
Opsætning af foderplaner til dataudveksling med eksterne programmer 
 

Vejledningen er målrettet rådgivere  

De foderplaner der hentes over i det eksterne foderprogram skal være oprettet som en bl. 99 
(omtalt som bl. 99 fremover). Der må kun være én bl. 99 i hver foderplan. 

Derudover er det vigtigt, at foderplanen er vinget af som ”Anvendt”. Det er en god ide at fjerne 
”Anvendt” markeringen på de foderplaner som ikke skal overføres (der bliver overført foderplaner 
med anvendt markering tilbage til 01-01-2016). 

Den bl. 99, der skal læsses i blanderen hos landmanden, skal indeholde rationens fodermidler i 
den rigtige rækkefølge, og med de kilo som der skal læsses. 

I de tilfælde, hvor der blandes en premix som bruges i flere blandinger, skal premixen oprettes som 
en selvstændig foderblanding.  Premixblandingen kan bruges i bl. 99 enten som blanding eller 
oprettes som et fodermiddel (kode 98) og bruges som et fodermiddel i bl. 99.  

Det samme gælder for sodakorn og andre forblandinger.  

Hvis der bruges restfoder fra køerne i andre blandinger f.eks. til kvierne, skal dette også indgå som 
en blanding eller et fodermiddel i blandingen.  

Hvis der skal rettes i sammensætningen af premixen, gør man det først i den foderplan, der 
indeholder premixen. Betyder det, at der bliver en ændring i den mængde der tildeles pr. ration, 
skal man så ændre mængden i de blandinger, hvor premixen indgår.  

Best practice  
Opret en ”masterfoderplan(er)” der benyttes til at overføre til de eksterne programmer. 
”Masterfoderplanen” er den som er markeret som anvendt.  Her udskiftes blandingen så med den 
nye blanding, som man har oprettet i en foderplan, som ikke er markeret som anvendt.  

På denne måde kan man optimere en foderplan i ”fred og ro” og så indsætte den optimerede 
blanding i masterfoderplanen.    

Ændringer i blandingen 
Hvis der skal ændres i tildelingen i mængden eller rækkefølgen af fodermidler, skal det ske ved at 
redigere i bl. 99.  

Man højreklikker på den bl. 99 der skal ændres i og vælger rediger(1). Herefter kommer man til 
muligheden for at ændre i sin blanding. 



 

I denne menu kan man ændre i blandeopskrift  

1. Her vælger du blanderækkefølgen 
2. Her ændrer du mængden af de fodermidler, der skal læsses pr. ration 
3. Her ser du den samlede blandingsmængde pr. ration. 
4. Her kan du tilføje et fodermiddel 
5. Her kan du fjerne et fodermiddel  

 



Opsætning af fodringsafsnit i Foderregistrering 
I Foderregistrering i DMS(1) skal man oprette fodringsafsnit. Det er disse fodringsafsnit, som bliver 
overført til det eksterne foderprogram. Fodringsafsnittet overføres sammen med det antal dyr, der 
indtastet på afsnittet i den seneste foderregistrering.  

Fodringsafsnit skal så kobles sammen med en overført foderplan. Dette sker i det eksterne 
foderprogram. Det er også her, man bestemmer hvor mange rationer, der skal blandes til. Dette er 
vigtigt, fordi de mængder, der bliver blandet og udfodret, bliver registreret på de fodringsafsnit, der 
kommer fra DMS. Hvis det ikke er på plads, er det ikke muligt at oprette en automatisk 
foderregistrering.  

Det er vigtigt, at man får navngivet fodringafsnit så det svarer til bedriftens hverdag(2).  Samt at de 
rigtige dyregrupper bliver koblet på fodringsafsnittene.   

 

 
 
  



Automatiske Foderregistreringer  
I det eksterne program, er der mulighed for at eksportere foderregistreringer til DMS. Det er med 2 
dages forsinkelse at foderregistreringerne kommer over i DMS. Forsinkelsen skyldes, at 
landmanden skal have indtastet restfoder, dette gøres dagen efter at udfodringen er foretaget. 
Indtastning af restfoder kan foregå i det eksterne program.   

Foderregistreringer bliver vist på de fodringsafsnit der er aflæsset foder af til. Antallet af dyr på 
fodringsafsnittene hentes fra Kvægdatabasen. Ved flere fodringsafsnit med samme dyregruppe, 
fordeles antallet af dyrene ud på fodringsafsnittene, i forhold til den mængde der er aflæsset.  

EKS.  

Dyr i 
kvægdatabasen  100 stk. 

    

  
    Hold 
1  

    Hold 
2 

Aflæsset foder kg. 2000 3000 
Dyr pr. fodringsafsnit 40 60 

 

Tilskudsfoder 
Vær opmærksom på, at hvis der tildeles kraftfoder i malkestald eller i AMS eller i automater, så 
skal man indtil videre selv indtaste dette i foderregistreringen.  

De fodermidler som er tilføjet udenfor bl. 99. bliver ikke som standard overført til det eksterne 
program.   

Automatisk Foderkontrol 
Når foderregistreringen er beregnet, vil den automatisk blive overført til Foderkontrol, når der er 
mælkedata i DMS. Der bliver lavet en automatisk foderkontrol samlet på de malkende køer. Der 
bliver ikke lavet en foderkontrol på hvert enkelt fodringsafsnit.  

Der bliver ikke vist en Foderkontrol, hvis energiudnyttelsen er under 80% eller over 120  %. 

 

      


