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Kom godt i gang med Produktionsbudget 
 

Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige 

og tekniske grundlag for budgettering af dækningsbidraget i en malkekvægsbesætning. 

Budgettet bygger normalt på både en besætningsprognose og et foderbudget, men kan 

udarbejdes uden, eller med kun besætningsprognosen som grundlag.  

 

Før produktionsbudgettet udarbejdes, er det en stor hjælp at have styr på de priser, der 

forventes på mælk, kød, foder og øvrige omkostninger. 

 

Det færdige produktionsbudget kan overføres til budgetdelen i Ø90 og danne grundlag for 

videre budgettering.   

 

Vejledningen er bygget op med mange klip af skærmbilleder samt tilhørende korte trin-for-

trin-tekstvejledninger til indtastninger og funktionalitet.  

 

Introduktionshæftet er suppleret med artikler om det faglige grundlag, der kan findes via 

hjælpetasten  i programmet eller på www.dlbr.dk/it. Her er der ligeledes typiske spørgsmål 

og svar (FAQ), som løbende opdateres. 

 

 

Udgivet        September 2013 

 

Redigeret        September 2013 
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http://www.dlbr.dk/it
http://www.dlbr.dk/it
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


3 

Indhold 
 

Start programmet ..................................................................................... 4 

Valg af bedrift ........................................................................................... 5 

Opstart af Produktionsbudget ................................................................ 9 

Opret Produktionsbudget ..................................................................... 10 

Arbejdsgangen i Produktionsbudgettet ............................................... 11 

Fanen Generelt ....................................................................................... 12 

Fanen Salg af mælk ............................................................................... 13 

Fanen Kødtilvækst ................................................................................. 15 

Fanen Foderomkostninger .................................................................... 17 

Fanen Dyrlæge og diverse omkostninger ........................................... 19 

Vis budget, gem og udskriv .................................................................. 21 

Dataoverførsel til Ø90 ............................................................................ 22 

Rediger, kopier og slet produktionsbudget ......................................... 23 

 

 

 
 
 
 



Start programmet 

 

4 

Start programmet 
  

Når programmet er installeret korrekt, skal du starte det fra skrivebordet på 
computeren og logge ind med dit brugernavn og password (det samme 
som til LandbrugsInfo og Landmand.dk). 
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Valg af bedrift 

  
A: Legaliseret til én bedrift 
Programmet starter, og du bliver mødt af nedenstående billede. Har du 
adgang til en enkelt bedrift (f.eks. landmand med én bedrift), har du ikke 
mulighed for at vælge bedrift og knappen er ikke synlig i skærmbilledet. 
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 B: Legaliseret til mellem to og 25 bedrifter 
Hvis du har adgang til mellem to og 25 bedrifter, vil du blive mødt af en 
liste, med de bedrifter du er legaliseret til, som vist herunder. 
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 C. Legaliseret til flere end 25 bedrifter 
Hvis du er legaliseret til flere end 25 bedrifter, skal du fremsøge bedriften 
via søgefelterne i dialogen, der fremkommer, når du starter programmet. 
Der er mulighed for at søge på CVR-navn, CVR-nr. og besætnings-nr. Hvis 
søgningen giver mere end 25 bedrifter, bliver du bedt om at specificere 
søgningen. Vælg bedrift på listen og klik på Ok. 
 

 

 
  

Herefter markerer du den ønskede bedrift med et venstreklik, og vælger 
Ok. Du får så velkomstbilledet, som vist under punkt A. 
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 Når du logger på DLBR KvægIT næste gang, åbner programmet i den be-
drift du arbejdede i, sidst du brugte programmet. Hvis du ønsker at skifte 
bedrift, skal du klikke på ”Vælg Bedrift” øverst i skærmbilledet: 
 

 

 
  

Funktionen af ”Vælg Bedrift” afhænger af antallet af bedrifter du er 
legaliseret til. 
 

 Nu introduceres det nye bedriftsbegreb i DMS 
Det kan beskrives således: 
En BEDRIFT består naturligt af besætninger, der hører under samme CVR 
nummer. Hvis der er samarbejde mellem besætninger, der ikke har samme 
CVR nummer, kan disse også tilføjes under BEDRIFTEN, når brugeren er 
legaliseret til disse. Dette kan f.eks. være aktuelt på kviehoteller, hvor ind-
sættere af kvierne selv ejer de besætningsnumre, deres dyr går i. 
En BEDRIFT kan deles op på forskellig vis alt efter behov. Denne opdeling 
hedder DRIFTSENHED. 
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Opstart af Produktionsbudget 
  

Programmet starter, og du kan vælge Produktionsbudget (1) under menu-
en planlægning. 

