PÅ UDKIG EFTER EN
SAMARBEJDSPARTNER,
DER VED NOGET OM KVÆG?

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

HVORFOR VÆLGE
DYRLÆGER & KO
SOM PARTNER?
Fordi vi tilbyder et stærkt samarbejde og
udvikling i verdensklasse!
De knap 125 kvægdyrlæger fra Dyrlæger & Ko har deres daglige gang i over 1.600
malkekvægsbesætninger. Vores rådgivning i besætningerne bygger på alle disse
erfaringer og er dermed udviklet på baggrund af behovet hos vores kunder.
Vi kalder det ”SUND KO - SUND ØKONOMI”.
• Fra A til B:
Vi undersøger udvalgte dyr efter et nøje fastlagt mønster tilpasset behovet i den enkelte besætning,
opsamler løbende data og skaber dermed det bedste overvågningsprogram i besætningerne. Den tætte
opfølgning sikrer at vi fanger eventuelle problemer hos risikodyrene i opløbet, inden det bliver til et alvorligere
besætningsproblem. For andre rådgivere i besætningen giver den tætte opfølgning sikkerhed for at der gribes
ind i rette tid og at vi understøtter at fælles planer føres fra A til B.
• Fra data til viden:
Med data fra vores rådgivningsbesøg og vores unikke analyseværktøjer (udviklet i samarbejde med forskere fra
AU Foulum) kan vi skelne mellem lidelser, der er tilfældige, og lidelser, der skyldes en generel problemstilling for
besætningen. For andre rådgivere i besætningen betyder det adgang til kvalificeret viden om besætningen og
”den lokale sandhed”.
• Lidt bedre end andre gode dyrlæger:
Vi laver løbende kvalitetstest af vores dyrlægers diagnostik på bl.a. mælkeprøver. Gennem fælles
behandlingsvejledninger, besætningsdiagnoser og løbende efteruddannelse, sikrer vi at den nyeste viden og
erfaring hurtigt kommer besætningen til gode.
• Sund ko & Sund økonomi:
Vi tilbyder økonomisk rådgivning gennem Simherd og Sundhedsøkonomisk analyse, som du kan bruge til at
vurdere effekten af planer på produktion, reproduktion, sundhed og velfærd. Erfaringen viser at disse analyser
giver et godt udgangspunkt for dialog med besætningsejer og banker.
• Adgang til fageksperter:
Udover at varetage opgaverne som besætningsdyrlæge kan Dyrlæger & Ko tilbyde en lang række
fageksperter – dyrlæger der har efteruddannet sig indenfor bl.a. yversundhed, fodring, reproduktion,
klovsundhed, økologi og dyrevelfærd.

Interne partnere (kvægbrugsrådgiver,
- samarbejde i besætningen

økonomikonsulent mv.)

Samarbejde i besætningen, ad hoc eller løbende gennem tværfaglig rådgivning,
betyder at 1+1=3 - at vi spiller hinanden bedre. Som kvægbrugsrådgiver eller
økonomikonsulent kan du drage nytte af et tæt samarbejde med Dyrlæger & Ko
på mange områder, som eksempelvis kunne være:
• Vores tætte relation til vores rådgivningsbesætninger - ofte besøger vi dem hver eller hveranden
uge. Det giver mulighed for tæt samarbejde og opfølgning på fælles indsatsområder, løbende
tilbagemeldinger til dig på iværksatte tiltag og en løbende dialog der sikrer det forventede udbytte af en
given indsats.
• Vores systematiske indsamling og analyser af data, der sikrer dig det bedste vidensgrundlag for at lægge
planer og se dem komme i mål. Din værdi i besætningen øges når data bliver til viden, og viden bliver til
planer der når i mål.
• Vores brede rådgivningspalette - der giver dig adgang til en lang række af landets fremmeste veterinære
eksperter indenfor kvæg og mulighed for at understøtte din indsats i besætningen med avancerede
what-if statistikmodeller og økonomiske analyser.

Eksterne partnere (fonde, investor, banker, realkredit mv.)
- samarbejde om besætningen
Når du samarbejder med Dyrlæger & Ko får du et videns- og
erfaringsbaseret med- og modspil, som du ikke finder
andre steder. Du kunne overveje at bruge os til bl.a.:
• Second opinion om en besætning: når du har brug for friske og
erfarne øjne, til at anvise nye veje.
• Hjælp og analyseværktøj til biologiske/økonomiske analyser:
når dine planer skal hvile på evidens og troværdige data med
de særlige betingelser der gør sig gældende for mælke- og
kødproduktion.
• Input til produktivitetsforbedringer: når udviklingen
og produktiviteten i besætningen står stille eller er
utilfredsstillende.
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1. Vendsyssel Landdyrlæger
		Tlf. 98 99 80 66

11.Tvingstrup Dyreklinik
		Tlf. 75 66 72 00

20.		 Nordfyns Dyreklinik
		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
		Tlf. 27 79 02 30

13. Ølgod Dyrlæger
		Tlf. 75 24 43 44

22. DyrlægeRingen
		Tlf. 62 61 61 16

4. Dyrlægegruppen Thy
		Tlf. 96 19 80 80

14. Vestjyske Dyrlæger
		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
		Tlf. 70 20 21 41

24. Gribskov Dyreklinik
		Tlf. 29 25 66 23

6. Salling-Skive Landdyrlæger
		Tlf. 86 61 07 21

16. Dyrlægerne Optivet
		Tlf. 74 25 25 30

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

7. Trehøje Dyrlæger
		Tlf. 97 13 19 11

17. Ribeegnens Dyrlæger
		Tlf. 75 41 03 00

26. Faxe Dyrehospital
		Tlf. 56 71 50 09

8. Kvægdyrlægerne Midt
		Tlf. 73 70 94 70

18. Dyrlægecentralen Sydvest
		Tlf. 74 74 35 30

27. Nysted Dyreklinik
		Tlf. 54 87 15 55

9. Ans Kvægpraksis
		Tlf. 86 87 90 11

19.		 Tinglev Dyrehospital
		Tlf. 74 64 40 52

28. Dyrlægegården
		Tlf. 56 91 19 99

10.		 Kvægdyrlægerne Djursland
		Tlf. 31 39 31 37
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