indgå:  
• Forberedelse derhjemme  
• Introduktion overfor landmanden 
• Udvælgelse af fokusområder til simulering sammen med landmanden 
• Indtastning af scenarier og gennemførsel af simulering 
• Præsentation og diskussion af resultater  
• Opfølgning 
 
Under udarbejdelsen af planen skal følgende besvares:  

o Hvordan, hvor meget og hvor ofte skal modellen indgå i taktisk/strategisk  
rådgivning  

o Vurder hvor lang tid, der må bruges på anvendelse af SimHerd i de forskellige 
faser 

o Skal planen være generel eller indrettes individuelt efter den enkelte land-
mand? 

o Skal andre rådgivere være inddraget i forløbet og i brugen af modellen? 
o Er der andre praktiske forhold, der kan lette eller vanskeliggøre anvendelse af 

modellen? 
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Resultater 
Gruppe 4 – strategiske analyser 
 

 Uenighed i gruppen om der accepteres ingen eller nogen tid til forberedelse. Der ac-
cepteres specielt ved de strategiske analyser, at de tager tid til forberedelse. Gruppen 
forudsætter her, at dyrlægen allerede kender programmet. 

 Det skal være landmand og dyrlæge, der sammen definere opgaven. Dyrlægen analy-
serer og præsentere.  

 Udvælgelse af fokus skal ske fælles fagligt (landmand og dyrlæge). Gruppen peger på 
behovet for vurdering af egne udsagn og ved hvorvidt der er rådgiveransvar. 

 Af forudsætning for succes angives, at korttidssimuleringen skal vise sig værd og der-
ved ’sælge’ strategisk simulering. 

 Der forventes årlige opfølgninger med strategisk simulering. 
 
 
Gruppe 3 – strategiske analyser 
 

 Der ønskes strategiske simuleringer 1 gang om året i forbindelse med udarbejdelse 
med statusrapport til landmanden ifm. sundhedsrådgivning. Ekstra simuleringer kan 
være aktuelt ved større ændringer som fx. ved udvidelse. 

 Det acceptable tidsforbrug til forberedelse (hjemme) afhænger af udbyttet, dog max. 
en time plus tid til input af mulige scenarier. 

 Ved besøget på gården forventes 5 min. intro samt ½-1 time til hvert fokusområde, 
inkl. tid til at skrue på knapper.  

 Der forventes, at der foretages en gennemgang ved næste besøg i besætningen af en 
varighed på ¼ til ½ time.  

 For succes kræves analyser på individuel plan. 
 
Mht. at inddrage andre, så vurderes det, at alle involverede bør inddrages, men det vurderes at 
være svært at være mange om knapperne.  
 
Gruppe 2 – taktiske analyser 
 
Gruppen tager udgangspunkt i en situation, hvor besætningen er forudsat defineret på det stra-
tegiske niveau. 
 
Forberedelse hjemme: 
Hjemme er det kun kalibrering, der gennemføres. 
Typisk skrues der på 3-5 ”knapper” (=justering af besætningen) 
Max. 5 min. pr. ”knap” 
Det gøres kvartalsvis eller efter behov 
Det er en individuel analyse (”den lokale sandhed”) 
Deltagelse af andre rådgivere: Måske? 
Praktiske forhold: 
 Huskefunktion fra gang til gang (=genbrug så tidsforbruget optimeres) 
 Kan bruges i stalden på en bærbar 
 WEB-baseret (evt. en PC ’light’ model indtil der er dækning alle steder) 
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Introduktion hos landmanden: 
Visualisering 
Indsatsområder/konklusioner → handlingsplan 
Maksimalt 15-30 min. (i alt) 
1-3 ”knapper” justeres (~ scenarier) 
 
Scenarier/simuleringer: 
Start → Vi gør ingenting (0-løsning) → Vi gør noget (=simulering) 
Graf med økonomisk respons som funktion af tid for hhv. 0-løsningen og ’vi gør noget’ sce-
nariet. Der er konfidensbånd om kurven for ’vi gør noget’ scenariet. 
 
Opfølgning: 
Efter ½ år følges op på, hvordan det så gik. 
Der dannes en graf, som supplerer grafen fra ”scenarier/simuleringer” med en kurve for, 
hvordan det så gik. 
 
