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Link til European Agricultural Fund for Rural Development. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


Opstart af Foderplan 

 

 

Opstart af Foderplan 
  

Programmet starter, og du kan vælge Foderplan under menuen Foder i 
indgangsbilledet. 
 

 Under menuen Foder kan du også oprette fodermidler i Bedriftsfodermid-
deltabellen og redigerer fodermidler. Her finder du også Foderanalyser, 
hvor du overfører foderanalyser fra analysefirma til bedriftens fodermiddel-
tabel. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skærmbillede 1: Indgangsbillede til DLBR NorFor Foderstyring 

 
 Øverst findes funktionsbåndet med knapper med funktionalitet for det på-

gældende modul (2). 
 
Hvis der tidligere er oprettet foderplaner på bedriften, vises disse i hoved-
vinduet (3). 
 
Der kan hentes hjælp til modulet ved at trykke på spørgsmålstegnet (4). 
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Opret en Foderplan 

 

Opret en Foderplan 
  

Du opretter en ny foderplan ved at klikke på knappen Ny i skærmbillede 1. 
Så kommer boksen vist i skærmbillede 2 frem. Her kan du 
1. Give foderplanen et passende navn 
2. Vælge driftsenhed 
3. Vælge dyretype  
4. Angive hvilken periode foderplanen skal gælde. Perioden vælges via 

kalenderen, ved at klikke på pilene ved henholdsvis start- og slutdato. 
5. Sæt flueben i Anvend, hvis du ønsker at bruge planen til en fremtidig 

foderkontrol 
6. Klik OK 

 

  
Skærmbillede 2: Oprettelse af en foderplan 

 
Når foderplanen er oprettet fremkommer næste skærmbillede, hvor der er 
en række faner. 
 

  
 



Opret en Foderplan 

 

 
Skærmbillede 3: Foderplan 

 
Indgangsbilledet til Foderplan er fanen Dyre og Grundoplysninger. 
 



Rediger foderplan 

 

Rediger foderplan 
  

Fanen Generelt 
Her kan du give foderplanen et navn eller ændre navnet, hvis du har kopie-
ret en eksisterende foderplan. Du kan skrive kommentarer (de kommer 
ikke med på udskrifter), angive periode samt se, hvornår foderplanen er 
oprettet og evt. ajourført.  
 

 
Skærmbillede 4: Fanen Generelt 

 

  



Rediger foderplan 

 

 

 
Skærmbillede 5: Fanen Dyre og Grundoplysninger 

 

Fanen Dyre og Grundoplysninger 

Her kan du 
1. Vælge om dyrefordelingen skal tastes manuelt eller om du vil bruge 

oplysninger fra Den Centrale Kvægdatabase. Indtastning af dyreantal 
skal være i feltet i alt, hvis dyregruppen ikke er opdelt i 1. kalvs og øvri-
ge. Ved opdeling i 1. kalvs og øvrige, tastes dyreantallet i de respektive 
felter. Hvis dyrefordelingen tastes manuelt, vælger du først fodrings-
princip og derefter intastes antallet af dyr i de forskellige dyregrupper 

2. Vælge fodringsprincip. Der kan vælges mellem nedenstående fod-
ringsprincipper 
A. Fast fodring: En periode med fast foderniveau og derefter et antal 

ydelsesgrupper 
B. TMR-1. Samme foderration til alle malkende køer 
C. Fuldfoder – dage, EKM. Et nykælverhold fx 28 dage og derefter et 

antal ydelsesgrupper 
D. Fuldfoder – dage. Opdeling af bedriften efter dage fra kælvning. 
      Samt vælge om du vil lave en særskilt gruppe til slagtekøer og/eller 

køer der skal afgoldes 

3. Vælge race. Der kan vælges Tung DRH, Jersey, Tung RDM og Tung 
SDM-DH 

4. Vælge opstaldning. Der kan vælges enten løsdrift eller bindestald. 
Samt vælge afgræsning 

5. Angive ydelsesniveau. Ydelsesniveauet kan enten tastes eller ændres 
via pilene. Ydelsesniveauet kan variere fra 5.000 til 15.000 kg EKM. 
Angive alderen ved første kælvning 

6. Ændre grundoplysningerne tilbage til standard. Den viste opsætning er 
standardopsætningen 

De næste skærmbilleder viser de forskellige fodringsprincipper og hvilke 
muligheder der er for at ændre på inddeling af køerne i forskellige foder-
grupper mv. 



Fodringsprincipper 

 

Fodringsprincipper 
  

Fuldfoder – TMR-1 
Ved fodringsprincippet Fuldfoder – TMR-1 (1) er køerne opdelt i to grupper, 
Malkende (2) og Ikke-Malkende (3). De malkende kan yderligere opdeles i 
1. kalvskøer og øvrige køer (4). Hvis Slagtekøer er til valgt som særskilt 
gruppe, vises de under Malkende. Opdeling af Ikke-Malkende er som stan-
dard Goldkøer, Højdrægtige og Kælvekvier (3). Hvis Afgoldningshold er 
valgt som særskilt gruppe, vises det her. 
 