  

 



Opret Produktionsbudget 

 

10 

Opret Produktionsbudget 
 Før du opretter et produktionsbudget, anbefales det, at du udarbejder en 

prognose og et foderbudget. 
 

  
 Du skal gøre følgende 

Tryk på Ny i funktionsbåndet i øverste venstre hjørne (2) 
I den dialogboks der nu fremkommer, skal du 

 Redigere navnet (3), hvis du ikke er tilfreds med det foreslåede 

 Vælge den rigtige driftsenhed (4) 

 Redigere startdatoen og slutdatoen (5), hvis det foreslåede ikke er kor-
rekt 

 Vælg den prognose og det foderbudget, som skal danne grundlag for 
dit produktionsbudget (6) 

 Vælg Til økologisk drift, hvis det er relevant (7) 
 

 Nyttigt at vide! 
1. Valg af økologisk betyder, at afregningsmodellen for mælk tilrettes, og 

standardpriser for dyreomsætning ændres 
2. Når du har valgt en prognose, kan du kun vælge de foderbudgetter, 

som er oprettet på baggrund af samme prognose 
3. Hvis dit foderbudget ikke kommer til syne i valgboksen, kan det enten 

skyldes, at der mangler en markering for Anvend i foderbudgettet, el-
ler at foderbudgettet ikke dækker hele budgetperioden 
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Arbejdsgangen i Produktionsbudgettet 
 Når budgettet er oprettet, bliver du præsenteret for et første udkast til dæk-

ningsbidraget for dit kvæghold i form af en resultatflyder, som lægger sig 
oven på skærmbilledet. Med musen kan du flytte denne resultatflyder rundt 
på skærmen, så den ikke er i vejen, når du skal redigere de forskellige pri-
ser. 
 
Det første udkast af dækningsbidraget er baseret på oplysningerne fra 
prognosen og foderbudgettet, samt på nogle standardpriser fra 
www.farmtalonline.dk. 
 
Eksempel på resultatflyder 
 

 
 
Du skal nu foretage en kritisk gennemgang af de 5 faner du finder eksem-
pler på i de følgende afsnit; Generelt, Salg af mælk, Kødtilvækst, Foder-
omkostninger, samt Dyrlæge og div. omkostninger, sådan at priserne præ-
cist afspejler dine forventninger til budgetperioden. 
 
Du bør forholde dig til samtlige priser. Du kan redigere mængderne, men 
det anbefales ikke. I stedet bør du gå tilbage i prognosen eller foderbudget-
tet og rette mængderne der. 
 

http://www.farmtalonline.dk/
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Fanen Generelt 
  

Fanen Generelt viser de valg, du har foretaget i oprettelsesdialogen, så 
den behøver du kun at forholde dig til, hvis du har lavet fejl under oprettel-
sen. 
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Fanen Salg af mælk 
  

På fanen Salg af mælk kan du tilrette forudsætningerne for beregning af 
mælkeprisen og den samlede mælkeproduktion. Mængderne kommer fra 
Prognosen, og prisen kommer fra en central afregningsmodel. 
 

 
 
Hvis du ER Arla-leverandør, skal du gøre følgende 

 Hvis du har specielle tillæg såsom Lærkevang, uafhængig afhentning 
m.fl., skal du vælge dette under Grundlag for mælkepris (7) 

 Vælg den forventede afregningsklasse for celletal, kim og sporer (8) 

 Kontroller, om du er enig i Landbrug og Fødevarer, Kvæg's forventnin-
ger til prisen for standardmælk i budgetperioden (9) 

 
Hvis du IKKE er Arla-leverandør, skal du gøre følgende 

 Fjern fluebenet ud for Leverandør til Arla (10) 

 Tilret afregningspriserne for et kg standardmælk (11), så den matcher 
den forventede afregning til dit mejeri 

 Tilret datoer og satser for sæsondifferentiering (12) 
 

 Nyttigt at vide! 
Øverste halvdel af fanen afspejler den forventede mælkepris for et kg 
standardmælk, baseret på Landbrug og Fødevarer, Kvæg's forventninger. 
Denne pris bliver omregnet, så den passer med din forventede produktion 
ud fra prognosen, hvilket fremgår af den nederste halvdel. Hvis du vil se 
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detaljerne for din egen mælkepris, skal du klikke på det lille +. 

