
Det nye Landmand.dk er blevet til i et stærkt samarbejde mellem SEGES, som ejer og driver landmand.dk, og 
rådgivningsvirksomhederne i Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR). Læs herunder hvad DLBR-direktørerne i 
Styregruppen for Digitalisering hver især siger om mulighederne i det nye Landmand.dk og datadrevet 
rådgivning. 

 

Kim Koch, adm. direktør AgriNord 

Hvilke muligheder giver datadrevet rådgivning landmanden og 
rådgivningen? 

Vi har i Fødevareklyngen i Danmark enorme mængder af data 
genereret i samspillet mellem landmand og en række 
fødevarevirksomheder og-eller rådgivningsvirksomheder. Dem 
skal vi sætte i spil for at udvikle landmandens bundlinje – vi 
skal bruge disse data til at flytte rådgivningen fra bakspejlet til 
mere fremadrettet og proaktiv rådgivning - og så skal vi huske 
på, at det alt samme er landmandens data. I dag er mange 
landmænd kunder hos mere end en rådgivningsvirksomhed, 
men med Landmand.dk skal han kun logge på et sted, fordi vi i 
rådgivningsvirksomhederne i DLBR tager udgangspunkt i 
landmanden og hans bundlinje og står sammen om at udvikle 
på ét system. Det er en meget stor fordel, fordi det giver stor 
fleksibilitet for kunderne. 
Det afgørende er, hvordan rådgiveren yder den bedste 
rådgivning på grundlag af landmandens data. Det er jo i 
kombinationen af data, viden og dialog, tingene flytter sig. 
Landmanden og rådgiveren ser ikke længere på data i 
bagspejlet, men på aktuelle tal, og kan dermed reagere hurtigt 
og se fremad. På sigt giver datadrevet rådgivning også 
muligheder for at komme endnu mere ind til kernen af, hvorfor 
nogle landmænd lykkes bedre end andre. Hvad er det præcis, 
de gør, og hvordan kan vi lære af det, og bruge det til at løfte 
andre. 

Kommer vi til at se mere datadrevet rådgivning fremover? 

Ja, meget mere, og jeg mener, det er meget vigtigt, at 
rådgivningsvirksomhederne udvikler på dette i fællesskab og 
ikke hver for sig. Vore konkurrenter er ikke de øvrige DLBR 
rådgivningsvirksomheder – det er de store banker og en række 
BPO virksomheder/IT-system leverandører og de store 
revisionshuse etc., der er dem, vi skal kæmpe med i fremtiden. 
Derfor skal vi digitalisere endnu mere og holde sammen, så vi 
bliver stærkere og kan give landmanden endnu bedre 
rådgivning med udgangspunkt i ham og hans individuelle data. 

 

 

Morten Langgaard, afdelingsleder Digitalisering 
LandboNord 

Hvilke muligheder giver datadrevet rådgivning landmanden og 
rådgivningen? 

For det første får kunderne data fra landbrugets databaser – 
produktion og økonomi - samlet et sted med fokus på gårdens 
totaløkonomi. Og vi kan tilbyde vores kunder et daglig ajourført 
beslutningsgrundlag - ufiltreret. Det kan på sigt være den reelle 
timepris for maskinstationen pr enhed, det kan være overblik 

over, hvornår det kan betale sig at skifte fra en foderblanding til 
den anden. Det er den helt aktuelle temperatur vi tager. Det 
giver os mulighed for at spotte trends og tendenser og tidligere 
at komme ind og rådgive og også se på bedriften mere på 
tværs. Dashboardet på Landmand.dk er enkelt og overskueligt. 
Det giver landmanden mere indsigt og ejerskab. Jeg tror på, at 
han bliver mere nysgerrig i forhold til at stille spørgsmål, og der 
kan vi som rådgivning skabe indsigt, og komme med løsninger.  
Vi får nye muligheder for at følge op på handlingsplaner og 
strategi med basis i fakta. Yde helhedsrådgivning og give 
overblik over de vigtige parametre, som for eksempel hvad er 
egentlig min fremstillingspris? Dermed kan vi efterlade 
landmanden med en bedre bundlinje. 

Kommer vi til at se mere datadrevet rådgivning fremover? 

Ja. Men det bliver ikke alle kunder, der ønsker at bruge det. 
Måske føler de ikke, at de har behovet, måske oplever de, at 
det er for krævende i forhold til at have styr på de data, der 
løbende skal puttes ind i systemet via landmandens rå-
bogholderi, for vi kan bruge det til analyser. Lige nu diskuterer 
vi også, om der er mulighed for at koble os sammen med 
bank, e-boks og de platforme, som landmanden bruger uden 
for landbruget.  

 

Karsten Lauridsen, vicedirektør LMO 

Hvilke muligheder giver datadrevet rådgivning landmanden og 
rådgivningen? 

Det bliver den nye måde, vi driver rådgivning på. Vi kommer 
som rådgivere tættere på tallene og tættere på landmanden og 
får et dagsaktuelt overblik over, hvordan økonomien og 
udviklingen på bedriftens nøgletal ser ud. Nu er vi startet i det 
små, men jeg ser meget frem til, at der kommer endnu flere 
muligheder på det nye dashboard. Som rådgivere og 
konsulenter kan vi agere hurtigere med daglige opdateringer, 
og vi kan hurtigt følge op, når der er afvigelser fra det 
planlagte. Så er det den dygtige rådgivers opgave at sætte 
handling og indsatser i gang.  

Kommer vi til at se mere datadrevet rådgivning fremover? 