 
Gruppe 1 – taktiske analyser 
 

 Gruppen angiver, at SimHerd sigter på den analyserende rådgiver. 
 Det anvendes kvartalsniveau/årsniveau. 
 Argument/økonomi/rådgivningstiltag. 
 Basisoplysninger skal kunne gemmes. 
 Omkring et specifikt problem må forberedelse max. tage ½ time. 
 Landmandens målsætning er bestemmende for fokusområder. 
 Simuleringen må tage sekunder/få minutter. 
 Der skal kunne vælges mellem tal og grafer til præsentation af resultater. 
 Værktøjet skal kunne regne tilbage/opfølgning. 
 Værktøjet skal tilpasses individuelt. 
 Andre rådgivere kan være med. 
 Tidsforbruget må være max. 1 time i alt. I gruppen var der nogle, der angiver ½ time 

hjemme og 1 time hos landmanden. Gruppen vil gerne bruge mere tid til den strategi-
ske analyse. 

 Gruppen vurderer, at det taktiske værktøj kan være god reklame for det strategiske 
værktøj. 

 
Opsummering af afsluttende fælles opsamling på hele workshoppen 
Det blev fremført, at funktionalitet er vigtigere end brugervenlighed. ”Det skal ikke være et 
værktøj som alle kan bruge”. 
Nutidsværdiberegning blev fremført som vigtigt ved strategisk simulering. 
På spørgsmål om man vil være interesseret i prognose for sygdomsbehandlinger og celletal, 
blev der svaret positivt. 
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Referat 
 
Workshop for kvægbrugere i projekt  
”Brugervenlig SimHerd” d. 19. juni 2007 på Kryb-i-ly Kro, Kolding 
 
Deltagere:  Hardy Larsen (Løgstør), Anders Pedersen (Millinge), Arne Østergård (Vild-

bjerg), Dick Millenaar (Sørvad), Torben Pedersen (Holsted), Erling Kristensen 
(Varde, referent) og Anne Kudahl (Foulum, mødeleder) 

 
Program 
10.00  Velkommen, præsentation, dagens program (kaffe + rundstykker) 
10.15  Introduktion  
10.30  workshop -   
 Eksempler på: 

o Væsentlige ændringer i din/jeres produktion indenfor de sidste 1-5 år, som 
du gerne ville have haft en økonomisk forudsigelse på, inden ændringen 
blev foretaget. 

o Andre situationer, hvor du/I har savnet økonomiske forudsigelser ved fx. 
ændring af daglige rutiner eller strategier for besætningen. 

12.00  Frokost 
12.45  Fortsættelse af workshop (kaffe i mødelokalet) 
13.45  Opsamling 
14.00  Afslutning 
 
Metode / workshoppens forløb 
Introduktion:  
Efter en præsentationsrunde blev deltagerne introduceret til projektet og - meget summarisk - 
til simuleringsmodellen SimHerd, og dens hidtidige anvendelse. Samtidig blev de bedt om, 
ikke at lade deres tanker begrænse af de nuværende muligheder i SimHerd under selve work-
shoppen, men fremlægge alle ønsker om og behov for økonomiske prognoser på ændringer i 
driften. Eneste kriterium var, at fokus skulle være på driften af besætningen og besætningens 
produktion. Det kunne dreje sig om ændringer med såvel kortsigtede (indenfor måneder) som 
langsigtede (år) virkninger på produktionen.  
 
Individuel brainstorm 
Deltagerne fik 15 min til hver især at beskrive op til 6 scenarier med inspiration fra følgende 
spørgsmål: 
Hvilke væsentlige ændringer i produktionen indenfor de sidste 5 år ville du gerne have haft en 
økonomisk forudsigelse af virkningen på produktionen, inden ændringen blev foretaget? I 
hvilke fremtidige situationer kunne du tænke dig at få brug for sådanne økonomiske forudsi-
gelser? 
”Hvis jeg ændrer X, hvad sker der så med besætningen og dens produktion?” 
Hvordan vil du gerne have resultaterne præsenteres (grafer, kurver, tal)? 
Hvad er det for nogle ”nøgletal” du som kvægbrugerne lægger særlig vægt på? 
Grundet en strammere tidsramme blev hovedgrupper af emner, der var blevet dannet under 
workshoppen med dyrlægerne samt en ”frikasse” til nye emner præsenteret forud for brain-
stormen. Herunder skulle deres forslag bagefter grupperes (Samme emneopdeling nedenfor) 
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Workshoppens forløb: 
Efter de 15 minutters brainstorm blev emnerne taget op et efter et sammen med beslægtede 
emner. Hvert forslag blev suppleret med kommentarer fra ophavsmanden og suppleret med 
evt. spørgsmål og efterfølgende diskussion. Når ønskerne indenfor et område alle var beskre-
vet og diskuteret, blev næste emne taget op. Sådan forløb resten af workshoppen til alle emner 
var gennemgået.  Dagen blev afsluttet med en opsamling som mest blev rettet mod projektets 
perspektiver. 
 
