
Friska nötkreatur ger 
välmående gårdar
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Vi kan Nöt!

Med sju veterinärer och tre husdjurs-
agronomer specialiserade inom nötkötts-
produktion har vi en unik kompetens 
inom företaget. Vi kan hjälpa dig med 
allt från att förebygga och lösa hälso-
problem till planering och uppföljning 
av din produktion och utfodring. Dess-
utom kan vi, bland annat med metoder 
från Lean, göra arbetet på din gård 
mer eff ektivt. Allt med en förbättrad 
djurhälsa och lönsamhet som mål. Vi 
har en bred verksamhet och arbetar 
från universitet till stallgolv. Genom 
vårt arbete på gård fångar vi upp frågor 
som är viktiga för dig som nötkötts-
producent, påverkar myndigheter och 
forskning i dessa frågor och för tillbaka 
ny kunskap till dig. Låt oss tillsammans 
med dig infria vårt kundlöft e – Friska 
djur ger välmående gårdar.

Välkommen till oss på Gård & Djurhälsan NÖT!

Det här kan vi erbjuda dig:

• Nöthälsovård BAS, sid 3
• Nöthälsovård PLUS, sid 3
• Nöthälsovård TOPP, sid 4
• PRODUKTION, sid 5
• LÖNSAM, sid 6
• TOPP + PRODUKTION = TILLVÄXT, sid 6
• EFFEKTIV GÅRD, sid 7
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Nöthälsovård PLUS 
Nöthälsovård PLUS ger möjlighet att 
arbeta strategiskt och förebyggande 
i hälsofrågor. Vid det årliga besöket 
analyserar vi besättningen utifrån 
hälsostatus och produktionsdata. 
Genom analys av besättningsdata kan 
vi med hjälp av hälsonyckeltal utvärde-
ra hälsoläget på gården. Det åstadkom-
mer en besättningsanpassad rådgivning 
med åtgärdsplan för bättre djurhälsa 
med hänsyn till produktion och ekono-
mi. Självklart fi nns alltid möjlighet att 
rådfråga nöthälsoveterinär via telefon-
samtal och e-post. 

I Nöthälsovård PLUS ingår:

• Årligt hälsovårdsbesök.

•  Hälsonyckeltal som visar hälsoläget
 på din gård.

•  Veterinär kompetens per telefon/
 e-post.

•  Prover kalvpaketet *

•  Provtagning för parasiter *

•  Kostnadsfria obduktioner *

•  Nyhetsbrev 6 nr/år.

•  Rabatt på våra kurser och 
 kompendier.

Mot extra avgi� :

•  Smittsäkrad Besättning Nöt.

•  Ett extra utredningsbesök.

*) Remiss krävs.

Nöthälsovård BAS
Nöthälsovård BAS är grunden till ett 
bra hälsoläge i besättningen. Tjänsten 
ger tillgång till våra veterinärer via tele-
fon och e-post. Vi hjälper till med råd-
givning omkring vanliga hälsofrågor. 
Vid hälsoproblem erbjuds tillgång till 
diagnostik och obduktioner och det går 
alltid att köpa till utredningsbesök. 

I Nöthälsovård BAS ingår:

• Veterinär kompetens per telefon/
 e-post.

• Prover kalvpaketet *

•  Provtagning för parasiter *

•  Kostnadsfria obduktioner *

•  Nyhetsbrev 6 nr/år.

•  Rabatt på våra kurser och 
 kompendier.

Mot extra avgi� :

• Utredningsbesök.

*) Remiss krävs.
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•  Två besök per år.

•  Utökade hälsonyckeltal med fördju- 
 pad analys av hälsoläget på din gård.

•  ERFA-träffar, där du får möjlighet 
 att genom utbyte med andra pro- 
 ducenter diskutera och fördjupa dig 
 i aktuella hälsofrågor.

•  Veterinär kompetens per telefon/ 
 e-post.

•  Regelbundna telefonavstämningar  
 efter ditt önskemål.

•  Aktuell hälsoinformation på e-post.

Nöthälsovård TOPP 
Vår tjänst, Nöthälsovård TOPP ger 
möjlighet att arbeta ännu mer fokuserat 
med hälsofrågor. Vår erfarenhet är att 
tätare kontakter ger bättre uppföljning 
av insatta åtgärder och därmed stöd för 
ett effektivare djurhälsoarbete. Därför 
erbjuder vi två besök per år i Nöthälso-
vård TOPP. Dessutom följer vi upp via 
telefon och hjälper till med påminnel-
ser för t.ex. provtagningar eller andra 

åtgärder som vi planerat tillsammans. 
Med specifika hälsofrågor i fokus kan 
vi till exempel fördjupa hälsorådgiv-
ningen eller anordna gårdsutbildning 
för personal i samband med gårdsbe-
söken. Utöver detta ingår en fördjupad 
analys av dina nyckeltal och utökade 
analyser vid behov och mycket mer. 

•  Prover kalvpaketet *

•  Provtagning för parasiter *

•  Kostnadsfria obduktioner *

•  Utökade prover vid behov * 

•  Nyhetsbrev 6 nr/år.

•  Rabatt på våra kurser.

•  Smittsäkrad Besättning Nöt.

•  Möjlighet till kostnadsfria  
 utbildningar.

*) Remiss krävs

I Nöthälsovård TOPP ingår:
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PRODUKTION
Tillsammans analyserar vi nyckeltal för 
din dikalvs- och ungnötsproduktion. 
Vi går igenom  djuren och fodret,  
diskuterar resultaten och föreslår åtgär-
der för förbättringar på kort och lång 
sikt. Du får en besättningsanpassad 
rådgivning inklusive åtgärdsplan med 
fokus på ökad lönsamhet genom bättre 
produktionsresultat. 

