
Min gård og mine 
ressurser, Lean 
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Sverre Lang-Ree

• Gift m Elin, 3 unger

• Bonde på Bøverstad i Stange. Skinkegris- St Kristina, 
økologisk planteproduksjon 

• Prosjektleder i Geno SA

• Styreleder Stange Almenning



Motto: 

«Det er mange Jordbruksoppgjør i god drift»

• Bruker Lean, kontinuerlig forbedring, på jobb 
og hjemme

• Bruker lite tid på å klage over 
rammebetingelser og skylde på andre



Hva er LEAN ?

• Lean er kontinuerlig forbedring

• I Lean tankegangen går det sport i å finne FEIL, 
MANGLER, SVINN og SLØSING

• Lean er sunt bondevett og god «gammeldags» 
husmor logikk



Hvorfor er Lean 
aktuelt i landbruket?

• Større besetninger, flere samdrifter

• Ofte flere ansatte/avløsere involvert

• Krever at vi gjør ting likt 

• Krever overføring av informasjon 
mellom ansatte

• Mer komplekst utstyr som ikke kan 
stoppe opp:

• Mjølkerobot, ventilasjon, 
fôringsanlegg



Har du en plan?



Planen

• Tallfest
• Tørre å regne på resultater, hva kunne 

vært gjort enda bedre?

• Åpne opp alle prosesser, forstå 
sammenhenger, bruk: 
• Rådgivere og kolleger
• Gårdsstyre
• Ektefelle og barn

• Prioriter
• Det betyr å velge noe bort!

• Søk Kompetanse og verktøy

• Mål resultater
• Juster mål ved behov

• Motivasjon for endring?



Tallfest

• Du MÅ vite DB i hovedproduksjonen og ha et mål for denne

• Kalkyle ved nybygg og investering i maskiner
• Nåverdi, nedbetalingstid

Vet du DB i din produksjon?



Når skal vi drive forbedringsarbeid?

• Ved:
• Trussel fra banken om 

tvangsauksjon?

• Problem med
• Kvalitet?

• Fruktbarhet? 

• Sjukdom?

• Ansatte?



Når skal vi drive 
forbedringsarbeid? - Svar

• I hverdagen - For å oppnå bedre 
resultat og være i forkant av 
problemene

• Store forskjeller mellom de 
beste og de dårligste

• Vi må kompensere for dyrere 
innsatsfaktorer ved mer 
effektiv drift



Hva kan oppnås?

Eksempler

• 1.- En undersøkelse blant de 13 beste mjølkeprodusentene i 
Danmark, målt på økonomi (DB), viste:
• Store forskjeller mellom besetninger i fôrplan, raser, kryssing.

• En ting felles, de har struktur, planer og tar opp problemstillinger på et tidlig 
stadie

• 2.- Dansk svinebesetning med flere hus/avdelinger og mange dyr. 
• Sparte 2 t arbeidstid –daglig- ved å legge om rutiner og dyreflyt. 

Hovedsakelig i redusert tid til forflytning og bevegelse.



LEAN VERKTØY



Et utvalg av aktuelle verktøy

• 5S

• Verdistrømanalyse

• Flyt

• Svinn

• Tavlebruk

• Arbeidsbeskrivelser



5S – orden og renhold. En nyttig start

5S står for:

• Sortere

• Systematisere

• Stelle

• Standardisere

• Selvdisiplin



5S – «Rusken aksjon»

• 5 S, eller en «Rusken» aksjon er ofte et bra sted og begynne 
forbedringsarbeidet

1. Kast (eller selg) alt utstyr som ikke brukes eller ikke virker

2. Etabler faste plasser og merking 
• Gjelder kontor og felles/møterom også

3. Fortsett å hold det ryddig!



Eget eksempel -Før…



Mellom…..



Etter





SVINN!

Ulike typer svinn:
1. Overforedling (for høy kvalitet, overdrevent renhold)

2. Bevegelser (lete etter verktøy, feil dyreflyt)

3. Venting (vente på PC som restarter)

4. Overproduksjon (produsert over kvote)

5. Lager (kapital kostnad, utgått på dato)

6. Feil – (gjøre ting om igjen, syke dyr, muggete grovfôr)

7. Transport  - (for liten kraftfôr silo, halvfulle lass)

8. Uutnyttet kreativitet og kompetanse (slipp til ansatte)



Overproduksjon

Transport

Venting

Overarbeiding
Lager

Feil/Mangler

Bevegelser

Kunnskap

Svinn

Egne eksempler på svinn?



