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INDLEDNINGINDLEDNING
Denne guide er skrevet som en del af DISARM-
projektet ‘Disseminating Innovative Solutions for 
Antibiotic Resistance Management’, finansieret af 
Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale 817591.

DISARM-projektets formål er at reducere 
antibiotikaresistens ved at sætte fokus på 
sygdomsforebyggelse og dyresundhed og derved 
reducere behovet for brug af antibiotika. DISARM har en 
lang række materialer tilgængelige via vores websted 
og YouTube -kanal. Vi har også et aktivt og kyndigt 
fællesskab i vores Facebook-diskussionsgruppe (du 
er velkommen til at deltage, klik blot på dette link 
og besvar nogle korte spørgsmål for at få adgang) 
og andre sociale mediekanaler: Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM anbefaler også tværfaglig rådgivning 
(landmænd, dyrlæger, ernæringseksperter og andre 
rådgivere) for at forbedre dyresundheden og bedriftens 
præstationer. Hvis du vil vide mere om dette, kan du 
tjekke vores værktøjskasse for at komme i gang! 

Denne guide var baseret på de oplysninger, der 
blev indsamlet under DISARM -projektet; det bør ikke 
betragtes som en komplet opslagsbog. Det giver 
et nyttigt overblik med links til praktiske videoer, 
abstracts, artikler, osv. for at facilitere god praksis. Ikke 
alle anbefalinger vil være gældende eller egnede til din 
besætning, og eventuelle interventioner bør diskuteres 
med din besætningsrådgiver.

Selvom forfatteren har gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre gyldigheden af denne guide til Best Practice, påtager DISARM -projektteamet og finansieringsbu-
reauet sig intet ansvar for tab eller skader som følge af afhængighed af dette dokument. Brug dette dokument på egen risiko, og kontakt din dyrlæge og/eller rådgiver 
for at sikre, at de handlinger, du ønsker at udføre, passer til din besætning.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 817591.

Denne guide er en af de 10 Best Practice guides, 
der blev produceret under DISARM -projektet. 
De 10 guides har alle samme formål: at informere 
dig om et specifikt emne i forhold til at nedsætte 
brugen af antibiotika i husdyrsproduktion.

De andre Best Practice Guides for DISARM 
findes her.

Besøg vores HjemmesideHjemmeside

Find os på FacebookFacebook

Følg os på TwitterTwitter

Se os på YouTubeYouTube

Følg os på LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Koordineret afKoordineret af PartnersPartners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUKTIONINTRODUKTION
Denne guide har til formål at informere dig om Best 
Practice for fornuftig brug af antibiotika, hvilket er 
vigtigt for at undgå udvikling af antibiotikaresistens og 
for at opnå terapeutisk succes. Inden for denne korte 
guide finder du praktiske tips og tips opdelt i nyttige 
kategorier: 

Hvad betyder fornuftig brug af antibiotika?Hvad betyder fornuftig brug af antibiotika?
1. Giv antibiotika imod en  identificeret bakteriel 
infektion
2. Brug de rigtige antibiotika 
3. Giv antibiotika på det rigtige tidspunkt
4. Giv den rigtige dosis antibiotika
5. Den rigtige varighed af antibiotikabehandling
6. Behandle individuelt snarere end hele flokken, når 
det er muligt

Evaluerer konceptetEvaluerer konceptet
1. Hvad vil påvirke beslutningen om at bruge 
antibiotika?
2. Et godt dyrlæge-landmandsforhold er afgørende
3. Landmandens gennemførelse
4. Hvordan vurderes de økonomiske aspekter?
5. Brug af retningslinjer for behandling 
6. Non-stop evaluering af Antimicrobial Use (AMU) af 
landmand og dyrlæge 
7. Anvisning uden for den kliniske konsultation
8. Overvågning af brugen af antibiotika på 
bedriftsniveau

Virkningen af læring og uddannelseVirkningen af læring og uddannelse
1. Sådan understøtter du forandringer
2. Forskellige niveauer af viden og stadier af læring
3. Forskellige ressourcer og værktøjer

HVAD  BETYDER FORNUFTIG HVAD  BETYDER FORNUFTIG 
BRUG AF ANTIBIOTIKA?BRUG AF ANTIBIOTIKA?