Resultater 
Under hvert af hovedemnerne fra dyrlæge-workshoppen (fed skrift) er listet de emner, der 
blev foreslået af deltagerne (kursiv), samt de spørgsmål, de frembragte under diskussionen. – 
Spørgsmål, som de gerne ville have rådgivningsværktøjet til at give svar på – individuelle 
svar, der var tilpasset den enkelte bedrift.  
 
Udskiftning 
Hvilken udskiftningsstrategi giver den bedste produktion/økonomi:  
Skal alle nye kvier prøves eller skal en andel af dem sælges? (fx. 10-15 %)? 

o Hvordan påvirker den valgte strategi besætningens sammensætning (unge vs. gamle 
køer) og dermed bl.a. også foderforbruget?  

o Får vi pladsproblemer med bestemte aldersgrupper?  
o Har vi kvier nok og kan vi sælge drægtige kvier? 
o Skal vi opkøbe for at udnytte stalden optimalt – eller er det billigere at vente til vi selv 

kan fylde stalden op? 
o Hvordan afstemmes udskiftningen med kvoteudnyttelsen? 
o Hvilken udskiftningsstrategi er bedst, hvis man både deltager i Operation paratuberku-

lose, har mange celletalskøer og samtidig gerne vil udvide? 
o Hvordan reducerer vi de ”spontane” udsættelser (ufrivillige udsættelser)? 

Der ønskes et system, der sikrer den bedst mulige udnyttelse af de respektive staldafsnit hen 
over tiden – altså et system, der giver overblik over det fremtidige flow af dyr i stalden 
 
Økonomi i udskiftningen af enkeltdyr: slagteværdi versus mælkens værdi: 

o Hvordan vælges de rigtige udsætterkøer? 
Der ønskes et individuelt scoresystem, som fortæller, hvornår en given ko skal udsættes. 
Listen skal opbygges sådan, at køerne rangeres efter forventet produktionsøkonomi. Det skal 
kunne give Kode 60 hurtigt, så man kan spare inseminering. En sådan udsætterliste har man 
behov for at få opdateret ugentligt 
 
Besætningsudvidelser 
Besætningsudvidelser - Indkøb eller eget tillæg af dyr 
Forskellige alternative scenarier ønskedes belyst og sammenlignet: 
Tillæg af egne dyr /Indkøb af løbekvier/indkøb af kælvekvier/indkøb af malkekøer  
De 5 landmænds egne foreløbige erfaringer var, at det kunne gå skidt, når man købte malken-
de køer, og det var bedst at indkøbe kvier 
 
Hvad skal man vide, om de indkøbte dyr? 
Ovennævnte scenarier skal inkluderede risikoen for at indslæbe nye sygdomme i besætningen. 
Fx. skulle dyrenes PTB/salmonella D. status indgå i scenarierne, for at belyse vigtigheden af, 
om status er kendt eller ej.  Man ønsker at kunne følge en sub-gruppe af indkøbte dyr i model-
len. 
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Kønssorteret sæd: 
o Analyser af perspektivernes i anvendelse af kønssorteret sæd i forbindelse med udvi-

delser – kan det bidrage til at sikre fremtidige mål? 
o Hvilke konsekvenser har anvendelse af kønssorteret sæd på besætningen og dens pro-

duktion?  
 
Ønsket output: Prognoser for kælvninger/størrelse af aldersgrupperne.  
Kurver over dækningsbidrag som funktion af tid. Ændret arbejdstidsmæssig indsats skal in-
kluderes.  
Ønskede tidshorisonter: både korttids- og langtids i forbindelse med udvidelser og sanering. 
 
Besætningsinvesteringer 
Staldsystem: Fx. Økonomiske konsekvenser af opstaldning i sengebåse kontra dybstrøelse 

o Hvad er prisen for at køre produktionen i dybstrøelse i forhold til spalter? 
o Hvad er standardforventninger for hver type staldsystem korrigeret for den aktuelle 

besætning ovenpå? 
 