Verdistrømanalyse

• Hva er en verdistrøm?
• Ett slaktegrisinnsett

• Mjølking A-Å

• Våronn

• Søknadsprosess

• Produksjon av grovfôr

• Fabrikk 
linje/produksjon



Kartlegge nåsituasjon

Aktivitet Ansvar

Problem 
flaskehals

Forbedrings 
forslag





EFFEKTIVISERING UTARBEIDELSE OKSEKATALOG Oppdatert: 20.apr SL-R

Tabell: Prioriterte tiltak i verdikjede Oksekatalog med aktuelle ansvarpersoner, anslått ressursbehov og effekt

Priori-

tet Nr Tittel Beskrivelse

Ressurs 

person

Ansvar 

avd 

leder

Ressurs 

behov, 

Timer Effekt

 Årlig 

innsparing 

NOK Frist Status

1 6 Årsplan 

Lage årsplan med dato for alle aktiviteter i 

forbindelse med oksekatalogen. Inkludert 

mannskapsplan for fotograferingen KB/SKH HS 8 Stor 50 000           uke 3 Iverksatt

1 17 Prosedyre lagring av bilder

Alle oksebilder og datterbilder lagres på 

fotoweb unntatt importbilder som lagres på K: JAK,SKH, MLR MB 16 Stor 20 000           1.kvart Iverksatt

1 18 Opplæring i foto Web

Alle som skal lagre og laste ned bilder til videre 

bruk trenger tilgang og opplæring. Arrangere 1 

dags seminar som også behandler Nr 16, 17 og 

19 JAK MB 55 Stor 20 000           1.kvart Iverksatt

1 2 Uttak av import okser

Flytte tidspunkt for møte og bestilling av 

importokser til 2 uker før gransking, avhengig av 

pkt 7 HS/MLR/ES HS 8 Middels 15 000           1.kvart Iverksatt

1 4 Kilde avlsverdier importer

Er det mulig å benytte NAV avlsverdier på 

Jersey og Holstein i oksekatalog og Geno 

avlsplan ? Hva med røde danske ? Hvordan 

skaffe disse data? UTREDNING ES/AGL/SKH TRS/HS 150 Middels  - 2.kvart Utredes

1 5 Tidspunkt tildeling stamboknr 

Tildeling av stamboknr og registrering av 

importer i GO før sæden er ankommet. Letter 

import av avlsverdier i G.O MLR BG 1 Middels 2 000             1.kvart Iverksatt

1 7 Utvalg av røde import okser

Dersom uttak av disse oksene kan gjøres 

administrativt evnt mailrunde med 

styremedlemmer så kan nye import okser 

bestilles 2 uker før gransking HS HS 4 Middels 5 000             1.kvart Iverksatt

1 13-14 Opplysninger fra andre raser

Lage kravsspesifikasjon og rutinebeskrivelser på 

hvordan vi vil ha input, beskrive og 

kommunisere konsekvenser dersom data ikke 

leveres. (Iverksatt, men krevende å håndheve. 

Konsekvens lagt på ekstern part) SKH HS 32 Middels 5 000             1.kvart Iverksatt

1 16 Merking av dyr ved fotografering

Innføre rutine: Merkelapp som henger bak 

dyret med stort nr evnt sette stor gul lapp på 

øremerket for å unngå forveksling JAK, SG mf MB 1 Liten kvalitet 1.kvart Iverksatt

2 21 Utvikling av layout papir og Web

Gjøre Web katalogen mer brukervennlig og se 

på hele papirutgaven om den kan settes opp 

annerledes, mye tekst på baksiden, samkjøring 

av filer til Web og papir. Eget stort prosjekt, se i 

sammenheng med Geno Avlsplan SKH, HS,MB HS +++ Stor  - 2013 På vent



Få verdikjeden til å ”flyte”

• Legg til rette for et kontinuerlig flyt av 
verdiskapende aktiviteter.

• Reduser flaskehalser og andre hindringer:
• Avbrytelser

• Ventetid

• Informasjonsbehandling

• Økt kapabilitet:
• Prosess

• Mennesker

• Prioriter verdiskapning fremfor ikke-verdiskapning



Hvor lang tid tar 
det å skifte 4 

bildekk?





Eks. IKKE flyt

• Motorhavari

• Flytte dyr fram og tilbake mellom hus

• Full gjødselkum 1. mars

• Underbemanning/kapasitet på ett sted

• Ta mobiltelefonen midt i en arbeidsoppgave!