Brug af antibiotika kan ikke helt undgås på bedrifterne, 
fordi det sker, at dyr kan blive syge, og de skal behandles 
for at undgå lidelse og   spredning af sygdommen til 
andre dyr. Bakterieinfektioner  kræver(normalt)   brug 
af antibiotikabehandlinger. 

Men hvis behandlingen ikke følger god praksis, kan 
antibiotikaresistens forekomme, når nogle bakterier er i 
stand til at udvikle sig på trods af antibiotika. (Se figur 1).

Erhvervelse af resistens over for et antibiotikum 
kan  undertiden føre til resistens over for et eller flere 
andre antibiotika (krydsresistens). Der kan være risiko 

 ▲ figur 1: antibiotisk  resistensudvælgelsestryk

for multiresistente bakterier, som intet antibiotikum er 
effektivt imod.

Fornuftig brug af antibiotika betyder kun 
brug af antibiotika, når det er nødvendigt, og 
efter god praksis for at undgå udvikling af 
antibiotikaresistens.

1. Giv antibiotika mod en identificeret bakteriel infektion1. Giv antibiotika mod en identificeret bakteriel infektion
Der er mange sygdomme,  der ikke er bakterielle (virale 
luftvejsinfektioner eller diarré), som ikke bør behandles 
med antibiotika som et første valg.

Kun behandling af primære og forebyggelse af 
sekundære bakterielle sygdomme kræver brug af 
antibiotika. At have den rigtige diagnose stillet af 
dyrlægen er vigtigt for at undgå misbrug af antibiotika 
og uhensigtsmæssig selvmedicinering.

2. Brug de rigtige antibiotika2. Brug de rigtige antibiotika
Der er mange typer af antibiotika, der er effektive mod 
forskellige bakterier. 

At vælge det rigtige antibiotikum er afgørende, fordi 
brugen af et bredspektret antibiotika øger risikoen for 
antibiotikaresistens, selvom brugeren føler sig mere 
sikker ved at dække sin ryg. 

Den generelle regel er, at smalspektret antibiotika, 
der kun er aktive mod få arter af bakterier  -  foretrækkes 
frem for antibiotika, der  påvirker en større gruppe 
bakterier.

Mikrobiologisk diagnostik er en afgørende hjælp 
til at identificere det faktiske patogen og dets 
modtagelighedsmønster for antibiotika (ved hjælp af 
antibiogrammer) for at vælge det mest målrettede og 
effektive antibiotika.

Nationale og internationale retningslinjer er meget 
nyttige til at give praktisk vejledning i forskellige 
situationer.

3. Giv antibiotika på det rigtige tidspunkt3. Giv antibiotika på det rigtige tidspunkt
Antibiotikabehandling er ikke altid et must. Nogle 
infektioner er ikke tidskritiske, så behandlingen 
kan vente på resultatet af mikrobiologisk diagnose. 
Desuden kan en forsinkelse i antibiotikabehandling ikke 
kun være harmløse, men også gavnligt, da infektionen 
undertiden kan bekæmpes af dyrets immunsystem 
uden antibiotika. 

Selvfølgelig er øjeblikkelig empirisk bredspektret 
antibiotikabehandling i visse tilfælde af svær sepsis 
passende, indtil patogenet kan identificeres.

På den anden side, forsinkes behandlingen for 
meget, kan det bane vejen for en øget infektion og ville 
kræve en højere dosis og / eller længere varighed af 
behandlingen, hvilket ikke er ønskeligt. 

Så i betragtning af alle disse spørgsmål bør dyrlægen 
vælge det bedste tidspunkt at behandle i betragtning  
af situationen, og  dyrlægens behandlingsplan skal 
følges. 

4. Giv den rigtige dosis antibiotika4. Giv den rigtige dosis antibiotika
At forsøge at spare nogle penge ved hjælp af en 
lavere dosis antibiotika er ikke et godt valg. For  lav  
dosis  antibiotika nedsætter behandlingseffekten og 
bidrager også til udvælgelsen af resistente bakterier  
-delpopulationer, der ville have været hæmmet af en 
tilstrækkelig høj dosis af lægemidlet. 

Se figur 2: Delpopulationen i orange og grøn har 
modstået behandlingen med lav antibiotika  dosis.