Valg af malkesystem: AMS/malkestald:  

o Hvordan påvirkes sundhed og økonomi ved skifte til AMS? 
o Mulighed for at sammenligne med lignende besætninger ønskes. ”Standardvirkninger” 

af systemet ønskes suppleret med besætningsspecifikke forudsætninger – fx. forvent-
ninger til ændringer i antal mastitis-tilfælde 

 
Malke 3 gange: Er det 2 eller 3 gange malkning, som er optimalt – hos mig? 
 
Ydelse 

o Hvordan påvirkes ydelsen af div. sygdomme, stress, klovlidelser, menneskers omgang 
med dyrene? 

o Output: Kurver bedre end tal til at fortælle om trend og historik – tallene skal dog væ-
re der. 

 
Mastitis 
Behandlingsstrategi for mastitis. Hvornår kan det betale sig at behandle? 

o Hvilke dyr skal behandles og hvilke dyr bør sættes ud?  
o Færre behandlinger medfører højere celletal, lavere mælkeafregning – og lavere dyr-

lægeregning – hvad er facit? 
o Kan der laves ’what-if’ på forskellige celletalsstrategier? 
o Goldperiodens indflydelse på celletal  

 
Økonomiske konsekvenser af at deltage i Sundhedsrådgivning med et ugentligt besøg 

o Hvad er det værd, at noget IKKE sker? – som følge af en management-investering (fx. 
færre døde, færre sygdomme, lavere celletal).  

o Svært at fremvise de penge, som er sparet.  
o Management generelt contra celletal: hvor mange ekstra timer/hvor stor investering i 

relation til dårligere/bedre afregning? 
 
Mælkekvalitet ved foderskift og temperaturskifte: 

o Kan der laves en fremskrivning af ”mastitis-stressorer”, f.eks. stak-skifte, klima, ænd-
rede procedurer osv.  

o En prognose på de økonomiske konsekvenser heraf ønskes 
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Generelt: kan der udvikles separate mastitis-strategier for forskellige grupper? – og på den 
anden side. Er gruppeopdeling overhovedet interessant i fremtidens store bedrifter?  (uenig-
hed herom)  
 
Klov-/Lemmelidelser 
Digital dermatitis 

o hvad koster det? 
o Hvad er den biologiske betydning for dyret og den produktionsmæssige effekt?  

 
Reproduktion 
Ikælvning – inseminering.  
Foldtyr efter 120 dage. 

o Jo bedre flow i kælvningerne jo bedre udnyttelsesgrad sat op mod udskiftningsprocent 
- kan man sætte økonomi på det? 

o Hvor vigtigt er det økonomisk at få kalven eller er det bedre bare at lade koen gå – 
uden udsætning! 

o Hvad er prisen på en tomdag? 
o Hvor er grænsen for, hvor længe det kan betale sig at inseminere, og hvornår det er 

billigere at udsætte, eller anvende foldtyr? 
o Skæv kælvningsfordeling, hvad koster det (i et AMS)? – hvad er sæsondifferentierin-

gen værd? 
o Hvad koster overbelægning (som en effekt af skæv kælvningsfordeling)? 
o Kan vi vise, at det kan betale sig at behandle en bør 5? 

 
Krydsningsfrodighed – kan den økonomiske værdi heraf beregnes i min besætning? 
(markant lavere sygdomsfrekvens og bedre reproduktion) 
 
Velfærd 
Ydelse i relation til dyrevelfærd  

o ”Jeg vil gerne have en ko, som kan passe sig selv (målt i mandetimer) – også selvom 
den giver 1000 EKM mindre” Kan det betale sig? 

o Hvor mange ”mandetimer” kan det betale sig at putte i bedre velfærd?  
 

Bedre velfærd i nye stalde med bedre miljø – hvad kan det give af øget produktion? 
o her forventes: Ydelse op, Sygdomme ned, Kalve/ko-dødelighed ned, slagtekøer bedre 
o hvad betyder det økonomisk? 
 

Afstemning af diverse staldafsnit:  
o Med henblik på at undgå overbelægning: prognose af, hvor store er de forskellige dy-

regrupper bliver i fremtiden. Besætningsdemografi. 
 

Menneskers omgang med dyr:  
o Hvordan påvirkes ydelse/sundhed af menneskenes adfærd overfor dyrene? 
 
