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Kretsmöten 2022-inspel 

 
 

1. Ge tips på hur du hanterar rådande situation hemma på din gård 
• 2023 blir mer utmanande jmf 2022        
• Accepter att man tagit ett dåligt beslut och lägga det bakom sig för att kunna gå vidare och  
      fatta nytt beslut. 

• Förhindra kadaverkor        

• Anslut till ViLA        

• Bara gneta på        

• Beställ förnödenheter i tid        

• Bra grovfoder, bra kvalitet kan spara kraftfoder       

• Celltal- bättre ekonomi på den mjölk som levereras      

• De som har tjurar, växla upp så de växer på bra, tjänar tillväxt     

• Diskutera med grannen för att lösa fodertillgången      

• Dragit ner på rekrytering-inte binda kapital där       

• Ett plansilofack till, limpor, allt för att minska spill      

• Finlira hemma på gården, ta tag i småsaker       

• Fodereffektiviteten räkna på aminosyrorna istället för råproteinhalten för rådgivarna   

• Fokus på det man kan påverka        

• Fokusera på viktiga moment och försöka få dem genomförda på ett bra sätt.    

• Frakta gödsel med lastbil och minska tomgångskörning      

• Fråga sig, mjölkar kon verkligen mycket?       

• Förebyggande djurvälfärd        

• Försök bruka så mycket mark som möjligt, bra vallar      

• Gamla kor är lönsamma- lägre rekrytering       

• Grovfoder säkra volym och kvalite        

• Gör likviditetsbudget        

• Ha fullt i stallet        

• Hur vet man kurvan för foderutnyttjandet?       

• Håll koll på dem egna siffrorna        

• Jobba för att få en bra juverhälsa, ger pengar direkt och längre fram.    
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• Kan man hitta andra råvaror?- finns det risker med det      

• Koll på den egna situationen och det egna siffrorna, inte lyssna för mycket på andra   

• Kolla så rätt ko får kraftfodret, ej feta kor       

• Lyft det positiva        

• Lägg lite tid på att hitta bästa pris        

• Lägga om i vallodlingen, dela upp olika vallar på olika ställen     

• Minska kasserad mjölk        

• Mycket mark som ligger för fäfot, kan vi få tillgång till fler beten genom att kontakta markägarna  
• Nya gödslingstekniker        

• Nyttja genomtesterna så man vet vilka som man ska lägga på     

• Om man hittar något som inte fungerar bra har man gjort fel tidigare     

• Optimera foderstaten        

• Planerad körning med traktorn        

• Producera eget kraftfoder        

• Räkna på allt        

• Satsa på biogas och solel        

• Satsa på ett riktigt bra bete, utnyttja det till fullo.      

• Satsa på korsningskalvar        

• Skörda vall vid rätt tidpunkt för att maximera innehållet      

• Solceller        

• Ta gödselanalys, så man vet vad man har i gödseln, kostar inte så många kronor   

• Tappa inte de tomma korna, var tuff med att gallra      

• Trimma hela tiden        

• Tänk efter före        

• Utveckla växtföljden, ta fram nya grödor       

• Vi kör utifrån samma principer som vanligt       
• Viktigaste proteinkällan har man hemma på gården, vallen, utnyttja den optimalt och fokusera  

på vallodlingen 

• Viktigt att bli självförsörjande på foder       

• Viktigt att ta beslut.        

• Välj grödor som ger högre netto        

• Är alla åkrar värda att odla?        

• Öka kolinlagring i jorden        

• Öka nyttjandegraden på vall, personal, eget foder      

• Öka självförsörjning på energi        

• Överutfodring får ej ske        
 

       
 


