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Arbejdsgangen 

Før DB Tjek, slagtekalve" laves skal der være tjek på  

1. Driftsenheder 
2. Kvier der ikke er markeret som slagtekvier  

Ad 1.Vær opmærksom på hvilken driftsenhed "DB Tjek, slagtekalve" laves på. Hvis der 
ikke er en samlet driftsenhed med alle dyr der skal indgå i opgørelsen, skal denne 
oprettes under fanen Bedrift-Bedriftsoverblik. Husk at få en eventuel 
kødkvægsbesætning oprettet i et separat besætningsnummer og hold dette 
besætningsnummer uden for den driftsenhed der laves DB Tjek på. 

Ad 2. Kvier der står som "opdrætskvier" skal ændres til "slagtekvier" for at få den rigtige 
vækstkurve. Vækstkurverne bruges i DB Tjek til at beregne vægt ved omsætning, status 
og forskydning i besætningen. Der kan let skiftes status på kvierne via listeudskrifterne 
Kvieoversigt, Slagtekalve eller Min liste   

 



Fanen OMSÆTNINGER 

 

På fanen ser du alle omsætninger (indgang, salg levebrug, slagtninger, død) i perioden 
der er defineret i funktionsbåndet. Når programmet åbnes vises der standard det 
seneste kvartal. Ved brug af kalenderen vises kun til sidste dato i seneste kvartal. Men 
der kan skrives dato frem til sidste afsluttede måned. Periodelængde kan maksimalt 
være 24 mdr. og skal minimum være 1 måned.  

Her skal tjekkes om alle data er på plads. dvs. mangler der vægte eller priser under de 
forskellige omsætninger. Hvis der mangler data på nogle dyr, vises de dyr, der mangler 
data øverst. 

Der kan gemmes, selvom alle data ikke er på plads. Rapporten kan ikke dannes hvis 
der mangler vægte eller priser under "indgang" og "slagtning" 

 

  



INDGANG 

 

Figur 1. Her er alle indgange i driftsenheden for den valgte periode. 

Vægt på kalvene kommer fra det der er registreret ved omsætningen eller er beregnet 
ud fra vækstkurver. Tallet kan overskrives. En ændring af tallet påvirker ikke dyrets 
vækstkurve. Hvis vækstkurven skal påvirkes, skal vægten registres som en vejning. 
Efter vægten i kolonnen kilde står der hvor tallet kommer fra 
(registreret/vækstkurve/egen indtastning) 

Prisen på kalven kommer fra det der er registreret (ved omsætning eller ved brug af 
afregningsmodul) eller som en beregning ud fra gældende notering i afregningsmodulet. 
Tallet kan overskrives. Hvis vægten er beregnet ud fra vækstkurven, kan der ikke 
beregnes en pris og den skal derfor indtastes. Efter prisen i kolonnen kilde står der hvor 
tallet kommer fra (registreret/beregnet ud fra standard notering/egen indtastning).  

 

Gå til toppen  



LEVEBRUG 

 

Figur 2. Her er alle dyr solgt til levebrug i driftsenheden for den valgte periode. 

Vægt på kalvene kommer fra det der er registreret ved omsætningen eller er beregnet 
ud fra vækstkurve. Tallet kan ændres. En ændring af tallet i DB Tjek påvirker ikke dyrets 
vækstkurve. Hvis vækstkurven skal påvirkes skal vægten registreres som en vejning. 
Efter vægten i kolonnen kilde står der, hvor tallet kommer fra 
(registreret/vækstkurve/egen indtastning) 

Prisen på kalven kommer fra det der er registreret, hvis der ikke er registreret en pris vil 
feltet være blankt. Tallet kan overskrives/eller skal udfyldes. Efter prisen i kolonnen kilde 
står der hvor tallet kommer fra (registreret/egen indtastning).  

 

  



SLAGTNING 

 

Figur 3. Her er alle slagtninger i driftsenheden for den valgte periode. 

Slagtevægten kommer fra slagteri. Hvis der ikke findes data er feltet blankt og der skal 
indtastes en slagtevægt. I kolonnen kilde vil der stå om slagtevægt er fra slagteri eller 
egen indtastning  

Levende vægt er en beregning ud fra slagtevægt og form og fedme. Hvis Levende vægt 
er mindre end 1,5 eller mere end 2,5 gange slagtevægt kommer der en 
advarselstrekant. Hvis der ikke er slagtevægt skal Levende vægt indtastes. I kolonnen 
kilde vil der stå om Levendevægt er beregnet ud fra slagtevægt/registreret fra 
slagteri/registreret ved omsætning eller egen indtastning  

Slagtepris kommer fra slagteri eller fra registrering ved omsætning. Hvis der ikke findes 
data er feltet blank og der skal indtastes en slagtepris. Bemærk at ved kasserede dyr 
accepteres ikke 0 kr., men der skal tastes minimum 1 kr. I kolonnen kilde vil der stå om 
slagtepris er fra slagteri/registreret ved omsætning eller egen indtastning  

Gå til toppen  



DØD 

 

Figur 4. Her er alle dyr der er døde i driftsenheden for den valgte periode. 

