
 
 

RYK Medlemsinfo, 20. september 2019 
 
KONTROLÅRET 2018-2019: KONTROL NR. 1 SENEST FREDAG 1. NOVEMBER 2019 
Driftsenheder/besætninger, der skal indgå i årsopgørelsen på landsplan, skal gennemføre 
kontrollering nr. 1 senest fredag den 1. november 2019. Senere er for sent.   
 
ÅRSOPGØRELSE, YDELSESKONTROL 
Resultaterne fra Årsopgørelsen findes i DMS under: Bedrift|Ydelseskontrol|Årsopg.resul-
tat|Rapporter. Tryk på ”Vis”.  Udskriften ”Årsopgørelse” består af 2 sider. På side et er be-
sætningens resultater angivet. På side 2 fremgår besætningens/driftsenhedens bedste køer 
mht. årsydelse, livsydelse og høje NTM-værdier. Årsopgørelsen er dog først tilgængelig, når 
1. kontrol er gennemført og årsopgørelsen beregnet.  
 
Udskrifterne mht. årsopgørelsen sendes pr. e-mail eller post til de bedrifter, der har tilmeldt 

sig dette. 
 
BREV MED ”UOFFICIEL KONTROL, FORELØBIG”: MEGET VIGTIGT AT SVARE 
Nogle besætninger kommer i ”Uofficiel kontrol, foreløbig”. Denne status fastsættes ud fra 
bestemmelserne i kontrolreglernes afsnit 1 og 7.  
 
Disse besætninger får en foreløbig årsopgørelse med et brev på forsiden, om at besætnin-
gen er i ”Uofficiel kontrol, foreløbig”. Se figur 1. Dette brev kommer via DMS og sendes ud 
via e-mail eller post. Det er vigtigt at svare hurtigt, hvis I får dette brev.  
 

 
Din driftsenhed/besætning er i status ”Uofficiel kontrol, foreløbig” 
 
Vi er i gang med behandling af kontrolregnskabet for 01.10.2018-30.09.2019. 
Vores resultater og oplysninger viser i første omgang, at din driftsenhed/besætning er sat til 
”Uofficiel kontrol, foreløbig”. 
Dette er en foreløbig status, som kan ændres, hvis du har oplysninger, som kan dokumen-
tere, at status skal ændres. Manglende skriftlig forklaring medfører, at kontrolregnskabet får 
”Uofficiel sta-tus”. 
 
Du bedes venligst sende en skriftlig forklaring via e-mail eller brev til kontoret senest 
xx.xx.2019. 
 

Figur 1. Eksempel: Brev (uddrag af udskrift) til driftsenheder med ”foreløbig uofficiel kon-
trol”. 
 
 
DMS KAN GIVE ANDRE ARBEJDSRUTINER 
Over sommeren er ydelseskontrollen også lagt over i DMS. Landmænd har som bekendt 
brugt DMS et par år. Det betyder nye arbejdsrutiner i forbindelse med ydelseskontrol. Bla. 
kan flere forvente at blive spurgt om f.eks. manglende registreringer af kælvninger, allerede 
når kontrolassistenten henter prøverne. Tag godt imod initiativet. Målet er at kontrolleringen 
er klar hurtigere. 
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