Generelt: 
o Hvordan kan velfærd opgøres? 
o Kan der ”opfindes” en velfærds-knap til programmet? 

 27



o Velfærdsvurdering. Det var ønskeligt, om velfærdstiltag kunne dokumenteres og 
værdisættes økonomisk, da landmændene ser det som en realistisk mulighed, at der i 
fremtiden vil komme en velfærdsklassificering på mælkeafregningen  

o Der ønskes generelt en kobling af velfærdsvurdering og økonomi som to sideløbende 
resultater af alle scenarier/tiltag. 

 
Kalve 
Kalvemanagement 

o Strategi ved råmælkstildeling. Økonomisk effekt af forskellige strategier  
o Hvad koster forhøjet kalvedødelighed?  
o Hvad koster mangel på kvier?  
o Hvad koster forringet kalvetilvækst?  
o Hvad koster/tjenes der ved ”systemer” til sikring af bedre kalvepasning (inkluderende 

arbejdstid)  
o Hvordan værdisættes systematik i kalvepasning? (Let at se, men svær at regne på) 
o Hvad betyder det, for ens eget velvære, at kalveproblemet løses? 
o Nemt at beskrive opgaverne for nye medarbejdere, hvis der er procedurer på gården. 

 
 Kalve på græs: Hvordan påvirkes holdbarhed, sundhed og økonomi? 

o Trives de nok (risiko for løbetarm-orm) 
o Påvirker det kalvene positivt (på en eller anden måde), sådan at de kompenserer for 

lavere tilvækst på et senere tidspunkt? 
o Hvad er ”knæk-punktet” for tilvækst, som er minimum for, at det kan betale sig at sæt-

te kalve på græs? 
 
Opstalding: Valg af hytter, fælleshytter, nye stalde til ungdyr 

o Hvad er produktionsøkonomisk mest optimalt – hvor trives dyrene bedst? – det hurtig-
ste er jo at købe ind… 

 
”Frikasse” 
Markplan - grovfoderbehov 

o Ud fra prognoser om besætningens størrelse og sammensætning det kommende års tid 
skal der kunne dannes oversigt over grovfoderbehov, hvor ud fra markplanen skal 
kunne optimeres. Vigtig for total-økonomien.  

o Derved skal der også kunne beregnes grovfoderpriser på egne produkter 
 
Generelle ønsker/krav til modellen 
Kortsigtet/Langsigtede strategier 

o Langsigtede strategier er helt overordnede. Men der opstår jo stadig noget, så akutte 
handlingsplaner træder i kraft.  

o Derfor skal der i rådgivningsværktøjet være faciliteter til at vælge de tidshorisonter, 
der er relevante i hver enkelt problemstilling - noget, som ”kan gå ind på alle niveauer 
tidsmæssigt med en selvvalgt regulering af tidshorisonten”.  

o Langsigtede 10 års budgetter er relevante i udvidelsesfaser samt saneringsfaser. Kort-
sigtede ønskelige ved sundhedsrådgivningsbesøg 

 
Sikkerhed 

o Der må gerne udtrykkes usikkerhed. F.eks. 12 yverbetændelser indenfor den næste 
måned +/- 2. Eller indtjening 100.000 +/- 10.000 kr.  
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o Alternativt kunne det udtrykkes som 75 % chance for at tjene 100.000 – rådgiveren 
tager dog intet ansvar for de sidste 25 %. 

o Landmændene viste stor tolerance overfor stor usikkerhed. Dog ville de ikke accepte-
re, hvis et positivt resultat i prognosen ender som et negativt resultat i praksis.  

o Sikkerheden kan enten angives som tabelform eller økonomiske trendlinier.  Sådanne 
prognoser kan bruges i forhold til kreditgivere.  

