DIN PROFESSIONELLE
SAMARBEJDSPARTNER

BESØG OS PÅ FACEBOOK: DYRLÆGER & KO - OG PÅ WWW.DYRLAEGEROGKO.DK

Sund ko – sund økonomi
Det er hævet over enhver tvivl at sunde køer giver et godt dækningsbidrag.
Sygdomme betyder – udover de direkte tab af ydelse, dårligere reproduktion og udgifter til behandling – mere arbejde
for dig og svagere køer, der rammes af sygdomme igen og igen...
Forebyggelse af sygdomme er derfor af afgørende betydning for at opretholde et lavt antibitotikforbrug, en høj dyrevelfærd og dermed et tilfredsstillende dækningsbidrag i besætningen. Derved sikres også det bedste grundlag for høj
arbejdsglæde og tilfredshed for de mennesker, der arbejder med køerne.
En sundhedsrådgivningsaftale fra Dyrlæger & Ko er dit bedste valg, når der gælder forebyggelse. Samtidig sikrer vi, at
du opfylder kravene i diverse love og bekendtgørelser. Hos Dyrlæger & Ko har vi nemlig fokus på at sikre dig sunde
køer og dermed en sund økonomi...
Udover arbejdet i besætningen med forebyggelse og overvågning af sundhedstilstanden gennem kliniske registreringer laver vi hvert kvartal en besætningsrapport, der er en grundsten i at optimere sundheden og økonomien i netop
din besætning.
En besætningsrapport fra Dyrlæger & Ko er nemlig ikke bare (endnu) et stykke papir til hylden, men en rapport der
anviser konkrete veje til øget dyrevelfærd og indtjening i netop din besætning. Sidst – men ikke mindst – har du som
kunde hos os mulighed for vagttilkald hele døgnet.

Vi er din professionelle samarbejdspartner
Dyrlæger & Ko er en professionel
rådgiver og samarbejdspartner for dig.
Vores kunder er landmænd med
ambitioner og som ser dyrlægen som
en investering i at fastholde en
sund forretning.

Hvad du ønsker, skal du få…
Mange års erfaring med kliniske undersøgelser og brug af indsamlede data har vist, at der er meget store forskelle
mellem besætninger, som tilsyneladende ligner hinanden – vi kalder det den lokale sandhed.
Vi har derfor ikke kun én skabelon, der skal passe til alle – i stedet starter vi med at spørge ”hvad er vigtigt for dig i din
besætning?”
Sammen med dig tilrettelægger vi derefter dyrlægens arbejde i besætningen, i en kombination af de lovpligtige ydelser
og andre ydelser som vi begge finder er relevante i din besætning. Du fortæller os, hvad du finder vigtigt, så sørger vi
for at løse det med suveræn faglighed og klare holdninger.
Vi har også en klar holdning til andre rådgivere i din besætning, nemlig at du får endnu mere ud af sundhedsrådgivningen, når alle arbejder sammen. Når dyrlægen arbejder sammen med de øvrige rådgivere i din besætning sikres, at
viden anvendes bedst muligt - fra snak til handling og fra siloer til fælles ansvar. Vi påtager os gerne ansvaret for at
holde trådene samlet, så den fælles indsats ender med at være til fordel for dig.
Udover at varetage opgaverne som besætningsdyrlæge kan Dyrlæger & Ko tilbyde en lang række specialister –
dyrlæger der har efteruddannet sig som bl.a. kvægfagdyrlæger, specialister i yversundhed/klovsundhed/økologi,
master i dyrevelfærd, specialister i malkerobotter, specialister i økonomi (Simherd, sundhedsøkonomiske analyser)
og mange mange flere. Når du har en besætningsdyrlæge fra Dyrlæger & Ko, har du samtidig adgang til knap 125
kvægdyrlægers erfaring og viden.

