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 Billund, den 05-01-2022     
 
Grundlov for Erfa-gruppe for ambitiøse kalvepassere i økologiske besætninger.  
 
Formål: 
Formålet med gruppen er at opnå en god tilvækst hos kalvene. Dette gøres gennem god og faglig 
sparring om den daglige drift samt optimering af arbejdsgange hos kalvene. Der skal etableres et 
tillidsforhold deltagerne imellem, så man er tryg i gruppen og kan dele stort og småt om kalvene. 
 
Mål:  
Målet er at opnå over 850 gram daglig tilvækst pr. kalv gennem få behandlinger og ingen sygdom i 
alderen 0 til 90 dage.   
Gruppen skal bestå af 6-10 medlemmer. Alle medlemmer spiller ind med egen viden og erfaring, så 
der efter hvert møde er opnået ny viden hos den enkelte gennem en god, faglig og åben diskussion.  
 
Hvordan: 
Møderne varer tre timer. Der startes præcis kl. 10.00 med rene gummistøvler på og sluttes igen kl. 
13.00. ØkologiRådgivning Danmark medbringer sandwich til turen hjem. Alt efter deltagernes behov 
kan vi kan tale både dansk og engelsk. 
 
Møder: 
Datoer og værter findes på det første møde. Der tilstræbes 4 til 6 besøg om året. Underemnerne på 
de enkelte møder fastlægges af værten sammen med Birgitte.  
Det er IKKE en kaffeklub, hvorfor der forventes faglig energi og mødeengagement. 
 
Afregning: 
Der vil blive afregnet fra møde til møde, hvor den forbrugte tid fordeles på gruppens deltagere. 
Afbud accepteres kun i god tid, minimum 7 dage før planlagt møde, ellers bliver man faktureret på 
lige fod med de øvrige deltagere. 
 
Tidligere resultater 
https://oerd.dk/aktuelt/2022/kalvekampen-kun-med-vindere/  
 
Tilmelding: 
Senest 25. januar 2023 med mål om det første møde sidst i februar/først i marts. Send tilmeldingen 
til lkr@oerd.dk eller via telefon 76602461 
 
Med venlig hilsen 
Birgitte Kjemtrup Høyer, kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark, Billund 

Center: Billund 
e-mail: bmk@oerd.dk 
Direkte tlf.: 76602362 
Mobil: 40913075 


