
Hej Nötkreatursstiftelsen!  
 
Här är slutrapporten från vår resa till CowSignals training company i Nederländerna.  
 
Kursen omfattade 4 dagar intensiv träning med teori på förmiddagarna och praktiska övningar på gård 
under eftermiddagarna, där vi kunde öva på och applicera det vi lärt oss i ”klassrummet”. Vi var en 
blandad skara med olika yrkeserfarenheter så som veterinärer, forskare, foderrådgivare och driftsledare 
och med olika nationaliteter så som USA, Kuwait, Irland, Belgien m.fl.  
 
Det som var huvudfokus på kursen var att vi själva skulle lära oss om ko-signaler, lära oss att hålla i 
workshops inom ämnet, att lära oss hur vi med olika verktyg kan förmedla och visa lantbrukare och andra 
kollegor vad som är ko-signaler samt hur kunskapen kan användas i praktiken. Inom teorin pratade vi 
mycket om hur man får fram ett budskap beroende på vilken ”typ” av lantbrukare det är. Vi fick även hålla 
en kort presentation för hela gruppen vilket var väldigt nervöst men lärorikt då vi sällan talar engelska 
inför grupp. Nyttan med övningen var att få feedback på hur vi håller en presentation vad gäller bilder, 
text, struktur och upplägg för att kunna föra fram budskapet på bästa sätt och engagera publiken.  
 
Gårdsbesöken handlade om att vi skulle se efter ko-signaler och analysera vad de innebar. Vi praktiserade 
också de olika delarna i workshopen som bestod av olika checklistor som hjälpte till att se efter just ko-
signaler. Vi skulle individuellt kolla på djuren från foderbordet och fundera över om vi såg en ko-signal, 
varför kon gjorde eller såg ut så. Sen sammanfattade vi vad vi hade sett och vad som kan vara orsaken till 
det. Därefter fick vi gå inne bland djuren och kolla mer ingående på hur liggbåsen var utformade, var det 
många kor som hade skador eller sår? Var det många kor som gick försiktigt eller halkade på gången? 
Checklistorna var utformade så att man antingen tittade på hela gruppen, 10 kor eller en enskild individ 
och sedan angav hur många av de som hade skador eller annat som fanns med i listan. Detta var väldigt 
lärorikt och intressant då vi fick upp ögonen för flera detaljer och fick nya infallsvinklar när vi gick i grupp 
och diskuterade. Innan vi åkte från gården hade vi en sammanfattning tillsammans med lantbrukaren där 
vi skrev upp vad som var bra (tops) och förslag på förbättring (tips). Detta var uppskattat av lantbrukare 
då det blev handfast vad som kunde förbättrats och vad vi tyckte såg bra ut.  
 
Kursen har gett oss ger ett helhetsperspektiv på gårdsnivå, rådgivningsverktyg för hur kunskapen 
ska föras vidare, kunna hålla workshops och guida rådgivare och lantbrukare till att kunna observera 
djuren på ett mer medvetet sätt och vara steget före. Den tiden som lantbrukare lägger ner på att få en 
bättre djurhälsa leder också till positiva effekter på miljön. Mottot på kursen var ”two more lactations” 
och meningen med det var att förebygga tidskrävande och ekonomiskt ofördelaktig produktion som kan 
leda till allvarligare sjukdomar och produktionsnedsättning.  



 









 