 
Præsentationen af resultater 

o Landmændene gav udtryk for, at det må være op til projektdeltagerne at finde den 
bedst mulige og mest relevante præsentationsform til de forskellige resultattyper. Dog 
ville det selvfølgelig være dejligt med en vifte af præsentationsformer, man kunne 
vælge imellem.  

o Med hensyn til udvikling i økonomi vil det primært være ønskeligt at kunne se udvik-
lingen i fx. dækningsbidrag over tid, så man kan se, hvornår linier for forskellige sce-
narier forventes at krydse hinanden.  

o Præsentationen skal være i en kort overskuelig form – med flere detaljelag nedenun-
der, som man kan klikke sig ind på såfremt kvægbrugeren spørger ind til det. Det kun-
ne fx. være de produktionsrelaterede data og besætningsdata. Brugerfladen skal have 
en pyramideopbygning, hvor man umiddelbart kun ser få hovedoverskrif-
ter/valgmuligheder. Herunder flere lag–på-lag, der går dybere og dybere ind i emnet. 

o Det er vigtigt at have mulighed for at inddrage arbejdstid og arbejdskraft i beregnin-
gerne, fx. hvor meget en ændring i et scenarium ville influere på mere/mindre arbejds-
tid.  Det vil også være relevant at kunne vurdere, hvornår der er behov for flere ansat-
te, og om der er økonomi til flere ansatte 

o Desuden ytrede de ønske om selv at få fri (og nem!) adgang til programmet og de fi-
ler, der hører til deres egen besætning. De forventer, at få brug for dyrlægens hjælp til 
at danne filen, der beskriver deres nu-drift, samt til at give en introduktion til pro-
grammet. Men de vil derefter gerne selv have mulighed for at ”lege” med det.  

o De var absolut mest positive overfor en web-baseret version af programmet. I øvrigt 
spurgte de ind til prisen på licens til programmet! 
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Appendix til referat 2 fra landmandsworkshoppen:  
Resultat af brainstorm hos kvægbrugere. Med kursiv: deltagernes forslag skrevet på kort, som 
bagefter blev hængt op og inddelt i grupperne nedenfor. 
 
Udskiftning 
Udskiftningsstrategi: alle ny kvier skal prøves eller 10-15 % kvier sælges 
Udsætning: Hvordan vælges de rigtige udsætterkøer? 
Økonomi i udskiftningen: slagt/mælk 
 
Besætningsudvidelser 
Besætningsudvidelser: eget tillæg kontra indkøb. Hvad skal man vide om de indkøbte dyr?  
Indkøb/eget tillæg 
Kønssorteret sæd: 
 
Besætningsinvesteringer 
Økonomiske konsekvenser af opstaldning i sengebåse kontra dybstrøelse 
Valg af malkesystem: AMS/malkestald: Hvordan påvirkes sundhed + økonomi? 
Malke 3 gange 
 
Ydelse 
Økonomiske konsekvenser af at deltage i Sundhedsrådgivning med et ugentligt besøg 
Ydelse/dyrevelfærd  
 
Mastitis 
Behandlingsstrategi for mastitis. Hvornår kan det betale sig at behandle? 
Økonomiske konsekvenser af at deltage i Sundhedsrådgivning med et ugentligt besøg 
Mælkekvalitet: foderskift og temperaturskifte: 
 
Klov-/Lemmelidelser 
Digital dermatitis 
 
Reproduktion 
Ikælvning – inseminering.  
Foldtyr efter 120 dage. 
Krydsningsfrodighed 
 
Velfærd 
Ydelse/dyrevelfærd  
Nye stalde, bedre miljø og staldforhold 
Afstemning af diverse staldafsnit:  
Menneskers omgang med dyr:  
 
Kalve 
Kalvemanagement, strategi vedr. råmælkstildeling 
Kalve på græs: Hvordan påvirkes holdbarhed, sundhed og økonomi? 
Kalve opstalding: hytter, fælleshytter, nye stalde til ungdyr 
 
 
”Frikasse” 
Markplan - grovfoderbehov 
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Referat for økonomirådgiver-workshop ”Brugervenlig SimHerd”  
31. august 2007 kl. 09.30-12.30 på LandCenteret, Skejby 
 
 
Til stede:  Mogens Larsen, LandboNord, Jens Meldgård, LandboNord, Jakob Ellegaard, 

LandboSyd,  Erling Kristensen, StrateKo, Varde, Søren Østergaard, Foulum, Je-
han Ettama, Foulum, Anne Kudahl, Foulum (tovholder), Michael Friis Pedersen, 
Dansk Kvæg  

 
Afbud:  Kristian Sejersbøl, Landbocenter Randers-Viborg 
 
Referent:  Michael Friis Pedersen, Dansk Kvæg  
 
Dagsorden:  
9.30  Velkommen, præsentation, dagens program (kaffe + rundstykker)  
9.45  Introduktion til dagens workshop: SimHerd: Simulering af en malkekvægsbe-

sætning, dens sundhed og produktion.  Hvordan kan I bidrage til videreudvikling 
af modellen?  
(bilag: Introduktion til projektet og modellen) 