• Flere……………



Kontinuerlig forbedring-dyreflyt
Eksempel: Utlasting av skinkegris til slaktebil



Utfordring

• Tungt og arbeidskrevende, 3 mann i arbeid 

• 90 tunge griser på 150 kg skal ut døra i løpet av 30-40 min

• Varierende «samarbeidsvilje» hos grisen

• Gjentagende -Foregår kl 0530 mandag morgen 35 uker i året

• Et «problemrom» hvor grisen stopper opp i døra til gangen med 
pålastingsrampe. 
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PROBLEMDØR



Forbedringstiltak 1. Stoppe uttrekksvifter

• Teori: Hindre trekk i dør



Forbedringstiltak 1. Effekt?

• Ja, men fortsatt krevende
• Bieffekt: Dårlig arbeidsmiljø, varmt og støvete når vifter skrus av



Forbedringstiltak 2. Maks 4 stk griser ut dør

• EFFEKT? Ja, når fram til alle 
grisene, men fortsatt krevende



Forbedringstiltak 3. Male motstående lem hvit

• TEORI: Grisen søker lettere mot lyse områder

• EFFEKT? Marginalt

ETTERFØR



Forbedringstiltak 4. Stenge ytterdør

• EFFEKT? Ja, merkbar

FØR

ETTER



Forbedringstiltak 5. Åpne vindu

• EFFEKT? Ja punkterer 
ventilasjon, kan skru på vifter 
igjen uten trekk i dør

ETTER

FØR



Forbedringstiltak 6. Padleåre/rangle

• EFFEKT? Ja, når fram til gris som 
stopper, skånsom måte å skynde 
på/jage grisen



Total effekt?

• Spart tid ca 20% -> ca 15.000,-/år i arbeidskostnad inkl dyrebil

• Mer forutsigbart

• Bedre dyrevelferd

• Mindre belastning psykisk og fysisk



Planleggingstavle - Tavlemøte
FORBEDRINGSTAVLE

MÅLSTYRING FORBEDRINGSFORSLAG

Ytelse, kg/årsku/år 8000/8150
Ole - Frekvensstyring på 

gjødselpumpe

Kalvingsintervall, mnd: 12/12,9
Hilde- Eget lagersted for såpe og 
rensemidler

Svinn grovfôr, %: 1/2

Kraftfôr, % 40/37

PRIORITERING AKTIVITETSPLAN

Straks: Senere: Man: Vask kalveavd Tors: 0800 slaktebil

Reparere port fôrlager Male gjødselport Tir: Service robot Fre: Sjekk gjødseltrekk

Snart: Hopp over: Ons: 1000 Webinar Geno Helg:

Maskindemo tirsdag



Et eksempel på tavlemøte

• https://www.youtube.com/watch?v=WkMPHplRseY

• Link til tavlemøte i dansk mjølkebruk

https://www.youtube.com/watch?v=WkMPHplRseY




GJENNOMFØRING AV TAVLEMØTE

1. Tenk nytteverdi for besetningen, 

• Hva er viktig?
• Hva kan vi gjøre noe med?

2. Tenk enkelt, måltall skal være lette å finne/beregne

• For eksempel i rapport fra Tine eller Nortura. 

3. Start med få elementer og legg til/endre tavlen senere når det er hensiktsmessig

4. Alle står, positiv energi!

5. Maks 15 min varighet

6. Visualiser

7. Finn faste møtetidspunkt



Tavla behøver ikke være veldig avansert







Arbeidsbeskrivelser, praksis i fjøset

• Arbeidsbeskrivelser av rutiner
• Beskrive rett framgangsmåte, sikre vedlikehold

• Sikre lik framgangsmåte ved avløsning og flere medarbeidere
• Unngå havari og telefoner når du har ferie!

• Viktige telefonnummer til service, fôrleverandør, veterinær mm ved behov for 
hjelp

• Visualiser !!





INSTRUKS TØRKE 
UTLASTING FRA SATSTØRKE 
1. Sett henger under utløp, obs kaster langt ut 
2. Sett spjeld i trapp i posisjon 2 og 4 utlasting 
3. Start elevator (4) 
4. Sett rullering (7) i posisjon manuell 
5. Sett spjeld (8) i posisjon åpen i noen sekund, lukk deretter 

igjen og observer at korn renner ut i utlastingsrør. 
6. Hvis ok, sett spjeld (8) i posisjon åpen og fyll opp henger 
7. Hvis mer korn i tørke enn plass på henger sett spjeld (8) i 

lukket i god tid før fullt slik at elevator går tom 
8. Stopp aldri elevator med korn i 
9. Stopp elevator når tørke er tom 
10. Lukk spjeld (8) 

Eget eksempel på arbeidsbeskrivelse



Har dere eksempler?









Eksempel enkel sjekkliste



Endringsvilje?