Det er afgørende at bruge den rigtige dosis 
antibiotika som foreskrevet af dyrlægen.
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 ▲ Figur 2 : Udvælgelse af resistente delpopulationer af bakterier, 
når der bruges for lav en dosis antibiotika

5. Den rigtige varighed af antibiotikabehandling5. Den rigtige varighed af antibiotikabehandling
Behandlingen bør ikke standses inden anvisningen 
er fulgt, selv om dyrets sundhed forbedres 
betydeligt, fordi dette ville bidrage til  udviklingen af 
antibiotikaresistens. 

På den anden side ønsker den ordinerende dyrlæge 
måske at ordinere et længere behandlingsforløb 
for at være sikker pga fx uklar diagnose, risici for 
komplikationer eller sværhedsgraden af sygdommen. 
Disse situationer bør forblive en undtagelse, fordi 
en lang varighed af behandlingen vil tilskynde 
antibiotikaresistens. 

Det er vigtigt at følge behandlingsvejledningen fra 
din dyrlæge  nøjagtigt. 

6. Behandle så få individer som muligt6. Behandle så få individer som muligt
Antibiotika behandlinger for en hel besætning/flok 
frarådes, fordi behandling af dyr, der ikke er syge ville 
bidrage til  udvælgelsen af resistente bakterier.

Det kan være nødvendigt at behandle en hel  gruppe 
af dyr,  når  kun nogle dyr er syge, for at forhindre, at 
et større antal dyr bliver syge, f.eks. i fjerkræsflokke. I 
nogle produktioner,  især hvor dyr kun er grupperet i 
små hold, er det bedst at behandle dem individuelt i 
stedet for at behandle flokken.

Nogle lande har oprettet specifikke programmer for 
at reducere brugen af antibiotika på bedriftsniveau, for 
eksempel Ecoantibio-programmet i Frankrig.

Glem ikke: 
Altid at følge dyrlægens anvisninger nøje
Brug aldrig antibiotika fra en tidligere 
anvisning eller fra en anden besætning  
Brug kun antibiotika ordineret af dyrlægen

Forbedringer af besætningens forhold (som 
forklaret i de andre “Best Practice Guide”) vil 
forbedre bedriftens sundhedstilstand. Det vil 
mindske behovet for antibiotikabehandlinger.

HVORDAN EVALUERES HVORDAN EVALUERES 
ANVISNINGEN?ANVISNINGEN?

1. Hvad vil påvirke beslutningen om at bruge antibiotika?1. Hvad vil påvirke beslutningen om at bruge antibiotika?
Drivkræfterne bag antibiotika-ordinations beslutninger 
er multifaktorielle og komplekse. Beslutningen om, 
hvorvidt der skal ordineres antibiotika, er påvirket af 
den kliniske situation, og landmandens og dyrlægens 
erfaringer med sygdommen.  Derudover er ikke-
kliniske faktorer såsom forholdet mellem dyrlæge og 
klient og den personlige ansvarsfølelse hos alle aktører 
inden for bedriftens sundhed (landmand, praktiserende 
dyrlæge, rådgivere) væsentlige  overvejelser. Værktøjer  
som  Antimikrobiel modtageligheds Test(MIC-test)  
bør udnyttes til at spille en mere væsentlig rolle i 
beslutningerne. Desuden bør dyrevelfærd altid have 
højeste prioritet.

2. Et godt dyrlæge/ rådgiver /landmands forhold er 2. Et godt dyrlæge/ rådgiver /landmands forhold er 
afgørendeafgørende

Operativ og effektiv brug af antibiotika kan kun baseres 
på et veletableret dyrlæge-landmands-forhold, og 
rådgiverer kan også bidrage. Disse aktører kan arbejde 
som et team:

Tilpasning af antibiotikabehandlinger til besætning
Beslutning om korrekt antibiotikavalg samt 
identifikation af bakterierne  og  følsomhed over for  
antibiotika
Ordination af passende koncentrationer, 
tidsintervaller, administrationsvej og varighed. 
Nedsætte dyrets modtagelighed for sygdom(f.eks. 
vaccination, korrekt fodring,  forvaltning af miljøet)  
Reduktion af bakteriebelastninger og 
patogeneksponering  gennem passende hygiejne
Isolering/karantæne af  dyr, der udviser kliniske tegn 
på sygdom og/eller under behandling
Anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger for at 
mindske risikoen for indførelse og spredning af 
patogener.