Vi holder dine køer sunde, fordi det giver dig en sund økonomi
Med data fra vores rådgivningsbesøg og vores unikke analyseværktøjer kan vi skelne mellem
lidelser, der er tilfældige, og lidelser, der skyldes en generel problemstilling for besætningen.
Vi kan effektivt finde ind til ondets rod og iværksætte
den rette behandling eller, hvis det drejer sig
om en generel problemstilling, opsætte
en effektiv handlingsplan. Ved hvert
rådgivningsbesøg arbejder vi målrettet
med dyrevelfærd og forebyggelse,
fordi vi ved at sunde køer giver en
sund økonomi.

Danmarks største samling
af kvæg-nørder!
Når du har en besætningsdyrlæge
fra Dyrlæger & Ko, har du samtidig
adgang til knap 125 kvægdyrlægers
erfaring og viden. Gennem erfarings
udveksling og tæt samarbejde mellem
de enkelte praksis, bruger dyrlægerne i
Dyrlæger & Ko hinandens individuelle
erfaringer og faglige styrker i deres daglige
arbejde i besætningerne. Det samarbejde
fører direkte til høj kvalitet i det arbejde, vi
udfører for dig.

Find vej gennem junglen (af data)
At drive en kvægbesætning er ikke kun et spørgsmål om at passe dyrene, men i stigende grad også et spørgsmål om
at kunne finde de guldkorn, der skjuler sig i et stadigt stigende hav af data. Udover de registreringer du og din besætningsdyrlæge foretager, kommer der data fra malkeudstyr, vejeceller, accelerometer, vombolus og mange andre kilder.
At sammenstille alle disse data og få noget fornuftigt ud af dem er et speciale hos Dyrlæger & Ko.
Vi har gennem mange år udviklet vores egne analyseværktøjer, der sikrer at der kommer handling og værdi ud af de
data, der samles ind. Vi udvikler vores værktøjer ud fra de mange erfaringer, vi har indsamlet i mere end 1.600 besætninger med rådgivningsaftaler, kombineret med den faglige viden fra AU Foulum, KU Sund m.fl. Vores unikke analyseværktøjer sikrer dig størst muligt udbytte af indsatsen.

Hurtigt, nemt og bekvemt
Med udgangspunkt i vores kunders behov har vi udviklet en lang række værktøjer der gør hverdagen nemmere
for dig. Eksempelvis tilbyder vi dig en mulighed for at få en elektronisk afløser for mapperne på staldkontoret:
LandmandsWEB og LandmandsAPP. Her godkender du og har adgang til besætningsrapporter, a
 nvisningskemaer
og meget andet online.
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1.600 besætninger kan ikke tage fejl...
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Dyrlæger & Ko består af 28 kvægpraksis og
knap 125 professionelle kvægdyrlæger fordelt
over hele landet. Vi har vores daglige gang i
godt 1.600 besætninger med sundhedsrådgivningsaftale og tilser således over 50% af den
samlede malkekvægsbestand i Danmark.

