
Tjekliste/huskeseddel 

 

Hvad skal være på plads før start 

 

 

 

Dyreregistrering 

- Driftsenheden der skal indeholde alle dyr skal være opdateret og valg som ”tværfaglig driftsen-

hed” 

- Husk at vælge evt. pensionsaftale/købsalgsaftale 

- Sørg for at være legaliseret til alle besætningsnumre 

- Pas på der ikke står lukkede besætninger i driftsenheden man ikke er legaliseret til (se under ret 

tilføj besætning til driftsenhed) 

- Tjek startdato (fra periode) for de enkelte besætninger. 

Husk 

- Hvis man ændrer på besætninger i en driftsenhed, virker det først dagen efter. En legalisering 

virker 15 minutter efter. 

 

 

 

 

Foderregistrering 

- Fodringsafsnit skal være oprettet 

- Der skal være en foderregistrering for alle dyretyper: malkende køer, goldkøer, kælvekvier, kvier 

småkalve og evt. tyrekalve  

- Ufordelt foder skal ikke stå som rest. 

- Registrering af frisk græs kan kun lade sig gøre i fodringsafsnit hvor dyretyper er hver for sig. Det 

duer ikke med f.eks. goldkøer + kælvekvier 

- Alle fodermidler skal registreres 

o Sødmælkeerstatning ved alle kalve 

o Sødmælk, hvis der bruges sødmælk til produktionsgrenen tyre. 

- Gyldighedsperioder skal ændres, hvis det er nødvendig 

Husk  

- Fra Foderregistreringen kommer foderforbruget pr. dyr som i foderopgørelsen ganges med antal 

dyr for foderopgørelsesperioden (antal dyr kommer fra Kvægdatabasen) 

Der må max være 120 dage mellem Foderregistreringer for de forskellige dyretyper 

 

 

 

 

Data fra Ø90 

- Samtykke erklæring underskrives af landmand og i Ø90 skal der tillades at data overføres til DMS 

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


 

 

 

Lager 

- Beholdninger på kraftfoder og grovfoder ved start. Eller opret foderlagre fra Foderregistreringen  

- Løbende statusbeholdninger 

 

 

 

 

Grundoplysninger 

- Slut småkalveperiode, Sødmælk pr. kalv, Slutalder for sødmælk justeres 

- Goldperiode for 1. kalve og øvrige, start forberedelse kælvekvier 

Husk  

Justeringerne virker når man laver en ny foderregistrering efterfølgende. Grundoplysningerne har 

betydning for foderdage i foderopgørelsen og ved beregning af foderdage skal data warehouse 

først opdateres og beregninger er først på plads dagen efter man har opdateret.  

 

 

Vigtige beslutningspunkter 

  

- Skal mineraler/vitaminer lagerføres eller ej 

- Tag stilling til om produktionsgrenen tyrekalve er nødvendig at oprette. Der kan ikke skiftes mel-

lem produktionsgrene pr. kvartal. Så kan sammenligningsperioden ikke vises.   

- Kontering i Ø90 er vigtig for at mindske arbejdet i KPO. Snak med assistem om at bruge konte-

ringsvejledningen som ligger her 

- Tag stilling til valg af fordelingsprincip i Foderopgørelsen og kend konsekvensen af valget.  

 

 

http://it.dlbr.dk/NR/rdonlyres/DFA6D27A-881E-4C2E-8E41-168E3BAAD37F/0/Konteringsguide_o90_DMS_Kvaeg_ver2_2.pdf