3. Landmandens gennemførelse3. Landmandens gennemførelse
Landmænd er udøvende i forhold til behandlinger og 
foranstaltninger. De bestemmer i sidste ende, om de 
f.eks. følger strengere hygiejnemanagement og får 
deres dyr vaccineret. Desuden er det dem, der direkte 
vil opleve konsekvenserne af disse foranstaltninger, 
økonomisk eller med hensyn til tid og kræfter. Om de 
følger deres dyrlægers råd, afhænger i høj grad af disse 
metoders opfattede omkostningseffektivitet.

4. Hvordan man vurderer de økonomiske aspekter?4. Hvordan man vurderer de økonomiske aspekter?
Økonomiske beslutninger om dyresundhedsstrategier 
bør tage udgangspunkt i cost-benefit-analyser sammen 
med dyrevelfærd og folkesundhedsproblemer. Dette 
kan være meget komplekst.

Nogle ikke-specifikke værktøjer kan være nyttige til 
at vurdere den mest omkostningseffektive behandling 
i henhold til en infektion, f.eks. omkostninger ved 
mastitis eller en simulator til vurdering af den 
økonomiske indvirkning af forskelle i tekniske 
præstationer på en svinefarm.

I fremtiden kan automatiske værktøjer baseret på 
en beslutningstræsanalyse evaluere de forskellige 
strategier og forberede de kliniske beslutninger. 
Variabler som sandsynligheden for infektion påvirkes 

https://disarmproject.eu/resources/farm-innovation-ecoantibio-by-french-agricultural-ministry/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://www.delaval.com/globalassets/russia/news/19.03-pdk-7.0/presentations/mastitis-metric-v.0317-russia.xlsx
https://www.delaval.com/globalassets/russia/news/19.03-pdk-7.0/presentations/mastitis-metric-v.0317-russia.xlsx
https://gtdirect.ifip.asso.fr/Pages/Resultats/Calculateur/Calculateur/Calculateur.aspx
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5. Brug af retningslinjer for terapi 5. Brug af retningslinjer for terapi 
For at forbedre landmands- og dyrlægeoplevelsen om 
sygdommen er der behov for ensartede og omfattende 
retningslinjer for hver af de vigtigste dyresygdomme. 

Baseret på litteratur- og sygdomshåndbøger 
og manualer kræver faglig knowhow en moderne 
tilpasning af det velkendte hierarki til forebyggelse af 
sygdomme over for patogener, der fortsætter med at 
udvikle resistens over for kritiske behandlinger. 

Nye behandlingsstrategier, der foreslås på tekniske 
konferencer og industri- eller dyrlægeudviklingsdage, 
skal overvejes.  

Dyresundhedsorganisationer har nu medtaget målet 
“One Health” om at bevare antibiotikas effektivitet, når 
de genererer retningslinjer. For alle arter anbefales en 
patogenspecifik evaluering af terapeutiske resultater. 
Ætiologi (årsag til sygdom)  bør bestemmes før 
behandling.

Brugen af kulturbaserede protokoller til at guide 
selektiv terapi er omkostningseffektive og resulterer i 
mere velovervejet antimikrobiel brug.

6. Non-stop evaluering af antibiotika brug (AMU) af 6. Non-stop evaluering af antibiotika brug (AMU) af 
landmand og dyrlægelandmand og dyrlæge

Beslutninger om at  ordinere  og /eller bruge antibiotika 
skal løbende evalueres  af landmænd og dyrlæger. 
Det er vigtigt for alle aktører at opdage, om  AMU  kan 
være uhensigtsmæssigt  (kræver  præcise diagnostik). 
Indikatorer som følge   af AMU  benchmarking  
værktøjer  (i øjeblikket under udvikling) er afgørende 
for at revurdere niveauet af AMU på en besætning og 
sammenligne det med niveauer for andre lignende 
bedrifter.

Brugen af antibiotika kan overvåges på bedriftsniveau, 
eller endog på  besætnings- og flokniveau ved at 
indsamle data fra frivillige produktionsorganisationer  
i visse lande   som i Frankrig, Ref²Avi-indikatoren  i 
fjerkræproduktionen eller INAPORC-panelet for 
svineproduktion.  

Dette hjælper landmændene med at sammenligne 
deres antibiotikaforbrug med  andre og gøre dem 
opmærksomme på, om de ligger i den lave eller høje 
ende af antibiotikaforbruget.  Dette kan tilskynde 
besætninger med højt forbrug at sænke brugen.