Ja, der er et kæmpe potentiale. Viden er datadrevet, og vi kan 
sætte robotter til at trække tal ud og på sigt også til at lave 
prognoser. Dermed kan vi se nye sammenhænge, vi ikke så 
før. Nu tager vi det allerførste spæde skridt, men der kommer 
mere. På længere sigt ser jeg et stort potentiale i, at 
datadrevet rådgivning kan være med til at identificere, hvor 
landmanden kan udvikle sin forretning. Det er en anden måde 
at være rådgiver på – og det hele handler jo om at lave en 
endnu bedre forretning hos landmanden. 

 



Anders Andersen, adm. direktør LandboSyd 

Hvilke muligheder giver datadrevet rådgivning landmanden og 
rådgivningen? 

For alle virksomheder og ledelser er det vigtigt at få hurtige, 
opdaterede produktions- og økonomidata. For os som 
rådgivning betyder det, at vi endnu hurtigere kan dele viden 
med landmanden og på den måde supportere ham i et endnu 
tættere samarbejde. At landmand og rådgiver begge kan se 
bedriftens udvalgte nøgletal er vigtigt. Det betyder, at vi hele 
tiden har en opdateret status og kan følge op på tallene og 
reagere, hvis der er behov for det. Tidligere har det kunnet 
tage flere måneder at få en opdateret rapportering, og så er 
man jo i princippet allerede bagud. Nu får både landmand og 
rådgiver friske tal og kan hurtigere reagere, følge op og 
dermed flytte noget til fordel for landmandens bundlinje. 

Kommer vi til at se mere datadrevet rådgivning fremover? 

For mig at se, er det her næste version af digitaliseringens 
fordele. Vi har længe fokuseret på at arbejde smartere ved at 
få data ind på en hurtigere og mere automatiseret måde. Nu 
kan vi fokusere på at få data ud og anvende dem. Og den 
enkelte landmands motivation for at have fokus på 
økonomistyringen bliver endnu større fremover. Uanset om det 
er landbrug, produktionsvirksomheder eller 
servicevirksomheder så handler det om, at vi som ledere skal 
helt tæt på økonomien og de ting, der påvirker om økonomien 
går op eller ned. 

 

Bjarke Poulsen, direktør SAGRO 

Hvilke muligheder giver datadrevet rådgivning landmanden og 
rådgivningen? 

Det bliver nemt at tilgå data, og tallene bliver helt aktuelle. 
Samtidig kan landmanden dele data med sin rådgiver. Alt 
sammen giver det et meget mere rettidigt overblik og indsigt, 
og landmanden og rådgiveren kan reagere lynhurtigt, hvis 
tingene bevæger sig den forkerte vej. Eller modsat: Se når det 
går den rigtige vej. Med sådan en løbende temperaturmåling 
på økonomi og produktion, vil det stå meget tydeligt, at det, 
han arbejder med i mark og stald, faktisk bliver til økonomi. 
Det, tror jeg, vil give ham større ejerskab til tallene. Mange 
gårde i dag består af flere enheder, og derfor er det samlede 
overblik afgørende. Hvis nu for eksempel de samlede 
vedligeholdelsesudgifter stiger i forhold til budgettet, så vil han 
kunne se det på Landmand.dks dashboard, og dermed kan 
han hurtigt tage handling på det. For landmanden er 
fremstillingsprisen den ultimative styrkeindikator. Men 
nettobundlinien skabes af mange forskellige ting. Med 
datadrevet rådgivning kan han se effektivitet og omkostninger 
og reagere rettidigt, hvis noget stikker af, eller justere sin 
forretning derhen, hvor der er penge i det. 

Kommer vi til at se mere datadrevet rådgivning fremover? 

Ja! Og når det er muligt at koble alverdens data, bliver kunsten 
at udvælge og kombinere de nøgletal, der giver mening for 
landmanden, driftlederen og rådgiveren lige nu. 
Landmændene er meget datasultne, men det kan være svært 

at grave sig ned i tallene i en travl hverdag. Derfor er det 
vigtigt, at vi som rådgivning formår at give ham overblikket og 
dermed skabe værdi.  

Gert Klitgaard, adm. direktør VKST 

Hvilke muligheder giver datadrevet rådgivning landmanden og 
rådgivningen? 

Vores landmænd kan få data, som er mere opdaterede. Data 
er opdaterede 24/7 – det er stort set ligegyldigt, hvornår data 
trækkes, så får landmanden et billede af situationen lige nu. 
Det giver et væsentligt bedre beslutningsgrundlag, når tallene 
ikke er 1-2 måneder gamle. I rådgivningen kan vi give vores 
landmænd et bedre produkt, fordi både landmand og rådgiver 
kan forholde sig til her-og-nu data og udviklingen, som den ser 
ud lige nu på udvalgte nøgletal. Før har mange måske kun 
forholdt sig til nøgletallene, når de fik lavet moms eller når 
regnskabet var udarbejdet. De nye muligheder på 
Landmand.dk vil især hjælpe de animalske producenter, som 
har løbende afregninger. Når nøgletallene beregnes løbende 
er det hurtigere at se, når noget begynder at skride, og så kan 
man straks sætte ind. Det kan vores landmænd – og rådgivere 
– virkelig bruge. Som rådgivere kommer vi tættere på 
landmanden og gårdens nøgletal med de nye muligheder på 
Landmand.dk, og derfor kan vi hurtigere og mere målrettet 
tage fat i landmanden, nærmest fra dag til dag. Vi får nye 
muligheder for løbende at lave handlingsplaner - og følge op 
på dem - og som rådgivere stille de afgørende spørgsmål til 
vores kunder og landmænd. 

Kommer vi til at se mere datadrevet rådgivning fremover? 

Det er jeg ikke i spor tvivl om! Der kommer meget mere af det 
her. Big data bliver nøglen til, hvordan vi kommer til at rådgive 
vores kunder i fremtiden. Så lige som internettet: det er 
kommet for at blive. 

 