 
Skærmbillede 6: Dyre og Grundoplysninger ved Fodringsprincip Fuldfoder TMR-1. 

 

  



Fodringsprincipper 

 

 Fastfodring 
Ved fodringsprincippet Fastfodring (1) opdeles de malkende i en gruppe et 
fast antal uger efter kælvning (2), der kan variere mellem 1 og 36 uger (3). 
Yderligere kan der laves en gruppe bestående af 1. kalvs køer (4). Opde-
ling af malkende, fast periode, kan yderligere opdeles i op til 10 fodergrup-
per (5).  
 
Ved opdelingen fordeles antallet af uger efter kælvning (3) ligeligt på det 
antal grupper der vælges (5). Det er muligt at ændre perioderne ved at ta-
ste det ønskede antal uger i feltet Nedre (6) for de forskellige fodergrupper. 
Efter perioden med fast fodring, opdeles de øvrige malkende køer som 
standard i tre nedtrapningsgrupper (7).  
 
På baggrund af det indtastede ydelsesniveau (8) og antal uger efter kælv-

ning, fast periode, angiver NorFor en øvre grænse Kg EKM (9) for ned-
trapningsperioden. Den øvre grænse kan ændres i spring på 5 kg EKM 
med pilen, eller tastes manuelt i spring på 1 kg. Opdeling af malkende i 
nedtrapningsperioden kan opdeles i op til 10 fodergrupper (10) og derud-
over i øvrige og i 1. kalvs køer.  
Ydelsesintervallerne i nedtrapningsgrupperne kan ændres ved at angive de 
ønskede mængder i feltet Nedre (11). 
 
Opdeling af ikke-malkende er standard goldkøer, højdrægtige og kælve-
kvier (12) og hvis afgoldningshold er valgt som en særskilt gruppe, vises 
den også her. 
 

 
Skærmbillede 7: Dyre og Grundoplysninger ved Fodringsprincip Fastfodring 

 

  



Fodringsprincipper 

 

 Fuldfoder – dage, EKM 
Ved fodringsprincippet Fuldfoder – dage, EKM (1) opdeles de malkende i 
en fast periode i et antal dage efter kælvning (2) der kan variere mellem 7 
og 168 dage (3). Antal dage kan vælges via drop-down menuen, eller det 
ønskede antal dage kan tastes manuelt. Opdeling i 1. kalvs køer, antallet 
af fodergrupper og ændring af perioderne som fodergrupperne er inddelt i, 
kan ændres som beskrevet under Fast fodring. 
 
Efter perioden med fast fodring opdeles de øvrige malkende køer som 
standard i to nedtrapningsgrupper (4). Øvrig opdeling og tilretning sker på 
samme måde, som beskrevet under Fast fodring. 
 

 
Skærmbillede 8: Dyre og Grundoplysninger ved Fodringsprincip Fuldfoder – dage, 

EKM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fodringsprincipper 

 

Fuldfoder – dage 
Ved fodringsprincippet Fuldfoder – dage (1) opdeles de malkende som 
standard i to grupper; henholdsvis 0-168 dage (0-24 uger) efter kælvning 
og efter 168 dage fra kælvning (2). Dage fra kælvning kan variere mellem 7 
og 168 dage (3), og inddeles i op til 10 grupper (4). 
 

 
Skærmbillede 9: Dyre og Grundoplysninger ved Fodringsprincip Fuldfoder – dage. 

 
Når alle Dyre- og Grundoplysninger er indtastet og tilrettet, vælger du fa-
nen Fodring. Alt efter hvilket fodringsprincip der er valgt og antallet af fo-
dergrupper, ser skærmbilledet forskelligt ud. 

  



Fodring 

 

Fodring 
  

Afhængig af hvilket fodringsprincip der er valgt, under Dyre og Grundop-
lysninger og antallet af fodergrupper, ser fodringsbilledet forskelligt ud.  
Nedenstående skærmbillede viser når fodringsprincippet Fast fodring er 
valgt (standard opsætning). Øverst (1) er de forskellige fodergrupper vist. 
 
Fodermidlerne, der indgår i foderrationen for hver fodergruppe (i kg tør-
stof), er vist under fodergrupperne (2). 
 
Under hver fodergruppe er rationsparametrene vist for fodergruppen (3). 
 

 
Skærmbillede 10: Foderplan 

 

Vælg mellem visning af fodermidler i Kg/Gram eller i kg tørstof (4). 
For at se min. og max. grænserne på rationsparametrene sættes flueben 
ved Vis Min/max-grænser (5). 
 



