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Agenda 

 Fakta 

 Værktøjskassen 

 Hvad kan du gøre? 

 Maskinomkostninger 

 Forpagtning 

 Alternativer 

 Opsummering 

 

 

 

 



Hvad er udgangspunktet? 



Uddrag af resultater 2016 



Beslutninger skal ske på baggrund af fakta 

 Når der skal optimeres er det vigtigt at kunne skille ”tingene” ad 

 Fordeling mellem driftsgrene i årsrapport er et godt udgangspunkt 

 En god analyse forudsætter, at du selv tager stilling 

 Flere analyser omhandler det samme, men er ikke det samme – 

husk ikke at sammenligne æbler og pærer 

 Vigtige strategiske beslutninger bør ikke tages på baggrund af 

følelser, men fakta 



Forskellen på at tro og tælle  



Mange forskellige værktøjer 



Baggrund for en god analyse 

 Fordel indtægter og udgifter mellem driftsgrene 

 Tilpas bogføring, så en del sker løbende – god dialog mellem 
landmand og regnskabskontor 

 Registreringer – herunder af udbytte og tidsforbrug (måske anvend 
Sagro Time App) 

 

 



Analyser og benchmarking 



FMS – En øjenåbner 

 Er det ikke bare en Driftsgrensanalyse? 

Driftsgrensanalyse FMS 

Fordele • Hurtigt at lave 
• Findes allerede 
• Giver et hurtigt overblik 
• Let adgang til Benchmarking 

• Præcis fordeling 
• Afgrøde, mark & 

maskinniveau 
• Beslutningsgrundlag 

Ulemper • Viser kun prisen for mixet 
• Deling græs/majs muligt 

• Groft skønnet fordeling 
mellem mark & stald 

• Kræver erfaring 
• Tidskrævende (ved 

fuld analyse) 

Intet er bedre end jeres registreringer! 



FMS - Kend dine priser 

Fremstillingspris Produktionspris 

Driftsgrensanalysen FMS – Mark & Maskiner 

Stykomkostninger 
 Udsæd + gødning + planteværn + diverse 

mark. 

Stykomkostninger 
 Udsæd + gødning + planteværn + diverse 

mark. 

Maskinomkostninger (inkl. løn) 
Afskrivning og forrentning inventar + 
vedligehold + brændstof og energi + 
maskinstation + løn + ejeraflønning. 

Maskinomkostninger (inkl. løn) 
Afskrivning og forrentning inventar + 
vedligehold + brændstof og energi + 
maskinstation + løn + ejeraflønning. 

Øvrige omkostninger og indtægter 
Ejendomsskat og forsikringer + forrentning af 
bygninger, jordforbedring, beholdning og 
rettigheder + afskrivning på bygninger og 
jordforbedring - andre landbrugsindtægter 

Jordleje 
Forrentning af jordværdi + forpagtningsafgift. 

EU-støtte 

Jordleje 
Aktuel forpagtningspris pr. ha. i området 

EU-støtte 

12.. 

8 til 33 øre pr. FEN 



FMS – En øjenåbner 

 FMS er fordelingsnøglen til Driftsgrensanalysen! 



FMS – En øjenåbner 
 

 Maskinanalyse 

 

 Hvor kan jeg reducere mine kapacitetsomkostninger? 

 Hvilke opgaver løser jeg billigst? 

 Hvilke opgaver kan jeg med fordel udlicitere? 

 Hvad er merprisen ved investering i en ny traktor? 

 Produktionspris 

 

 Hvad koster det at fremstille dine afgrøder? 

 Hvilke omkostninger er ”faste” 

 Scenarieberegning 

 

 Nye afgrøder? 

 Ny foderplan? 

 Roer, græs, ribbehøst, lucerne, hvede – eller? 



Hvad kan du selv gøre noget ved? 

Bruttoliste  

 Vejret  

 Rettidig omhu 

 Udnyt jordens potentiale (anerkend dens potentiale) 

 Maskinøkonomi 

 Jordleje 

 …. 

 



Kend dine omkostninger 

 Med udgangspunkt i 

 

 Driftgrensanalysen 

 Fraktilanalysen 

 FMS 

 

 Kender du dine omkostninger 

 

OG vigtigst af alt 

 

Du ved hvor du skal sætte ind 



Kend dine omkostninger 

 Stykomkostninger 

 

 Varerier oftest fra 1.500 – 4.500 kr. pr. ha 

 

 Maskinomkostninger 

 

 Varierer oftest fra 4.000 – 10.000 kr. pr. ha 

 



Kend dine omkostninger 

 Maskinomkostninger 



Kend dine omkostninger 

 Et eksempel fra en FMS 

Redskaber og opgaver Værdi Forventet kapacitet 

mærke og model årgang kr.    enhed 

Gyllevogn 2008          400.000  40,0  m3 

Traktorer Værdi 

mærke og model årgang HK kr. 

Claas 830   235        100.000  

New Holland T7.210 2013 210        535.000  



Kend dine omkostninger 

 Resultatet 

 

 Claas 830   23 kr. pr. m3 

 

 New Holland T7.210 (ny)  23 kr. pr. m3 

 

 Claas 930 (ny)   25 kr. pr. m3 

Traktorer Værdi 

mærke og model årgang HK kr. 

Claas 830   235        100.000  

New Holland T7.210 2013 210        535.000  

        

Ny New Holland T7.210 2014 210        400.000  

Ny Claas 930 2016 350        800.000  



Hvad afgør prisen på en forpagtning? 

 Typisk svar: ”Markedet” 

 Hvem er markedet?  

 Gns. Ifølge Danmarks Statistik er 2.200 kr. pr. ha + Støtte 

 

 

 

 



Hvad bør afgøre prisen på en forpagtning? 

For alle interesserede: 

 Markstørrelse 

 Markform 

 Jordbund (våde områder) 

 Forhindringer (i marken) 

Specifikt for dig: 

 Afstand 

 Dine alternative 



Maskinkapacitet i forhold til markens form 



Andel forager/markens størrelse og form 



Udbyttetab/markens størrelse og form 



Kend din produktionspris 



Arbejds- og maskinomkostninger  

 

 Regulære marker 4.200 kr./ha 

 Små marker (<3 ha) og kiler 5.250 kr./ha 

 Forskellen er altså minimum 1.000 kr./ha 



Udbyttetab 

 

 Gennemsnitsudbytte på 9.000 FEN pr. ha 

 Fremstillingspris 1,10 kr. pr. FEN 

 Ved 20% tab på forager = 1.400 kr. pr. ha 



Kend din produktionspris 



Kend dine omkostninger 



Kend dine omkostninger 



Kend dine omkostninger 

 Et eksempel 

 

 Kunde i grovfoderskolen 

Majs avlet til 59 øre pr. FEN 

Udbytte på 10.000 FEN/ha 

 

 Fosforloft betyder overskud af 4.375 m3 gylle 

 

 Biogas kan afsætte – men til 35 kr. pr. m3 

 

 Med afsæt i resultater fra Grovfoderskolen 

 

 6.500 kr. pr. ha til forrentning/forpagtning af ekstra jord! 

 

 



Konklusion 

 Kend din fremstillingspris på grovfoder 

 Kend dine reelle alternativer (inkl. ikke flytbare omkostninger) 

 Anerkend dit potentiale  


