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Dagsorden
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• Hvor meget vil du som økonomidirektør tjene?

• Op på det taktiske og strategiske niveau

• Hvordan sikre du handling?



Hvad skal I tjene?

I investerer mindst 150.000 kr. pr. hektar + inventar

Er realkreditrenten + lidt nok?

Hvor meget betyder evt stigende jordpris? 

Bliv større eller dø? Dø i forsøget på at blive stor?

C25 har over de sidste 15 år givet 14,89 %
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Tjent pr. hektar?

Fra DBII tjek: Afkastningsgrad v. 150.000 kr./ha

Med frø og roer: 4.614 kr./ha 3,08 %

Med korn og raps: 2.882 kr./ha 1,92 %
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Antager følgende går lige op
+EU støtte
-Ufordelte maskinomkostninger
-Ejendomsskat
-Diverse omkostninger
-Vedligehold af ejendom,…

+ bygninger og inventar



Tænker I på taktisk og strategisk niveau?

Strategi
Vision Mision

Strategiske mål

2-10 år

Taktik
Indsatsområder, handlingsplaner

1-2 år

Operationelt
Daglige drift

< 1 år
5

Topledelsen

Mellemledere

Daglig leder



Det er I super gode til!

Hvornår skal der sprøjtes – og med hvad

Vedligehold af maskiner

Valg af sorter

Bestilte vårudsæd i efteråret, da I ikke fik sået al hveden

…
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Operationelt
Daglig drift

< 1 år



Planlægning af sædskifte

Hovedreparation af inventar

Maksimal udnyttelse af plansilo

Kapacitetsudnyttelse af maskinpark

Salg og køb af råvarer

Rentestrategi

Hvordan gik 2017?
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Taktik
Indsatsområder, 
handlingsplaner

1-2 år



Køb af jord 
Investeringer i maskiner

Hvor meget skal du tjene pr. hektar?
Hvordan er de sidste 5 år gået økonomisk?
Skal grisene bestemme 100 % over marken?
Sælg dårligt jord?
Kornopbevaring, lager, logistik, fx Optimere på gylleudgifterne?
Dyrkning af alternative afgrøder? 
Det strategiske niveau virker uafhængigt af mindre ændringer i 
markedet og er ikke detaljefastsat.
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Strategi
Vision Mision

Strategiske mål
2-10 år



Dyrkning af alternative afgrøder?

Hvedegræs?

Medicinsk cannabis?

Quinoa?

Økologisk?

Hampefrø?

Tag 20 hektar ud og dyrk alternativt?

Brug julefrokosterne til at få ideer
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Er der penge i det?
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Øko Brødhvede Øko Raps

280 720

Hvedegræs
900 ml for 450 kr. 



Analyse af driften
Jordbonitet
Afgrødesammensætning, sædskifte
Afgrødernes økonomiske følsomhed og dyrkningsrisiko
Økonomisk styrke
Arrondering og transportafstande
Tilforpagtning/bortforpagtning
Handelsstrategi
Håndtering af gylle og gylleaftaler
Maskinkapacitet og –omkostninger, GPS
Lagerfaciliteter til afgrøden
Bemanding og personaledelse
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Fx arrondering – omkostninger pr. hektar

Antal hektar Med gylle Uden gylle

10 1.319 1.008

50 656 351
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Kilde: Michael Højholdt, SEGES 2012



Fx forpagtning

Maskinomkostninger (hvede) 2.197

Transport gylle og korn 1.145

- Eu-tilskud 1.800

Jordleje (fiktivt) 4.000

Minimumskrav til DB 5.542
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Hvor meget kan du give for forpagtninger?



Analyse af virksomheden

Hvor er virksomheden på vej hen?

Hvad skal virksomheden leve af?

Hvor stor en risiko vil vi tage? 

- og kan vi klare?

Fremtidig ejerstruktur?
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Tag handling – og fasthold

Undgå at drukne i operationelle udfordringer

Tag en aktiv beslutning om arbejde med det strategiske niveau

Hvornår? Hvordan? Med hvem? Sikre at det sker!

Skal konen bruges som huskeseddel?

Brug din rådgiver
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perationelt
Udvikling og Eksekvering

< 1 år

Jeg sælger mit korn i 4 
lige store portioner. 1 

hver kvartal 

Ja, altså når prisen er høj, 
og jeg nåede det… 



Vores naturlige tankeproces – vist for aktier
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Selvledelse skal give handling

I kender godt fokusområderne, men ”glemmer” dem

Hvad er jeres motivation?

Lever du op til din salgsstrategi?

Hvad er din fælde for at drukne i de daglige opgaver?

17


