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Hvem er jeg?  

• 26 år gammel ko-nørd  

• Afkom af Landmand*kvægrådgiver   

• Opvokset i Filskov på kvæggård – 300 køer og 300 ha  

• 3 andre søskende på 24, 20 og 17 

• Fodbold som fritidsinteresse 

• Fest, byture, bold og bajer med gutterne  

 



Personlig strategi 
”Bankerne skal stå i kø, når jeg skal købe ejendom” 

 
1. Find 2 af de ALLER bedste praktikpladser  

2. Faglært landmand  

3. Fodermester  

4. Rejse til USA og Canada  

5. Agrarøkonom 

6. Driftsleder i min. 5 år  

7. Kvinden i livet på plads 

8. Selvstændig landmand  

 

 

 



Kriterier for selvstændig 

• Ikke for enhver pris – andet i livet end køer 

• Mælk til 2 kr. hvis konventionel drift 

• Min. 3-4 ansatte, gerne flere 

• Min. 1 uges sammenhængende ferie årligt 

• Tid til fodbold 2 gange i ugen 

• Max 1 malkning dagligt – altid morgenmalkning  

• Sove om natten – Robotter No-Go  

• Simpel og overskuelig bedrift, gerne mange køer på sigt 

• Optimum 200 køer til start 

 



Driftsleder VS. fodermester 

• Vil ha PAPIRET der beviser JEG kan mit kram – ikke chefen!!!! 

• Mest mulig indflydelse – træt af bossen over mig 

• Ledelse af flere medarbejdere – Fedt og en nødvendighed fremover 

• Mennesker og dyr maskiner og teknik 

• Læring for andres penge  

• Føle det på egen krop = Afklaring  

 

 



Mellemeder rollen  
• Prioriter de lavt hængende frugter: RØD,GUL,GRØN 

• Jeg styrer selv min hverdag –tar fri når det passer  

• Lærerigt – du finder ud af hvad du ikke kan 

• A lom-book – UUNDVÆRLIG!!!! 



Lederevaluering efter 18 mdr. 

Max Mig selv Ainar Alex Yarik GNS 3 folk Maks

Målbevisthed 20 18 19 17 16 -1 -3

Evnen til at gå forrest 20 20 16 18 18 -3 -3

Evnen til at skabe engagement 20 15 19 18 20 4 -1

Kommunikation 20 12 19 18 19 7 -1

Krav og forventninger 20 17 19 16 16 0 -3

Opfølgning og kontrol 20 18 20 17 17 0 -2

Feedback 20 15 19 17 17 3 -2

Loyalitet 15 13 14 12 12 0 -2

TEAM-building 20 15 20 16 18 3 -2

Fagligt Niveau 20 18 19 17 16 -1 -3

Delegering 15 11 13 13 11 1 -3

Udvikling og uddannelse 20 15 17 17 19 3 -2

Søge nye muligheder 20 17 17 17 17 0 -3

Forandringsparathed 20 17 17 17 17 0 -3

Fleksibilitet 20 17 19 18 17 1 -2

Effektiviseringer og rationaliseringer 20 16 19 18 16 2 -2

SUM 310 254 286 266 266 19

360 graders sammenfatning







Hvad så nu?? 



På BAR bund – Big Time 

1. Højskole slut – fedeste 6 mdr. i mit liv 

2. Ingen kæreste  

3. Ingen ejendom  

4. Prøv noget helt andet – avlsrådgiver naaahhh… 

5. Ny driftsleder stilling – naaahh… 

6. Leje en ejendom? 

7. Arbejde for banken/advokater – hmm…? 

 

 

 



Konkurs-projekt 
”Udfordringen at gå fra anfører og spillende træner, til at stå på sidelinjen med overblikket”  

”Det vigtigste ved ledelse er ikke hvad der sker 
når du er til stede” 
 - ”men hvad der sker når du ikke er til stede”. 

 

1. Et ragger liv!!! 
2. Navigere og styre i rammen – fejl påkrævet  
3. Ha folk nok!!! 
4. Bliv go’ til at holde fri 
5. Vildt spændende og udfordrende 

 
 



Min vurdering – What it takes 
• Tillid er BAGGRUNDEN for sikkerhed i banken!!!! 

• Tillid kommer gennem: 

• - De ting vi sir  

• -  De ting vi gør 

• -  De signaler vi sender 

 

 

 

 

• Målrettet og ambitiøs – VIL være DEN bedste  

• Følg din strategi – tro på dig selv!!! – Man kan, hvad man vil!!! 

• Vis du kan spare op – ikke i en dyr bil, hus, aktier osv. 
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Sidste råd 

• ”Du må selv være den forandring du ønsker at se”  
• Vis ALDRIG at du er ligeglad – opfølgning, opfølgning, opfølgning……. 
• Overlad intet til tilfældighederne 
• Behandl andre som du selv vil behandles  
• Ros er som ”kunstgødning” 
• Folk skal forstå, ikke tro – simpel kommunikation essentielt 
• Højt humør, energi og arbejdsindsats smitter af – avler dobbelt energi 
• Træt af en mand – ud til højre med det samme 
• Regner man i timer – så glem det!!!!!!!!! 
• ”Dine folk bliver, hvad du siger de er” 

 
 

 
 

• “Det vigtige er ikke hvor god du er i dag, men hvor god du vil være i morgen”. 
 
 
 
 