Vægt på kalvene kommer fra vækstkurver. Tallet kan ændres. En ændring af tallet 
påvirker ikke dyrets vækstkurve. Hvis vækstkurven skal påvirkes skal vægten registres 
som en vejning. Efter vægten i kolonnen kilde står der hvor tallet kommer fra 
(vækstkurve eller egen indtastning) 

 

OPDATERING FRA KVÆGDATABASEN  

Hvis data fra slagteri bliver opdateret eller vægt eller pris ved en omsætning bliver 
redigeret opdateres fanen Omsætninger automatisk og uden advarsel, idet programmet 
altid bruger nyeste viden 

Hvis der er foretaget egne indtastninger og der kommer ny data på Kvægdatabasen vil 
programmet give en advarsel om at der findes nyere data. 

Eksempel   

 Ved et periodevalg for perioden 1/7 til 30/9-17 mangler der data fra slagteri på dyr 
nr. XXXXX-4777. Det gættes på slagtevægt, beregnet slagtevægt og pris pr. dyr  

 Få dage senere er der kommet data fra slagteri. Dette vises ved en 
advarselstrekant. Ved mouse-over på advarselstrekanten står der at der er kommet 
nye data fra slagteriet. 



 Ved tryk på "genindlæs - vægt og pris" i funktionsbåndet bliver egne indtastninger 
overskrevet med ny data fra slagteri  

 BEMÆRK at "genindlæs - vægt og pris" gælder for alle omsætninger, hvilket betyder 
at hvis der er kommet ny data i forhold til egne indtastninger på indgang, levebrug 
og slagteri overskrives disse 

 man kan også vælge at indtaste ny egen indtastning med samme data som fra 
slagteri 

 

Figur 5. dyr 4777 er udfyldt ved egne indtastninger 

 

Figur 6. der er kommet nye data på kvægdatabasen for dyr 4777 

 

Gå til toppen  



Fanen STATUSPRISER 

 

Figur 7. statuspriser for en periode 

På fanen ses statuspriser for perioden, der er defineret i funktionsbåndet. 
Standardperiode er altid seneste kvartal, men kan ændres til at være én måned op til 24 
mdr.  

Fordelingen af dyr sker efter køn og race 

Vægtene er beregnet ud fra vækstkurver. Vejninger af det enkelte dyr påvirker 
vækstkurven for dyret både negativt og positivt.  

De data der findes på fanen statuspriser ligger til grund for beregning af værdiændring. 
Værdiændringen beregnes for "racerne": 

 Tung race: Alle "tunge dyr" f.eks. renracede HOL, men også krydsninger hvor intern 
jerseyandel er under 50% og kødkvægsandel er under 43,75%. 

 Jersey: renracede Jersey kalve, men også krydsninger hvor intern jerseyandel er 
større end 50% og kødkvægsandel er under 43,75%. 

 Jersey kødkvæg:  Krydsninger hvor intern jerseyandel er større end 50% og 
kødkvægsandel er større end 43,75%  

 Tung kødkvæg: krydsninger af tung race og kødkvægsandel er større end 43,75%  



 Ukendt og kødkvæg: kalve uden afstamning og rene kødkvægskalve  

 

Til brug af for beregningen af værdiændringen bruges følgende standard værdier for 
gns. kg pris og livpris for de forskellige køn og racer  

      

  kg pris (kr/kg) livpris (kr/dyr) 

Tyre:     

Tung 11,81 375 

jersey 11,05 80 

Tung Kødkvæg 12,09 924 

Jersey kødkvæg 13,24 404 

kødkvæg og ukendt 11,94 983 

Kvier:     

Tung 12,42 279 

Jersey 9,31 -26 

Tung Kødkvæg 12,75 399 

Jersey kødkvæg 12,73 91 

kødkvæg og ukendt 11,23 782 

Priser fra januar 2018 

 

Pt. findes der standard vækstkurve for tyre af racerne HOL, RDM og JER i DMS. 

Øvrige dyr der mangler vækstkurver påsættes en vækstkurve svarende til tyr, 
RDM indtil der kommer flere nye vækstkurver. 

 

Fanen SATSER 



 

Figur 8. indtastning af efterbetaling og slagtepræmier 

Under satser kan efterbetaling og slagtepræmier indtastes, hvis der ikke er en "til dato" 
betyder det at den indtastede værdi gælder fremadrettet.  

