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Kokbok 41A Kontroll av foderstater – mjölkkor  

Före besöket  På gården  Material och hjälpmedel att använda  

Kontrollera vilka rådgivningar som har gjorts 

tidigare i Greppa Administration och kontakta 

ev tidigare rådgivare.  

Tips! Gå in under lista utförda rådgivningar 

på kunden, välj version för utskrift. Här har 

du utförda och planerade rådgivningar Gå 

igenom Modulbeskrivningen noga.  

Upplys lantbrukaren om att följande skall 

finnas framme vid besöket:  Tidigare 

rådgivningar  

 Senaste foderstat, fodermedel, 

foderanalyser, arealer av vall och 

bete  

Mjölkleveransuppgifter, 

kokontrolldata mm  

Visa på syftet och underlag för rådgivningen.  

Glöm inte ekonomi och klimat.  

• Gå igenom nuvarande produktion och 

foderstat.  

• Diskutera inkalvningsålder och mål för 

produktionen i stort.  

• Räkna fram levererad mängd mjölk i 

förhållande till producerad.  

• Diskutera vilka möjligheter det finns för att 

minska miljö- och klimatpåverkan i 

produktionen som tex foderval  

• Är en klimatkoll utförd, så diskutera utifrån 

den.  

• Räkna fram ny foderstat och diskutera den 

utifrån kväve och fosfor samt klimat.  

• Diskutera målet för grovfodret på gården 

och upprätta en målbeskrivning  

• Diskutera sinkornas foderstat  

• Diskutera hur förändrad foderstat och 

produktion påverkar lönsamheten.  

• Gå igenom rådgivningsplanen  

• Foderanalyser  

• Lämpligt foderstatsprogram  

• Kokontrolldata, besättningsredovisning,  

Signaler djurvälfärd mm  

• Slaktdata  

• Material på modulsidan på Greppa admin  

• Praktiska råd: Ammoniakförluster Idisslare  
– Åtgärder i utfodring och stall  

• Praktiska råd: Sänkt inkalvningsålder – effekt på 

miljö och ekonomi   

• Har du räknat: Miljöåtgärder som är bra för ekonomi 
på din mjölkgård  

  

• Prenumerera på Greppa Nyhetsbrev: 

http://www.greppa.nu/varatjanster/prenumerera.html  

 



  

Efter besöket, krav på dokumentation    Registrering  Uppföljning  

Kontrollera krav på dokumentation i 

modulbeskrivningen:  

• Rådgivningsdokument med EU-flagga!  

• Nuvarande analys på grovfodret avseende 
ts-halt, energi, råprotein, NDF, kalium, 
samt stärkelse för majs och helsäd.  

• Målbeskrivning för önskad grovfoderkvalitet 
avseende ts-halt, energi, råprotein, NDF, 
kalium, samt stärkelse för majs och helsäd.  

• Kommentarer till dagens foderstater och 

produktionsdata utifrån identifierade 

problem med fokus på växtnäringsförluster 

och klimatpåverkan.  

• Förslag på förändrad foderstat för minst tre 

avkastningsnivåer, där råprotein och fosfor 

redovisas och jämförs med nuvarande 

utfodring.  

o Kommentarer på hur förslagen 

påverkar klimatet  

o Kommentarer på hur förslagen 

påverkar gårdens lönsamhet  

• Följ upp rådgivningsplanen och revidera 

den om det är aktuellt.  

Registrera rådgivningen i GNW-adm  

• Administration Obs! Numera först när du 

kontaktat gården för uppföljande frågor.  

• Skriv in nuvarande analys på 
förstaskörden eller fler grovfoder.  

• Skriv in målbeskrivning för önskad kvalitet  

 på förstaskörden eller fler 

grovfoder.  

• Ange råproteinhalten och 

fosfordifferensen för en medelmjölkande 

ko i dagens foderstat och för föreslagen 

foderstat.  

• Om rådgivningsplanen och/eller 

bakgrundsbeskrivningen har ändrats ska 

det registreras.  

Kontakta lantbrukaren efter besöket  

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom 
andra moduler kontaktar du aktuell rådgivare.  
Följ upp ditt rådgivningsbesök hos 

 

lantbrukaren med en telefonkontakt eller med  
ett nytt besök.   
  

  