Detta ingår i PRODUKTION:

• Underlag och data: I ungnötsbesätt- 
 ningar hämtar och sammanställer vi  
 dina slaktresultat. I dikalvsbesätt- 
 ningar sammanställer vi kalvnings- 
 resultat utifrån dina egna regi- 
 streringar. Med fördel har du  
 analyserat ditt foder inför gårdsbesöket. 

• Genomgång på gården av djur, foder 
 och data.

• Råd och uppföljning: Vi tar fram en  
 åtgärdsplan med råd för hur du kan  
 förbättra produktionsresultaten på  
 kort och lång sikt. 

I tjänsten ingår 6 timmars arbete. 

En besättningsanpassad foderstats-
beräkning erbjuds som en tjänst som 
debiteras per timme och underlaget 
baseras på foderöversynen.

*) Som kund hos oss får du rabatt på 
foderanalyser hos Eurofins.
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LÖNSAM
En grundpelare i företagande med god 
lönsamhet i fokus handlar om att följa 
upp resultat och utifrån det planera 
förbättringsåtgärder. Efterkalkylen ger 
möjlighet till att se på det ekonomiska 
resultatet för nötköttsföretaget. I tjäns-
ten görs en ekonomisk uppföljning av 
nötköttsproduktionen. För resurser 
som används i flera av företagets pro-
duktionsgrenar fördelas kostnader i 
samråd med företagaren, så att resulta-
ten blir så korrekta som möjligt. 

Detta ingår:

• Ekonomisk uppföljning av nöt- 
 köttsproduktionen, utifrån gårdens  
 produktionsresultat och bokföring.

• Analys av resultaten.

• Förslag på förändring och ut- 
 veckling.

En analys av resultaten görs, och re-
sultaten, tillsammans med analys och 
utvecklingsförslag, förmedlas till före-
tagaren.

I tjänsten  ingår 6 timmars arbete.

TOPP + PRODUKTION  
= TILLVÄXT 
Om du köper både vår tjänst TOPP 
och PRODUKTION får du om du vill 
ett gemensamt besök av veterinär och 
produktionsrådgivare. Genom samver-
kan mellan våra olika rådgivare ges här 
en möjlighet att följa upp och optimera 
produktionen med både produktions-
resultat och djurhälsa i fokus. Vid ett 
gemensamt gårdsbesök följer vi upp 
och utvärderar ”allt som händer innan-
för stalldörren från födsel till slakt”. 

Detta ingår:

• Uppföljning av både hälsoläge och  
 produktionsresultat.

• Genomgång på gården av djur och  
 resultat med både produktions- 
 resultat och hälsa i fokus.

• Råd och uppföljning – vi tar fram en 
 åtgärdsplan med råd för hur du kan  
 optimera hälsa och produktions- 
 resultat. 
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Till nytta för alla  
nötproducenter
För de avgifter som tas ut från slaktade 
nötkreatur utför vi insatser som kom-
mer alla producenter till del. Till exem-
pel arbetar vi med:

•  Smittskydd och bekämpning av  
 smittsamma sjukdomar.

•  Uppföljning av slaktresultat och  
 sjukdomsregistreringar vid slakt.

•  Förmedling av aktuell information  
 och kunskap om nötköttsproduktion  
 på www.gårdochdjurhälsan.se

Om företaget
Vår verksamhet finansieras huvud-
sakligen genom avgifter från anslutna 
besättningar, avgifter från slaktdjur, 
statliga anslag samt forskningsmedel. 
Gård & Djurhälsan AB ägs av Svenska 
köttföretagen, Sveriges Grisföretaga-
re, Sveriges Nötköttsproducenter och 
Svenska Fåravelsförbundet.

EFFEKTIV GÅRD
Lean är en filosofi och en verksam-
hetsstrategi som har sitt ursprung i 
den japanska bilindustrin. Det handlar 
om hur du tänker, arbetar och förhål-
ler dig till problem. Grunden är att 
betrakta problem som möjligheter till 
förbättring.

Lean är vägen till ständig förbättring 
och ökad konkurrenskraft genom ökat 
engagemang, mindre slöserier och 
förbättrade arbetssätt.

Gård & Djurhälsans certifierade Lean-
coacher hjälper dig att introducera Lean  
i ditt företag.

EFFEKTIV GÅRD STEG 1
Ett coachningsbesök 
med fokus på ett spe-
cifikt område där ni vill 
minska slöserierna eller 
förbättra ert arbetssätt. 
Telefonavstämning med 
uppföljande råd ingår.

EFFEKTIV GÅRD STEG 2
Fem coachbesök under 
ett år. Coachbesöken 
innehåller bland annat 
presentation av Lean, 
identifiering av företagets 
förbättringspotentialer och 
Leanarbetets inriktning, 
igångsättning av Leanar-
betet samt coachning och 
uppföljning. 

EFFEKTIV GÅRD 
FORTSÄTTNING
Två coachbesök samt en 
Erfa-träff under ett år. 
För de som genomfört 
EFFEKTIV GÅRD STEG 2.

Vårt specialanpassade EFFEKTIV GÅRD kan du få i tre steg:
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www.gårdochdjurhälsan.se

Rådgivning och utredning
– när du behöver det!

Gård & Djurhälsan NÖT 

■ Djurslagschef 
 Anita Jonasson 
 Telefon 013-24 48 42 
 anita.jonasson@gardochdjurhalsan.se

■ Administration 
 Ulrika Andersson 
 Telefon 013-24 48 45 
 ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se

Övriga medarbetare hittar du på vår hemsida 
www.gårdochdjurhälsan.se

Tel vxl: 0771-21 65 00