7. Recept i sammenhænge uden for den kliniske 7. Recept i sammenhænge uden for den kliniske 
konsultationkonsultation

Inden for veterinærmedicin kan receptordinering på 
antibiotika ske i andre sammenhænge end ved en 
klinisk konsultation, og beslutning skal behandles 
mere specifikt. 

Dyrlæger har naturligvis personlig tillid til at deres 
ordineringsbeslutninger bliver fulgt ansvarligt. Nogle   
dyrlæger kan dog have relativ ringe tilstedeværelse 
på besætningen, ofte kun kaldet til besætningen 
i nødsituationer. Dyrlæge praksis, forholdet til 
landmænd og tilstedeværelse på besætningerne er 
meget forskellige på tværs af dyrearter og lande. På 
grund af forholdsvis sjældne dyrlægebesøg i fåre- 
og oksekødbesætninger, kan det være almindeligt 
at ordinere i andre sammenhænge end klinisk 
konsultation.
I dette tilfælde bør beslutningen om at ordinere 
antibiotika vurderes, når man overvejer,  om  
landmanden har mistanke om en sygdom eller 
ønsker at forebygge denne sygdom, og om dyrlægen 
er sikker eller ej i landmandens vurdering af 
sygdommen.
Andre overvejelser før ordinering af medicin: 
landmanden er en klient gennem mange år og 
dyrlægen besøger regelmæssigt besætningen, 
eller hvis dyrlægen sjældent besøger gården, eller 
landmanden er en ny kunde. Nogle landmænd kan 
arbejde med flere dyrlæger. Bruges denne medicin 
hyppigt af denne landmand eller har de aldrig  brugt 
et antibiotikum  af denne grund før.
Derudover skal du overveje nogle specifikke 
barrierer, f.eks. tidsressourcer, viljen til at betale for et 
dyrlægebesøg 
Afslutningsvis er beslutningsprocessen i vid 
udstrækning baseret på tilliden til landmandens 
vurdering og den gensidige tillid mellem landmand 
og dyrlæge.

Eksempler på retningslinjer for terapiEksempler på retningslinjer for terapi
For malkekøer gennemgik SNGTV (Frankrig) i 2012 
retningslinjerne for mastitisbehandling, ti år efter den 
første version. Disse nye retningslinjer vurderer de 
tilgængelige terapeutiske og diagnostiske tests og 
foreslår en metode til ordination af behandlingsplaner 
for besætningsniveau, der er tilpasset bedriftens 
epidemiologiske status. De nye  behandlingsplaner  
og  beslutningstræer adskiller sig fra de foregående i 
følgende aspekter: 

ingen forbedring af besætningsmasitis situationen 
uden brug af forebyggelse
ingen ubrugelige eller u-økonomiske 
antibiotikabehandlinger; 
færre systemiske antibiotikabehandlinger; 
færre antibiotikabehandlinger med bredspektret 
antibiotika; 
mindre brug af kritiske antibiotika; 
mere brug af patteforsegling ved afgoldning; 
ingen brug af mælk, der indeholder antibiotika til 
foder til kalve eller andre dyr.
Desuden bør sandsynligheden for spontan helbredelse 

overvejes, og behandlingsspektret bør være passende 
for det ætiologiske  (sygdomsfremkaldende) agens . 
Amerikansk forskning viste, at mastitis tilfælde, der er 
dyrknings negative ved påvisning eller forårsaget af  E. 
coli  sjældent drage fordel af antibiotika behandling. 
Brug af antibiotika til behandling af disse tilfælde bør 
overvejes individuelt.

Associationerne mellem bakteriologisk helbredelse 
og kliniske resultater er svage. Ikke tilstedeværelse af 
inflammation er ikke en pålidelig indikator for,  at mastitis 
er helbredt. Evaluering af fortsat fald på kirtelniveauets 
celletal fremstår som den mest pålidelige indikator for 
terapeutisk effekt.

dog af individuel og besætningsstatus, samt region 
og produktionstype,  så  omkostningseffektiviteten for 
alle strategier varierer afhængigt af inputparametrene. 
Nøjagtige oplysninger om infektionsstatus, 
forebyggelse af nye infektioner og helbredelse som 
følge af behandling vil være nødvendigt for at rådgive 
landmændene korrekt om brugen af antibiotika på 
deres gård.

