
Med kurset i grovvarer får du en solid faglig grundviden om bl.a. landbrug, bæredygtig-

hed i grovvarebranchen, korn, foder og råvarekvalitet. Vi tilstræber, at du bliver klædt 

godt på til både at møde kunden og agere professionelt i egen organisation. 

 

Forløbet er udviklet i et tæt samarbejde mellem DAKOFO og Erhvervsakademi Aarhus 

for at sikre dig et godt match mellem kursusindhold og de behov, medlemsvirksom-

heder i DAKOFO har tilkendegivet. 

 

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag som medarbejder i grovvarebranchen. 

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem korte oplæg, praktiske øvelser, 

refleksion og sparring i grupper. Vi tager udgangspunkt i dine opgaver og erfaringer 

fra dagligdagen, så du med det samme kan bruge din viden i praksis.  

 

Der er afsat tid til feedback, diskussioner, rådgivning og opsamling.  

 

Du vil få et kursusbevis efter kursets afslutning. 



Introduktion til  

grovvarebranchen/

DAKOFO 

Præsentation af grovvarebranchens nøglepersoner og aktører. 

Forstå grovvarebranchens placering i værdikæden ’jord til bord’. 

Få indsigt i hvordan en brancheforening varetager grovvarebranchens interesser. 

Forudsætning for 

planteproduktion  

Du vil opnå indsigt i generelle rammebetingelser for planteproduktionen i Danmark. Herunder hvorledes vi udnytter de  

biologiske og dyrkningsmæssige forudsætninger i planteproduktionen. 

Du får et overblik over miljø- og landbrugspolitikkens påvirkning af landbrugsproduktionen. 

Praktisk og faglig 

opdatering i plante-

produktion 

Du opnår basisviden om dyrkning af planter med hensyn til afgrødevalg, jordbearbejdning, gødning- og pesticidanvendelsen.  

Vi besøger en planteavler i nærheden. Her får du mulighed for at opnå praktisk viden om planteproduktion samt få indsigt i hvad  

landmanden har af muligheder og udfordringer. 

Bæredygtighed Du vil opnå indsigt i faktorer, som har betydning for bæredygtig planteproduktion. Alle taler om CO2 afgiften på landbrug, men hvad  

er det, og hvad er udfordringen? Hvilke løsninger kan branchen levere til at begrænse klimaaftrykket i landbrugs- og fødevareerhvervet? 

Produktionsøkonomi Under dette emne vil du få indsigt i, hvordan planteavlens økonomi er sammensat. Herunder lære at forstå begreber som:  

Stykomkostninger, kapacitetsomkostninger og dækningsbidrag mm. 

Grovvarens kvalitet 

som basis for værdi-

skabelse 

Du opnår viden om, hvordan kvalitet bevares i korn og kornprodukter mht. rensning, tørring og målinger af kvalitet i korn og andre afgrøder. 

Få kendskab til nødvendighed af opbevaring og håndtering af afgrøder på lager. 

Opnå viden om afregning af korn og andre afgrøder med landmanden. 

International handel 

og afvikling 

Du får indsigt i international handel med korn og kornprodukter. 

Opnå viden om handelsflow, køb og salgsbetingelser mm. Få kendskab til begreber som Gafta, Fosfa, Nofota, Kbh, ab skib, ab gård, fob mm. 

Opnå kendskab til afsætning og forskellige salgskanaler og segmenter samt viden om logistikformer. 



Rammerne om foder-

branchen i Danmark 

og internationalt 

Du vil opnå indsigt i foderbranchen som helhed, og hvordan den er forankret nationalt og internationalt, både med hensyn til råvarehandel  

og import, men også de organisatoriske ophæng i forskellige europæiske brancheorganisationer, og samspillet med DAKOFO.  

Desuden opnås indsigt i den lovgivning, som sætter rammerne for kvalitet, fødevaresikkerhed, sporbarhed og foderproduktion. 

Bæredygtighed Du opnår indsigt i de vigtigste faktorer omkring bæredygtighed i husdyrproduktion og foderbranchen, og hvilke aktører der spiller en vigtig  

rolle. Herunder skabes et vidensgrundlag om drivhusgaseffekter, klimaforandringer, samt hvilke værktøjer og modeller, som kan estimere 

klimabelastninger i landbruget. 

Husdyrproduktion i 

Danmark 

Du vil få forståelse for, hvordan husdyrproduktionen fungerer i Danmark, hvilket omfang den har, hvordan den taler ind i dagsordenen med 

bæredygtighed, og hvordan fodring, foder og foderbranchen passer ind i denne produktion. 

Fodring af husdyr Du vil få forståelse for, hvordan fordøjelsen fungerer i et husdyr, herunder både kvæg, grise og fjerkræ. Du vil desuden få en grundlæggende 

indsigt i hvilke råvarer, der benyttes i husdyrfoder, samt de karakteristika der er ved hver enkelt råvare. 

Fodring og foderop-

timering ved grise 

og kvæg 

Du vil få indsigt i, hvilke råvarer der bruges til fodring af grise og kvæg, hvordan de forskellige fodermiddeltyper fordøjes og optages af  

dyret, samt hvordan de bedst fodres til husdyrene. Du vil også få forståelsen af, hvorfor fodersammensætningen bør ændre sig alt efter  

dyrets alder, formål, ydelse og produktionstype. Desuden vil du få mulighed for selv at prøve at foderoptimere foderplaner til forskellige  

dyr og livsytringer. 



Kurset i grovvarer består af 2 moduler à 5 undervisningsdage. Undervisningen foretages  

som et samspil mellem Erhvervsakademi Aarhus og DAKOFO. 

 

De 2 moduler udbydes forår og efterår uafhængigt af hinanden.  

 

Modul 1 Planteproduktion finder sted i foråret 2023 på følgende datoer: 8-10/5 samt 22-23/5. 

 

Modul 2 Husdyrproduktion finder sted i efteråret 2023 på følgende datoer: 20-22/11 samt 4-5/12. 

 

Kurset gennemføres som internat, da deltagerne kommer fra hele landet.  

Netværkselementet betones også.  

 

Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.  

Overnatning på hotel i Aarhus, som arrangeres af DAKOFO. 

 

Pris pr. deltager for modul 1 (forår) = kr. 12.500 + moms 

Pris pr. deltager for modul 2 (efterår) = kr. 12.500 + moms 

 

Priserne er inkl. undervisning, materialer samt forplejning og logi. 

 

Ved praktiske spørgsmål kontakt Lene Høllund Overballe, Erhvervsakademi Aarhus  

på tlf. 7228 6162 eller e-mail lehp@eaaa.dk 

 

Kursusledelse varetages af DAKOFO. 

 

Tilmelding til modul 1 Planteproduktion foregår via Anne Fabricius på e-mail aef@dakofo.dk 

Tilmelding til modul 2 Husdyrproduktion foregår via Heidi Geisshirt hge@dakofo.dk 

 

Pladserne på kurset afsættes efter først-til-mølle princippet. 

 

Tilmelding er bindende fra 5/4 2023 på modul 1 og 15/10 2023 på modul 2.  

Deltagergebyret refunderes ikke herefter. 