10.00  Workshop:   
1. Strategisk rådgivning med langsigtede økonomiske prognoser (år), fx. større 
eller mindre investeringer på malkekvægsbedrifter, hvor økonomisk forudsigel-
se om produktionsvirkningen inden investeringen havde været ønskelig.  
- Nævn eksempler (Både konkrete og tænkte eksempler er relevante). 
- Hvilke nøgletal har I brug for - og på hvilken form? 
2. Taktisk rådgivning med kortsigtede (uger/måneder) økonomiske prognoser, 
fx. overgangssituationer eller ved ændring af daglige rutiner eller strategier for 
besætningen. 
- Nævn eksempler (Både konkrete og tænkte eksempler er relevante). 
- Hvilke nøgletal har I brug for - og på hvilken form? 

12.15  Opsamling   
12.30  Afslutning og derefter fælles frokost 
 
Workshopreferat 
Efter velkomst og præsentationsrunde blev der givet en kort introduktion til SimHerd. Heref-
ter blev fokuseret på mulighederne for anvendelse af SimHerd i forbindelse med investerings-
analyser og anvendelse på "strategisk" niveau. Først med fokus på anvendelses områder og 
senere med fokus på mere konkrete krav til output og funktion. Senere blev der talt om mere 
kortsigtede analyser og anvendelse på taktisk niveau. Det vurderes, at der ikke var fuld klar-
hed med hensyn til forskellen på det langsigtede og det kortsigtede perspektiv. 
 
Anvendelses områder: 
Tekniske anvendelsesområder: 

Besætningsdynamik, f.eks.: 
- Besætningsudvidelser indkøb vs. egen avl (holdbarhed) 
- Besætningssammenlægninger 
 
Teknologivurdering evt. som supplement til Farmtest. 

 
Ændring i staldsystemer, f.eks.: 
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- Kalve stalde/kalvedødelighed 
- Gulve 
- Båse (underlag, måtter, sand etc.) 
- Gardiner 
- ? 
Vurdering i forbindelse med store staldbyggerier  
- Hvor skal man IKKE spare i investeringssituationer 

Scenarier analyser/sammenligning 
 F.eks.:  - Skal jeg vælge det ene eller det andet staldgulv.... 
  - Skal jeg vælge den ene eller den anden udskiftningsstrategi.... 
  - .... 
"Hvad nu hvis" analyser 

F.eks.: - Hvad sker der, hvis jeg forbedrer min reproduktionseffektivitet 
med xx? 

  - Hvad sker der, hvis jeg forbedrer min kalvedødelighed med xx? 
"Hvor meget må jeg bruge" analyser    
 F.eks.: - Hvor meget må jeg investerer, hvis jeg kan forbedre mit celletal? 
 
Skal ikke anvendes til benchmarking – men benchmarkingresultater kan måske anvendes til 
støtte for vurdering af forbedringspotentialer (input til modellen). 
 
Output 
DB niveau har interesse, gerne resultater som øre pr. EKM 
 
Så vidt muligt har separering af resultater og årsagssammenhænge interesse.   
 
Biologiske/tekniske resultater har interesse 
 
Pengestrømme har interesse 
 
Følsomheder har interesse (konfidensintervaller)  
 
Dynamik i output alt efter vigtighed... (5 - 6 vigtigste faktorer for et givet resultat) 
 
Funktion 
Forberedelsen af et møde på baggrund af SimHerd analyser må ikke tage mere end en time 
(for en erfaren bruger af systemet) 
 
Faglige/tekniske problemstillinger i forbindelse med simulering og beslutningsstøtte  
Der blev talt om problemstillinger vedr. vurdering af landmandens implementeringsevne 
og/eller "managementeffekt" => (Der er bl.a. erfaringer med denne problemstilling blandt de 
folk, der arbejder med Herd Navigator) 
 
Kort/langsigt – Taktisk/strategisk niveau 
Der er ikke grundlæggende forskel i behovet for resultater til brug for økonomiske vurderin-
ger.  
 
Resultater i "ligevægtstilstande" er ikke interessante for landmanden i en beslutningsstøtte 
sammenhæng – derimod er beskrivelse af dynamiske effekter og resulterende pengestrømme 
interessant.  
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