26

22
23

28

19
27

1. Vendsyssel Landdyrlæger
		Tlf. 98 99 80 66

11. Tvingstrup Dyreklinik
		Tlf. 75 66 72 00

20.		Nordfyns Dyreklinik I/S
		Tlf. 64 85 11 11

2. Løkken Dyreklinik
		Tlf. 98 99 12 05

12.	Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk
		Tlf. 97 17 15 33

21. Vestfyns Dyrlæger
		Tlf. 64 79 12 34

3. Han Herred Dyrlægerne A/S
		Tlf. 27 79 02 30

13. Ølgod Dyrlæger I/S
		Tlf. 75 24 43 44

22. DyrlægeRingen A/S
		Tlf. 62 61 61 16

4. Dyrlægegruppen Thy
		Tlf. 96 19 80 80

14. Vestjyske Dyrlæger ApS
		Tlf. 70 26 16 80

23. Faaborg Landpraksis
		Tlf. 70 22 96 20

5. Dyrlægerne Himmerland Kvæg
		Tlf. 96 98 28 51

15. Dyrlægerne Univet A/S
		Tlf. 70 20 21 41

24. Gribskov Dyreklinik
		Tlf. 29 25 66 23

6. Salling-Skive Landdyrlæger A/S
		Tlf. 86 61 07 21

16. Dyrlægerne Optivet A/S
		Tlf. 74 25 25 30

25. St. Merløse Dyreklinik ApS
		Tlf. 57 80 10 32

7. Trehøje Dyrlæger
		Tlf. 97 13 19 11

17. Ribeegnens Dyrlæger A/S
		Tlf. 75 41 03 00

26. Faxe Dyrehospital I/S
		Tlf. 56 71 50 09

8. Kvægdyrlægerne Midt ApS
		Tlf. 73 70 94 70

18. Dyrlægecentralen Sydvest A/S
		Tlf. 74 74 35 30

27. Nysted Dyreklinik I/S
		Tlf. 54 87 15 55

9. Ans Kvægpraksis ApS
		Tlf. 86 87 90 11

19.		Tinglev Dyrehospital I/S
		Tlf. 74 64 40 52

28. Dyrlægegården I/S
		Tlf. 56 91 19 99

10.		Kvægdyrlægerne Djursland ApS
		Tlf. 31 39 31 37
Læs mere om vores medlemspraksis på www.dyrlaegerogko.dk

En professionel rådgiver
Dyrlæger & Ko er en professionel rådgiver og samarbejdspartner for dig. Dyrlæger & Ko’s kunder er landmænd med
ambitioner og tro på, at sunde køer og sund forretning hænger sammen. Vores fokus er at hjælpe dig med at optimere
din besætnings sundhed – også økonomisk. Vi griber vores arbejde systematisk an og baserer vores råd og behandling
på et dokumenteret og fagligt grundlag.

Sund ko – sund økonomi
Hos Dyrlæger & Ko ser vi ingen modsætning mellem professionalisme og dyrevelfærd - tværtimod. Det vil altid være
sådan, at sunde dyr producerer bedst. Nye metoder, og den systematiske måde vi arbejder på med besætningerne og de
enkelte dyr, er derfor en fordel for både dig, de enkelte dyr og besætningen samlet set.

Sammen er vi stærke...
Fordi vi er mange sammen, har vi kræfterne til at udvikle os både fagligt og forretningsmæssigt i takt med, at vores
kunder også vokser i størrelse og professionalisme. Gevinsten kommer både os selv, dig og kvægbranchen som helhed
til gavn. Netværket sikrer de bedst tænkelige arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder for kvægdyrlæger ikke mindst takket
være erfaringsudveksling og tæt dagligt samarbejde mellem de enkelte praksis. Dyrlæger & Ko består af 28 kvægpraksis
og knap 125 professionelle kvægdyrlæger fordelt over hele landet. Vi har vores daglige gang i knap 1.600 besætninger
med sundhedsrådgivningsaftale og tilser således over 50% af den samlede malkekvægbestand i Danmark.

Lidt bedre end andre gode dyrlæger...
Dyrlægerne i Dyrlæger & Ko bruger hinandens individuelle erfaringer og faglige styrker i det daglige arbejde med besætningerne. Det samarbejde fører direkte til høj kvalitet i det arbejde, vi udfører for vores kunder – landmændene. Men ikke
nok med det. Den viden og de erfaringer, vi deler med hinanden, gør, at hver dyrlæge i Dyrlæger & Ko udvikler sig fagligt.
Dyrlæger & Ko arbejder målrettet for at forbedre dyrlægearbejdet i de danske besætninger. Derfor deler vi rundhåndet
ud af vores faglige viden på landbrugsskoler og til nye dyrlægestuderende. Desuden gennemfører vi fælles kurser og
erfaringsnetværk for nyansatte og nyuddannede dyrlæger i de enkelte praksis i Dyrlæger & Ko.
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