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GOD LAGERSTYRING
HAR EFFEKT PÅ
MANGE OMRÅDER
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HVAD BETYDER DET EGENTLIG ?

• For at kende beholdninger (godt), skal vi
kende udbytterne på markerne

• Når vi kender udbytterne, kan man
• Træffe bedre beslutninger om sædskifte, skal mark 2 sås om

allerede i år? osv.
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HVAD BETYDER DET EGENTLIG ?

• For at kende beholdninger (godt), skal vi
kende udbytterne på markerne

• Når vi kender udbytterne, kan man
• Træffe bedre beslutninger om sædskifte, skal mark 2 sås om

allerede i år osv.
• Opgøre markøkonomien mere præcist og allerede i efteråret, og 

f.eks. beregne fremstillingspris på grovfoderet pr. 31.10.
• Få mere præcise driftsgrensanalyser, inkl. fremstillingspris
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HVAD BETYDER DET EGENTLIG? (2)

• Når man kender beholdningsstatus, kan man
• Beregne forbrug (f.eks. foder)

• Når man kender forbruget,
• Kender man den største omkostningspost i regnskabet for en 

kortere periode end 1 år
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OMKOSTNINGER?

Hvorfor er det vigtigt?
• Fordi omkostninger fortæller hele historien

• Hvad koster det at producere mælken
• Alternativ: udbetalinger eller udgifter

• Udbetaling: når man betaler for anskaffede varer
• Udgift: når man har en forpligtelse til at betale

Men hvad så med det foder, I selv producerer?
Og det foder I køber ind på ét tidspunkt og bruger på et 
andet?
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HVAD BETYDER DET EGENTLIG? (2)
BUDGETOPFØLGNING PÅ RESULTAT
Hvorfor er det vigtigt?
● Viden om faktisk status er nødvendigt for 

● at se behov for ændret adfærd
● at identificere primære indsatsområder

● Ingen overraskelser ift. årets resultat i regnskabet
● Større sammenhæng mellem produktion og opfølgning

● Lettere at forstå og genkende tallene
● Mere tilfreds bank – fordi de også undgår ubehagelige 

overraskelser
● Mulighed for at beregne fremstillingspris på mælk for en kortere 

periode end 1 år 
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HVAD BETYDER DET EGENTLIG ? (3)

• Når man kender forbruget, har man
• Bedre overblik over, hvornår der skal indkøbes foder

(i god tid)
• Mulighed for at få overblik over indkøbenes 

betydning for likviditeten
• En indikation af behovet for foderproduktion i marken næste år
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