Tilvælg fodermidler til foderplanen 

 

Tilvælg fodermidler til foderplanen 
  

Fodermidler tilvælges til foderplanen ved at trykke på Tilføj/fjern Fodermid-
ler (6) i skærmbillede 10. Herved får du adgang til både bedriftens foder-
middeltabel og NorFor fodermiddeltabellen, som vist i dette skærmbillede 
 

  
Skærmbillede 11: Vælg fodermidler til foderplanen 

 
Fodermiddeltabellen består af Bedriftsfodermidler (1) og NorFor-
fodermidler (2). Der kan søges på fodermiddelnavn eller kode (3) i begge 
fodermiddeltabeller. Fodermidlerne tilvælges til foderplanen, enten fra be-
driftsfodermidler eller fra NorFor-fodermidler. Du vælger ved at bruge pile-
ne (4) eller ved at dobbeltklikke på fodermidlet. Der kan bruges Ctrl til at 
markere, hvis du skal bruge flere fodermidler i foderplanen. 
 
Fodermidlerne kan slettes fra foderplanen via højreklik menu (7), skærmbil-
lede 10. Der kan markeres et eller flere fodermidler, der ønskes slettet fra 
foderplanen. 



Optimer/konsekvensberegn foderplanen 

 

Optimer/konsekvensberegn foderplanen 
  

Når fodermidlerne er oprettet og evt. tilrettet (se afsnittet Rediger foder-
middel) er du klar til at optimere/konsekvensberegne foderplanen. 
 

1. Klik Optimer 
2. Der kan sættes begrænsninger på fodermidler, ved at taste i min. 

og/eller max. feltet for de enkelte fodermidler og for de forskellige 
fodergrupper 

3. Der kan også tastes en fast værdi f.eks. 4,0 kg tørstof ensilage ved 
at taste direkte i feltet. Den indtastede værdi markeres med fed 

4. Min. og max. grænser for rationsparametrene ændres ved at taste 
den ønskede værdi under min. henholdsvis max. Den indtastede 

værdi markeres med fed 
5. Rationsparametre, der ønskes med til optimering, markeres med 

flueben 
6. Klik på Rationsparametre for at til- og/eller fravælge disse 

 
 

 
Skærmbillede 12: Foderplanlægning 

 

  



Optimer/konsekvensberegn foderplanen 

 

 Rationsparametre 
På dette skærmbillede er dialogboksen til opsætning af rationsparametre 
vist: 
 
1. Åben træstrukturen ved at klikke på + 
2. Til- og fravælg rationsparametrene med pilene 
3. Rækkefølgen af rationsparametrene kan ændres med pilene 
 

 
Skærmbillede 13. Rationsparametre 

 



Foderblanding 

 

Foderblanding 
  

Blanding oprettes ved klik på Ny Blanding (7), skærmbillede 12, og neden-
stående skærmbillede fremkommer. 
 
1. Her vælges hvilken fodergruppe der skal danne grundlag for foderblan-

dingen 
2. Her vælges hvilke fodermidler der skal indgå i foderblandingen 
3. Giv foderblandingen et passende navn 
4. Optimering af foderblandingen på tværs af alle fodergrupper 
5. Klik OK for at oprette foderblandingen 
 

 
Skærmbillede 14: Opret foderblanding 

 
Foderblandingen er nu oprettet. 
 
Hvis samme fodermiddel både skal indgå i foderblandinger og tildeles indi-
viduelt, skal der oprettes 2 kopier af fodermidlet (forskelligt løbenr.), se 

skærmbillede 14. 
 

  



Foderblanding 

 

 

 
Skærmbillede 15: Foderblanding 

 
1. Klik på + for at åbne træstrukturen 
2. Tildelte mængder af foderblandingen samt mængderne af øvrige fo-

dermidler 
3. Hvis foderblandingen f.eks. skal justeres skal den først opløses. Det 

gøres ved at stå på blandingen og via højreklik-menuen vælge Opløs 
Blanding. Det er nu muligt at genoptimere foderrationen med andre fo-
dermidler og/eller ændre rationsparametre 

 
Når foderblandingen er oprettet i foderplanmodulet, er den automatisk og-
så oprettet i fodermiddeltabellen og kan således bruges i flere foderplaner. 
 
Ved dobbeltklik på blandingen enten i foderplan eller fodermiddeltabel, el-
ler via højreklik-menu, åbnes næste skærmbillede. 
 