På fanen ses de satser der er tastet for perioden defineret i funktionsbåndet. Hvis der 
skal ses andre perioder skal datointervallet i funktionsbåndet ændres. 
 
Dækningsbidraget opgøres på produktion (ikke likviditet), dvs. at eventuelle 
”engangsbeløb” fordeles ud på produktionstidspunktet. Derfor skal forventet 
efterbetaling og forventet slagtepræmie indtastes. Når det reelle beløb kendes ændres 
beløbet og dækningsbidraget kan genberegnes. 

  



Et "normalt" indtastnings scenarie kan være: 

 

 
Gå til toppen  



Fanen FODER 

 

Figur 9. indtastning af foderbrug 

På fanen skal tastes foderforbrug, foderpriser, energiindhold m.v. for alle fodermidler 
der er brugt i besætningen. Husk mineraler og vitaminer 

Alle felter skal være udfyldt undtaget FE/kg som er valgfrit. Fodermidlet kan ikke 
gemmes uden værdier. Ved mineraler og vitaminer accepteres "blank" i NEL20 og 0 i 
råprotein, hvis der ikke er fosfor i mineralerne skal det pt indtastes som 0,01. 
 
Forbrugsperioden behøver ikke følge perioden i funktionsbåndet. Hvis forbrugsperioden 
ligger helt uden for visningsperioden i funktionsbåndet forsvinder forbruget fra billedet 
ved gem (Når der tastes udenfor periodevisningen fremkommer der en advarsel på 
skærmen). Forbruget kan søges frem igen efter ændring af periodevisning i 
funktionsbåndet. Hvis forbruget strækker sig over flere måneder gemmes forbrug pr. 
måned.  
 
Oplysning om ts g/Kg, NEL20, Råprotein og fosfor skal findes i Norfor fodermiddeltabel 
eller på indlægssedler for fodermidlerne, når foderfanen skal udfyldes  

På rapporten er foderforbrugberegningerne både i MJ og i FE. MJ beregningerne er en 
additiv beregning og ikke en NorFor Beregning 

Gå til toppen  



Fanen OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER 

 

Figur 10, indtast omkostninger og tillæg 

På fanen registrerer du omkostninger og indtægter for periodevisningen der er defineret 
i funktionsbåndet  

De forskellige udgifter skal fordeles i omkostningsgrupper og datovalget definerer den 
måned udgiften tilhører. Hvis der er en udgift der skal fordeles på flere måneder eller 
kvartaler, er det muligt skrive datoer fremad i tid dvs. uden for periodevisning. Dermed 
kan udgifter periodiseres. Når der tastet udenfor periodevisning, kommer der en 
advarsel frem og når der er gemt kan posteringer uden for periodevalg ikke ses. 

Omkostninger kan tastes som et beløb eller stk. og stk. pris.  

Diverse omkostninger dækker strøelse, dyrlæge/medicin, fragt/formidling, IT reg, DAKA 
og andet diverse f.eks. hydratkalk og evt. fradrag fra slagteri f.eks. på grund af 
leverbylder. 

Indtægter sættes automatisk i indtægtsgruppen "diverse tillæg" 

  



Fanen BESTIL UDSKRIFT 

 

Figur 11. bestil udskrift 

 

Opgørelsesperioden er den visningsperiode der sidst er søgt frem. Hvis der ikke er 
ændret i visningsperioden vil det være sidste kvartal. 

De andre perioder vil som standard sættes ud fra Opgørelsesperioden. Men kan 
ændres ved at indtaste nye datoer. (minimum periode er en måned)  

Det skal vælges om DB beregning er Totalt, Pr. foderdag eller pr. produceret kalv 

Gå til toppen  



RAPPORTEN  

Alle nøgletal er beregnes for ”slagtekalve = tyre + kvier” 

Ved valg af enheden "Total kr." 

 

Her vises totalbeløb, kr. og på rapporten bliver de fire kolonner (opgørelsesperioden + 
andre perioder) summeret under kolonnen "sum" 

 

Valg af enheden "kr./foderdag" 

 

Her vises kr./foderdag og på rapporten bliver sum et vægtet gennemsnit af de fire 
kolonner (opgørelsesperioden + andre perioder)  



 

Valg af enheden "pr. produceret kalv" 

 

 

Her vises kr./produceret kalv og på rapporten bliver sum et vægtet gennemsnit af de fire 
kolonner (opgørelsesperioden + andre perioder)  

produceret kalv = slagtekalvefoderdage i perioden/(gns. afgangsalder slagtning-gns. 
indgangsalder). Hvor gns. afgangsalder er for sidste 12 mdr. og gns. indgangsalder er 
for sidste 12 mdr.  

 

 

Gå til toppen 

 


