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Kokbok 41 C Mjölkkor 2015 

Hjälplista Arbetsgång  

Före besöket På gården Material och hjälpmedel att 
använda 

Kontrollera vilka rådgivningar som har gjorts 

tidigare 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 

Skicka ut vägnings-/indataprotokoll i förväg, 
förklara noga vad som skall vara med. Ta med ts-
mätare om så behövs. 

Upplys lantbrukaren om att följande skall finnas 
framme vid besöket: 

 Tidigare rådgivningar 

 Senaste foderstat 

 Mjölkleveransuppgifter, hemmaförbrukad 
mjölk 

 

 

Plocka själv ut så mycket du kan om du har 
tillgång till kundens data. 

 

Visa på syftet med rådgivningen och underlag för 
rådgivningen, poängtera att de flesta förändringar för 
bättre miljö- och klimat ger även bättre ekonomi. 

 Gå igenom nuvarande produktion, 
kokontrolldata med ureavärden och foderstat 

 Räkna fram överutfodring och diskutera runt 
detta, fokusera på kväve fosfor, klimat och 
ekonomi 

 Diskutera var foderspill sker från fält till mule. 
Ta fram åtgärder för att minimera detta 

 Nyckeltalet kg ECM/kg ts bör diskuteras 
liksom fosfor i % av ts och råprotein. Ange 
vilka djur som ingår i kontrollen (sinkor?). 
Norfor har en uppsjö av härliga nyckeltal som 
kan användas beroende på gård. 

 Diskutera vilka möjligheter det finns för att 
minska miljö- och klimatpåverkan i 
produktionen. 

 Om en Klimatkoll gjorts så återknyt till den. 

 Se över rådgivningsplanen och ändra 
rådgivningar om så önskas. 

 
Indatablankett skall ha skickats ut innan besöket, 
kan skickas per e-post 
 
Program för 1 dagars (Excelblad som finns på de 
röda sidorna), IndividRAM eller annat 
beräkningsprogram 
  
Underlag på Greppa-sidan tex 
”har du räknat” Åtgärder på mjölkgården 
Praktiska råd: 
Hjälpreda för beräkning av vallskörd - Vagnar 
och/eller balar 
 
Hjälpreda för beräkning av vallskörd – Silos 
 
Prenumerera gärna på Greppa äringens 
Nyhetsbrev: http://www.greppa.nu/vara-
tjanster/prenumerera.html 
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Efter besöket, krav på 
dokumentation  

 Registrering Uppföljning 

Kontrollera krav på dokumentation i 

modulbeskrivningen: 

 Rådgivningsdokument med EU-flagga! 

 Vägda foder och resultat från beräkning 

av utfodring jämfört med norm 

 På mjölkgården skall du beräkna och 

redovisa kg ECM per kg ts beräknat på 

antalet mjölkande kor. 

 Kommentarer till avvikelse mellan 

planerad och verklig foderstat 

 Förslag på justerad foderstat för 

respektive djurkategori. 

 Föreslagna förändringar och åtgärder 

kring hur förändrad foderstat och 

minskat foderspill påverkar 

växtnäringsutnyttjandet och klimatet 

 Genomgången rådgivningsplan 

 

Registrera rådgivningen på Greppa 

administration. 

 

Ändra om så behövs i rådgivningsplanen. 

Kontakta nästa rådgivare om det är aktuellt och 

ring gärna upp lantbrukaren för att stämma av 

rådgivningen. 

 

 


