Verdistrømsanalyse
LEAN i landbruket – kontinuerlig forbedring

Hvor oppstår feil og sløsing?
En verdistrømsanalyse kan være nyttig for å se på arbeidsprosessen på et avgrensa område. Her bruker du enkle
hjelpemidler som gråpapir og post-it lapper i ulike farger.
Du starter med en beskrivelse av alle oppgaver som gjøres
på dette avgrensede området. Vi stiller spørsmål for å få
frem fare for feil eller sløsing med tid eller andre ressurser.
Du får da en nøyaktig kartlegging av dagens situasjon.
På bakgrunn av dette beskriver du så hvordan den ideelle
situasjonen på området kan være. Hva må til for å komme
til den ideelle situasjonen?
Rangering av verdistøm.
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•Underveis får du frem ulike idéer som kan settes i verk
for å bedre situasjonen

•Disse vurderes ut fra kostnad og effekt
•Prioriterte tiltak settes opp i en handlingsplan med
tidsfrist

Fleksibelt verktøy
Verdistrømsanalysen kan benyttes til mange formål. Hvordan
er kalveoppdrettet, og hvordan bør det være? Hvordan
er grovfôrdyrkinga? Kan jeg spare tid på fjøsstellet? Har
jeg et fornuftig arbeidsopplegg? 3 minutt spart på hvert
fjøsstell utgjør en hel arbeidsuke i løpet av ett år.
En verdistrømsanalyse kan også også benyttes til mer
abstrakte problemer som celletalls-utfordringer eller
helseutfordringer.

Gjennomgang og pris
Det er best å gjennomføre en verdistrømsanalyse sammen
med en rådgiver. Det er viktig å ha med en som stiller
spørsmål og kan utfordre på din produksjon i dag. Tidsforbruket og dermed prisen vil variere alt etter hvilket område
en jobber med.
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LEAN er sunt bondevett satt i system
LEAN handler om å skape mer verdi med
mindre ressurser. LEAN betyr slank eller
”trimma” og går ut på å øke produktiviteten gjennom stadige forbedringer.
LEAN bygger på Toyota sin produksjonsfilosofi. Verdistrømsanalysen er et av
flere verktøy.

LEAN er ikke et fiks ferdig system
som kan innføres på en gang, men en
kontinuerlig prosess. Målet med LEAN
er å skape en kultur, der alle på gården
bevisst søker etter smartere måter å jobbe
på. LEAN har verktøy som sikrer god
sammenheng mellom det en vil gjøre,
og det en faktisk gjør.

Les mer om LEAN på:
medlem.tine.no
medlem.nortura.no
geno.no

Lean i landbruket — bedriftsledelse, systematisering og kontinuerlig forbedring, er et fellesprosjekt som
TINE, Geno og Nortura står bak. Matmerk har støtta prosjektet.