 Du kan overskrive Landbrug og Fødevarer, Kvæg's forventninger, ved at 
taste oveni og/eller tilføje flere delperioder (11). 
 
Genindlæsning 
1. Hvis du har været tilbage og rette i prognosen, kan du opdatere pro-

duktionsbudgettet med ændringerne, ved at trykke på Prognose (13) i 
funktionsbåndet under Genindlæs grundlag. Genindlæsningen betyder 
ændring af alle indtastede værdier for både kød og mælk.  

 
2. Standardværdier kan genindlæses ved klik på Genindlæs grundlag 

mælkepris (14). Ændringer i Videncentret for Landbrug, Kvæg's for-
ventninger til mælkepris vil løbende blive ajourført, og kan derfor bru-
ges til genberegning af produktionsbudgettet med nye mælkepriser. 
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Fanen Kødtilvækst 
  

På fanen Kødtilvækst indtaster du priser på den forventede dyreomsæt-
ning.  
 

 
 
Du skal gøre følgende 
1. Rediger de forslåede omsætningspriser, så de passer med dine for-

ventninger (15) 

2. Hvis du forventer en prisudvikling i løbet af budgetperioden, kan du til-
føje en delperiode med en anden pris. Tryk på det grønne + (16) og 
vælg en ny delperiode 

3. Vælg hvad der skal ske med dine tyrespædkalve (17). Hvis du selv op-
feder dine tyrekalve, skal produktionsbudgettet udarbejdes i Ø90 med 
udgangspunkt i en standardkalkule. Det kan ikke håndteres i dette mo-
dul 

 
Nyttigt at vide! 

 Startværdien er beregnet på grundlag af driftsform (Økologisk/konven-
tionel) og beregnet afgangsvægt i prognosen. 
 

 Der vises kun de linjer, der ifølge prognosen er sket en omsætning på. 
Dvs., hvis du ifølge prognosen skal indkøbe kælvekvier, fremkommer 
der en linje med priser for køb af kælvekvier - ellers ikke 

 

 Du kan genindlæse standardpriserne under Genindlæs grundlag (18). 
Standardpriser kommer fra www.farmtalonline.dk 

http://www.farmtalonline.dk/
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 Det er muligt at ændre i dyreomsætningen pr. måned, men det anbefa-
les ikke. Hvis du retter dyreomsætningen i produktionsbudgettet, sker 
der ikke nogen genberegning af foderbehov, mælkeproduktion, status 
mv. Du bør i stedet gå tilbage i prognosen og foretage dine ændringer 
og derefter genindlæse prognosen (18) og evt. foderbudgettet. 

 Ved klik på +/- foldes de ønskede linjer ud/sammen (19) 

 Statuspriserne er standardpriser og kan ikke ændres 

 Ved kvier i pension, pasningsaftale indgår kvierne i status 

 Ved kvier i pension, køb/salg indgår kvierne ikke i status, og der købes 
og sælges dyr 

 Omsætningen af tyrespædkalve hentes fra foderbudgettet, men kan 
tilrettes i funktionsbåndet øverst (17) 
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Fanen Foderomkostninger 
  

På fanen Foderomkostninger redigerer du priserne på det anvendte foder. 

  
 

 

 Du skal gøre følgende 
1. Tilret priserne på indkøbt foder, så de passer med din forventning (20) 

2. Tilføj evt. ændringer i priserne i delperioder, ved at klikke på det grønne 
+ (21), f.eks. ved start på ny kontrakt 

 

Nyttigt at vide! 