https://www.itavi.asso.fr/publications/reseau-professionnel-de-references-sur-les-usages-d-antibiotiques-en-elevage-avicole
https://www.itavi.asso.fr/publications/reseau-professionnel-de-references-sur-les-usages-d-antibiotiques-en-elevage-avicole
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2019/santeanimale/s06.pdf
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2019/santeanimale/s06.pdf
https://www2.sngtv.org/article-bulletin/referentiel-dutilisation-de-la-bacteriologie-dans-les-interventions-de-maitrise-des-mammites/


1. Sådan understøtter du forandring1. Sådan understøtter du forandring
Ændring af vaner er en kompleks proces, der kræver 
støtte, tid og synergi mellem de forskellige involverede 
aktører. Alene er fælles informationer, kollektiv 
rådgivning og individuel rådgivning utilstrækkelige 
til at opnå de forventede ændringer med hensyn 
til reduktion af antibiotika. For at ændre sig skal 
landmændene (såvel som deres rådgivere  og kolleger)
være virkelig overbeviste om, at det er muligt at få de 
valgmuligheder, de har præsenteret, og mener, at de 
kan være i overensstemmelse med deres værdier, mål 
og virkeligheden på deres bedrift.

2. Forskellige niveauer af viden og stadier af læring2. Forskellige niveauer af viden og stadier af læring
Stadierne af skiftende praksis afspejles i forskellige 
uddannelsesmæssige mål, der er knyttet til forskellige 
typer viden. Bevidstgørelse, dvs. forståelse og ejerskab 
af spørgsmålene, er det første skridt. Det gør det muligt 
at tage fat på generel viden, hvilket påvirker holdningen 
til forandring. Forståelse af biologiske processer og 
detaljeret viden følger. Forbindelsen mellem denne 
viden og relaterede  praksis giver mulighed for en bedre 
forståelse af ændringerne og letter gennemførelsen.

Forandring er en kompleks proces, der tager tid. At 
støtte landmænd i at ændre deres praksis for at reducere 
brugen af antibiotika kan opdeles i forskellige stadier. 
Hver fase er karakteriseret ved uddannelsesmæssige 
mål for landbrugeren og en særlig rolle for støtten til at 
lette valideringen af målene.

3. Forskellige ressourcer og værktøjer3. Forskellige ressourcer og værktøjer
Afhængigt af publikum og vidensniveauet kan forskellige 
værktøjer og ressourcer overvejes. 

F.eks. kan der anvendes et redskab, der præsenterer 
elementer på en interaktiv måde online, til en indledende 
oplysningsaktion rettet mod fremtidige landbrugere. 
Dette værktøj letter elevernes engagement ved at 
involvere dem i processen. Eleverne gennemfører 
undersøgelsen for at erhverve videnskabelig og teknisk 

viden, identificere og forstå problemerne, identificere 
de involverede aktører og sammenligne deres 
meninger og praksis med en række aktørers.

Med hensyn til uddannelse af landbrugereMed hensyn til uddannelse af landbrugere
Hvordan kan vi fortsætte med at uddanne os og tilpasse 
os nye spørgsmål, når den tid, der er til rådighed, 
er begrænset,  og emnerne bliver stadig mere 
komplekse? Måske ved at integrere supportkurser, der 
kombinerer traditionel fællestræning, virtuelle klasser 
(korte perioder med input og udveksling hjemmefra 
via computeren) og individuel support fra en rådgiver.

Det virtuelle klasseværelse samler deltagere og 
en træner i realtime for at udveksle, se hinanden, se 
dokumenter og videoer, tage quizzer og dele deres 
skærm. Det genskaber online betingelserne for et 
klasseværelse kursus takket være interaktive og 
uddannelsesmæssige værktøjer. Kurserne består 
aldrig udelukkende af virtuelle klasser, men alternative 
gruppedage og virtuelle klasser. Gruppedynamikken er 
gavnlig for forandring som et supplement til individuel 
handling12 3 4.

Læring på områdetLæring på området
Jo mere landmanden er involveret i aktionerne, jo 
lettere bliver læringen. Det er i den handling, vi lærer. 
Aktioner, der er direkte knyttet til området, til konkrete 
foranstaltninger, til vidnesbyrd, letter overførsel og 
integration af viden.

Landmand feltskole: Vaarst – 2007 – Danske 
Staldskoler for Erfaringsmæssig Fælles Læring i 
Grupper af Økologiske Mælkeproducenter.
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