  



Foderblanding 

 

  

 
Skærmbillede 16: Rediger fodermiddel 

 
1. Ved hjælp af pilene kan blandingsrækkefølgen ændres, og fodermidler 

der indgår i blandingen kan slettes 
2. Fodermidler, der er oprettet i bedriftsfodermiddeltabellen, kan tilføjes til 

foderblandingen 
3. Rationsparametrene er for foderblandingen som et fodermiddel, dvs. 

standard foderværdier. Derfor vil tallene ikke være sammenlignelige 
med værdierne, der vises i foderplanens rationsparametre 

 
Hvis du vil se analyser og evt. ændre dem på et af de fodermidler der ind-
går i blandingen, kan dette ske via højreklik på fodermidlet. Herefter er det 
muligt at redigere fodermidlet, som beskrevet i afsnittet Udvalgte Foderpa-
rametre. 
 



Udskriv foderplan og blandeopskrift 

 

Udskriv foderplan og blandeopskrift 

  
For at udskrive foderplan, blandeopskrift og tilskudsfoderliste, skal foder-
planen åbnes. 
 
1. Klik Vis Udskrift (8), skærmbillede 12 
2. Sæt flueben i boksen for den ønskede udskrift. Udskriften kan gemmes 

i forskellige formater f.eks. som pdf eller Excel 
3. Hvis det er blandeopskriften der skal udskrives, skal blandingen være 

markeret 
 
Både foderplan og blandeopskrift udskrives som foderplanen er vist, dvs. 
enten i kg tørstof eller kg, så husk at sætte flueben i Vis fodermidler i 

Kg/gram (4) inden udskrivning. 
 
For at udskrive Tilskudsfoderliste skal der overføres data fra kvægdataba-
sen, hvilket gøres i fanen Dyre- og grundoplysninger. 
 
 

 
Skærmbillede 17: Udskrivning 

 



Rediger fodermidler 

 

Rediger fodermiddel 
  

Når fodermidlerne er oprettet i foderplanen, kan de slettes igen via højre-
klik (7), skærmbillede 10, eller fodermidlet kan redigeres. Dobbeltklik på 
fodermidlet eller vælg Rediger via højreklik-menuen på fodermidlet, og ne-
denstående skærmbillede fremkommer. Skærmbilledet er opbygget med 
tre faneblade, som forklares i det efterfølgende. 
 

 
Skærmbillede 18: Rediger fodermiddel 

 
1. Brug pilene til at skifte mellem fodermidlerne i foderplanen, eller 
2. Vælg fodermiddel via drop-down pil 
3. Fodermidler der er redigerede, skal gemmes når der skiftes til nyt fo-

dermiddel 
4. Vælg Gem og Luk, når du er færdig med at redigere fodermidlerne. 
5. Der kan vælges mellem flere opsætninger (Standard, Kraftfoderanaly-

ser og Grovfoderanalyser) 
6. Opsætningerne kan redigeres som beskrevet i hæftets sidste afsnit - 

Udvalgte foderparametre 
 

  



Rediger fodermidler 

 

 Generelt 
Her kan du indtaste oplysninger om fodermidlets navn, karakteristika, høst 
og markoplysninger, maskinstation, beholdningsoplysninger m.m. Hvis 
analysen er overført fra et analysefirma, kommer de oplysninger, der er 
skrevet på foderanalysebestillingen, automatisk med. 
 

 
Skærmbillede 19: Rediger fodermiddel, Generelt. 

 Alle Foderparametre 
På fanen vises alle næringsstoffer og andre foderparametre for fodermid-
let. Der kan navigeres via drop-down menuer (1) under Udvælg type (Alle, 
generelt, protein osv.) og Udvælg kilde (2).  

 
Skærmbillede 20: Redigér fodermiddel, Alle Foderparametre 



Rediger fodermidler 

 

 Udvalgte Foderparametre 
Der kan vælges mellem Standard, Grovfoderanalyse og Kraftfoderanalyse 
via drop-down menu (5), skærmbillede 18. 
Det er muligt at lave egen opsætning via Rediger (6), skærmbillede 18, og 
følgende skærmbillede fremkommer. Opsætningen tager udgangspunkt i 
den Valgte opsætning, skærmbillede 18. 
 

 
Skærmbillede 21: Rediger fodermiddel, Udvalgte Foderparametre. 

 
1. Tryk på + for at åbne træstrukturen i Redigér Opsætning 
2. Brug pilene til at til- og fravælge fodermiddelparametre 
3. Rækkefølgen af parametrene ændres via pilene 
4. Tryk Gem for at gemme opsætningen under det navn, den valgte op-

sætning har, eller 
5. Tryk Gem som for at give opsætningen et andet navn f.eks. Økologi 
6. Sletter alle valgte foderparametre 
 
Hvis opsætninger er gemt under et nyt navn, kan den findes under Valgt 
opsætning (5), skærmbillede 18. Hvis opsætningen er gemt som en eksi-
sterende opsætning f.eks. Standard, hedder den nu Standard, Revideret. 

  

 