 Fodermidlerne er samlet i overordnede grupper (22) 

 Ved klik på +/- foldes de ønskede linjer ud/sammen (23) 

 De foderpriser der står som startværdi (20), er en vægtet pris ud fra 
mængderne i foderbudgettet og priserne i fodermiddeltabellen 

 Hvis du vælger Genindlæs Foderbudget (24), får du genindlæst det 
vægtede gennemsnit fra foderbudgettet. Hvis du derimod vælger 
Genindlæs Standardpriser (24), får du indlæst standardpriser fra 
www.farmtalonline.dk 

Det er muligt at redigere fodermængderne, men det anbefales ikke. Fore-
tag i stedet dine ændringer i foderbudgettet. Grundlaget fra foderbudgettet 

http://www.farmtalonline.dk/
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kan derefter genindlæses under Genindlæs grundlag, foderbudget (24) 
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Fanen Dyrlæge og diverse omkostninger 
  

På fanen Dyrlæge og diverse omkostninger indtastes priser udtrykt som kr. 
pr årsko, inkl. opdræt. 
 

  
 
Du skal gøre følgende 
1. Rediger de foreslåede omkostninger for Dyrlæge og div. omkostninger 

(25), så de passer med dine forventninger for din bedrift. Startværdier-
ne er standardtal, som kommer fra www.farmtalonline.dk. Du skal nor-
malt ikke redigere omkostningen til Daka, da den er beregnet på bag-
grund af prognosen. 

2. Fravælg evt. omkostningslinjer, hvis der er nogen, du ikke forventer en 
omkostning på (26). 

3. Hvis du har indgået en pasningsaftale for dine kvier med en anden 
landmand, skal du klikke på det lille + ud for Kvier i pension (27) og ind-
taste den aftalte pris (28) pr. kvie pr. dag for pasning og foder. 

 
Nyttigt at vide! 
Dyrlægeomkostningen er fordelt på måneder, ud fra kælvningsfordelingen i 
prognosen. Øvrige omkostninger er fordelt på måneder, ud fra antal køer 
pr. måned. 
 

http://www.farmtalonline.dk/
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Under Genindlæs grundlag i øverste funktionsbånd kan du 

 Indlæse standard priser (29) – overskriver egne indtastninger 

 Indlæse prognose (29) – overskriver egne indtastninger på alle faner 
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Vis budget, gem og udskriv 
  

Når indtastningerne er foretaget, kan du få vist resultatet på skærmen, før 
du udskriver. 
 

 
 
 
Du kan gøre følgende 
1. Tryk på Vis budget (30) og få vist Dækningsbidrag i alt (31), Dæk-

ningsbidrag pr. ko, inkl. opdræt (32) samt tekniske Budgetnøgletal (33). 
2. Åbne og lukke for detaljer ved at klikke på +/-knapperne (34). 
 
Under Gem (35) kan du gemme dine indtastede ændringer. 
  
Under Udskrifter (36) kan du vise udskriften på skærmen samt udskrive 
direkte til printer. 
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Dataoverførsel til Ø90 

  
Under Overfør til Ø90 kan du 

1. Overføre budgettet til en postkasse i Ø90 

2. Med en ny overførsel, overskrive en eksisterende med samme navn 

3. Navngive budgettet med alternativt nr. og evt. sted (37) 

4. Angive modtager – (modtageren har kun adgang til de bedrifter, ved-
kommende er legaliseret til) 

a. Angiv kredsnummer (38) (nødvendig) 

b. Angiv Ø90-ejendomsnummer (nødvendig) (39) 

c. Økonomirådgivernavn (valgfri) (40) 

d. Note til modtager (valgfri) (41) 

 

 
 

I højre side af skærmen vises kvitteringer for tidligere overførsler og mod-
tagere. 

Modtageren af budgettet kan: 

1. Se alle detaljelinjer i budgettet 

2. Se månedsfordelingen af indtægter og omkostninger 

3. Se alle dyregrupper under besætningsforskydning 

4. Foretage tilpasninger i forhold til likviditet 

5. Håndtere interne overførsler (hjemmeavlet foder) 

6. Foretage korrektion af produktionsomfang med udgangspunkt i produk-
tionsbudget, eksempelvis 100 årskøer => 110 årskøer 
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Rediger, kopier og slet produktionsbudget 
  

Når budgettet er afsluttet og gemt, kan du redigere, kopiere eller slette i et 
eksisterende budget du har oprettet. 
 

 
 
Under Funktioner i øverste funktionsbånd kan du 
1. Vælge det ønskede budget 

2. Redigere i et budget 

3. Kopiere og arbejde videre i en kopi af budgettet 

4. Slette et eksisterende budget 

 
 

 

  


