
Hvad er økonomistyring?

For landbruget:
• Budget og budgetopfølgning fra Ø90, så banken bliver glad?
• KPO, så der er styr på køerne?

Styring af økonomi



Hvad tjener I penge på?
• Mælk

Hvad er jeres begrænsning for mere 
mælk?

• Miljøgodkendelse? 
• Stald?
• ?

Hvad bruger I (for mange?) penge på?

Økonomistyring er meget andet end budget



Økonomistyring er fx målepunkter
Landbruget har 100 % styr på målepunkter for udbytte

Godt fokus på målepunkter for stykomkostninger

Meget få målepunkter for kapacitetsudnyttelse

• Hvor mange køer pr. m2 stald bør man have?
• Hvor mange kvier/ko?
• Hvor mange kg mælk pr. sengeplads?
• Hvor er break-even? Flere køer vs. mere plads pr. ko? 



Løft blikket fra DB og ydelse til hele resultatet
I ved 100 % hvad jeres ydelse er og jeres soyaskrå koster
Hvad koster jeres minilæsser jer? – og er den dyr?
Er jeres afkastningsgrad bedre end andre mælkeproducenters?
Hvad forrentes jeres egenkapital med?
Hvilken kvægfagligt nøgletal betyder mest for jeres bundlinie?

VKST analyse 2014: 
Størst sammenhæng mellem ”Døde kalve 0-180 dage” 
og ”resultat før skat”

Hvorfor?
Overskud og overblik?



Brug fraktilanalysen til at vælge fokus

Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95%

Kg EKM pr. årsko (leveret) 11.948 11.589 10.946 10.709 10.570 10.339 10.167 10.004 9.795 9.191 8.832

Fremstillingspris pr. kg EKM 2,06 2,15 2,28 2,32 2,36 2,41 2,48 2,52 2,58 2,73 2,82

Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,20 1,23 1,30 1,32 1,34 1,37 1,40 1,42 1,44 1,52 1,58

Afkastningsgrad 4,52 2,81 0,27 -0,56 -1,35 -2,29 -3,40 -4,40 -5,57 -8,70 -10,7

Bundet kapital pr. årsko 31.643 36.763 43.275 46.174 47.769 51.256 54.893 57.606 60.810 72.704 80.276

Dækningsbidrag pr. årsko 11.891 11.108 9.805 9.298 8.970 8.566 8.025 7.701 7.224 6.071 5.447

Krav til dækningsbidrag pr. årsko 8.603 9.117 10.127 10.478 10.815 11.297 11.731 12.069 12.466 13.683 14.346

Arbejdsomkostninger pr. årsko 2.509 2.792 3.379 3.568 3.774 3.975 4.169 4.359 4.555 5.281 5.700

Bygningsomk. pr. årsko 1.512 1.744 2.144 2.293 2.405 2.595 2.793 2.921 3.083 3.614 3.975

Inventar inkl. energi pr. årsko 1.859 2.097 2.609 2.786 2.962 3.218 3.480 3.799 4.212 5.148 5.524

Resultat, driftsgren pr. årsko 1.084 208 -1.206 -1.638 -2.044 -2.716 -3.345 -3.805 -4.325 -5.939 -6.719

Konventionel|Stor race| Alle
Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale
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Omkostning maskiner

Skærmklip fra Maskinbasen.dk



Udnyt jeres kapaciteter
Hvad er jeres kapacitet? Og hvor er der ledig
kapacitet?

• Ansatte
• Tid
• Egenskaber

• Jer selv
• Har I tid til ledelse?

• Stalde
• Køer
• Miljøgodkendelse
• Maskiner
• Hektar

• Udbytter (kender I dem helt præcist?)
• Nemme at dyrke?



Svineproducenter har fokus på kapaciteter



Eksempel: Udnyt staldkapacitet
Stald fuld
Plads i miljøgodkendelsen
Ydelse i høje ende
Lade kunne udnyttes bedre
Hvert år sælges kælvekvier

Lettere ombygning og reduktion i kvier gav:
• Velfærdsafdeling
• Opstartshold
• + 10 % årskøer 
• Højere ydelse 



Eksempel: Høje gylleomkostninger
Dygtig i stald og i mark – også salgsafgrøder

Ledig kapacitet, markmaskiner

Meget høje gylleomkostninger

Spare væsentligt omk. ved reduktion af transport 

→ muligt at forpagte dyr jord tæt på ejendommen

+ stadig tjene flere penge 



Eksempel: Arbejdsomkostning
Stald udnyttet

Kapacitet, ydelse udnyttet

Miljøgodkendelse udnyttet

Arbejdsomkostninger for høje: 
• Dårlig logistik præger mange ejendomme
• Foderblanding, der ikke passer med blanderen, dyr,…
• Mælketaxa skal bruges i øst og vest
• Der køres rundt med dyr på kryds og tværs af ejendommen
• Tager tid
• Stresser dyrene



Eksempel: Maskiner
Dygtig landmand

Gode udbytter

Fik beregnet maskinomkostninger

Følte sig presset i travle perioder

Solgte maskinerne til maskinstation og fik full-line aftale med dem



Omkostningsfordeling, græs 1,40 kr./FE

0,09

0,23

0,250,62

0,04

0,18

Markarbejde

Gødning

Gylle 25 m3/ha,

Høstomkostninger
(plastic+ens.middel+høst)
Udsæd

Jordleje (3800-2000) = 1800
kr./ha
Kemikalier



Udsagn fra landmænd

Jamen vores 
maskinstationsandel er 
så stor, at vores egne 
maskinomkostninger 
ikke betyder noget…..?



Opsamling

• Hvad er vigtigt for jer?
• Vælg jeres fokus – og tilpas ledelsesrapportering til

det

• Brug økonomistyring til at kende jeres bedrift og 
økonomi

• Vurder jeres tid og kapaciteter realistisk
• Hvilke opgaver er I dygtige til og tjener penge på?
• Rettidig omhu hele vejen rundt!
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