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Generelt 

Formål Denne vejledning beskriver hvorledes udskriften 

80400 kan anvendes som grundlag for indberetning 

til driftsanalysen hos Patriotisk Selskab. 
 

Ved tilpasning af udskriftsfiltre kan der 

udskrives opgørelser til brug for 

driftsanalysen. 

I det følgende vises og gennemgås de 

tilpasninger i filtre m.v. der er behov 

for. 

Tilpasning af filtre til udskriften kan 

variere fra bedrift til bedrift idet 

registreringer kan være indtastet 

forskelligt. 

Opgørelser for: 

Afgrøder: arbejdstimer og maskintimer for 

Traktorer, Høstmaskiner og andre selvkørende 

maskiner. 

Husdyr: arbejdstimer og maskintimer  

Skov: arbejdstimer og maskintimer 

Jagt: arbejdstimer og maskintimer  

Udlejningsboliger: arbejdstimer og maskintimer 

Huse og bygninger (vedligeholdelse og 

nybyggeri): arbejdstimer og maskintimer 

Maskinstation: arbejdstimer og maskintimer 

Maskiner: arbejdstimer for vedligehold, rengøring 

og klargøring. 

Driftsledelse: arbejdstimer 

Øvrige (f.eks. halmfyr o.a.): arbejdstimer og 

maskintimer 

Generelle filtre 

Åbn udskriftsmodulet og udvælg de 

bedrifter hvorfra registreringerne skal 

medtages, ved at klikke på knappen 

med de 3 prikker. Hvis alle bedrifter 

skal medtages foretages intet. 

 

 

Fjern fluebenet i ”Rapport pr. bedrift” 

hvis der ønskes én samlet opgørelse for 

de valgte bedrifter. 

De valgte indstillinger gælder herefter 

for alle opgørelser.  

 

Opgørelse for Afgrøder 

Arbejdstimer 

Steder: Afgrænses på afgrøder 

Vis priser: kan evt. skjules  

Periode: sættes til at vise ”alle poster”. 

(Ved at fjerne fluebenet i ”Anvend 

periode” når der klikkes på knap med 3 

prikker) 

Høstår: sættes til det år der indberettes 

for. Herved anvendes alle registreringer 
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med det valgte høstår.  

Vis satser: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: Ved 

markering sammentælles og vises 

arbejdstimer som ”Timeløn” i stedet for 

f.eks. normaltimer og overarbejdstimer. 

Sammentælles på: ved markering for 

”Steder” sammentælles der for hver 

afgrøde. 

Medtag marker ved sammentælling 

på afgrøder: hvis man har 

registreringer på marker indregnes disse 

i de respektive afgrøder. 

  

 

 

Vælg Vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer pr. 

afgrøde. 

 

Opsætningen kan gemmes til senere 

brug i ”Egne udskrifter” med knappen 

Gem. Dette gælder også for de følgende 

opgørelser. 

 

 

Maskintimer 

Steder: Afgrænses på afgrøder 

Forbrug: Der afgrænses på traktorer, 

høstmaskiner og selvkørende maskiner 

(HUSK passive der er anvendt i 

perioden)  

Redskaber skal ikke medtages. 

Vis priser: kan evt. skjules  

Periode: sættes til at vise ”alle poster”. 

Fjern fluebenet i ”Anvend periode” når 

der klikkes på knap med 3 prikker. 

Høstår: sættes til det år der indberettes 

for. Herved anvendes alle registreringer 

med det valgte høstår.  

Vis maskiner: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: Ved 

markering sammentælles og vises 

maskintimer f.eks. som ”Traktorer”, 

”Læssemaskiner” og ”Høstmaskiner” i 

stedet for hver enkel maskine. 

Sammentælles på: ved markering for 

”Steder” sammentælles for hver afgrøde 
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Medtag marker ved sammentælling 

på afgrøder: hvis man har 

registreringer på marker indregnes disse 

i de respektive afgrøder.  

Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser Maskintimer pr. 

afgrøde. 

 

 

 

 

Opgørelse for Husdyr 

Steder: Afgrænses på Husdyr 

Vis priser: kan evt. skjules  

Periode: sættes til det år der ønskes 

udtræk for. 

Vis satser: Sæt markering.  

Vis maskiner: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: Ved 

markering sammentælles og vises 

arbejdstimer som ”Timeløn” og 

maskiner som f.eks. ”Traktorer”, 

”Læssemaskiner” m.m. 

Sammentælles på: ved markering for 

”Steder” sammentælles der for hver 

husdyrtype. 

 

 

Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer og 

maskintimer for husdyr. 
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Opgørelse for Skov 

Steder: Afgrænses på Skove 

Vis priser: kan evt. skjules  

Periode: sættes til det år der ønskes 

udtræk for. 

Vis satser: Sæt markering.  

Vis maskiner: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: sæt 

markering. 

Sammentælles på: ved markering for 

”Steder” sammentælles der for hver 

Skovtype. (Ønskes dette ikke fjernes 

markering) 

 

 

 

Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer og 

maskintimer vedr. skove. 

 

 

 

Opgørelse for Jagt 

Steder: Afgrænses på emner vedr. jagt 

i Andre steder. 

Vis priser: kan evt. skjules  

Periode: sættes til det år der ønskes 

udtræk for.  

Vis satser: Sæt markering.  

Vis maskiner: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: sæt 

markering. 

Sammentælles på: ved markering for 

”Steder” sammentælles der for hver 

emne med Jagt. (Ønskes dette ikke 

fjernes markering) 
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Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer og 

maskintimer vedr. jagt. 

 

 

 

Opgørelse for udlejningsboliger 

Steder: Afgrænses på 

udlejningsejendomme i Huse og 

bygninger (udlejningsejendomme kan 

evt. være oprettet i kartoteket ”Andre 

steder”). 

Vis priser: kan evt. skjules  

Periode: sættes til det år der ønskes 

udtræk for. 

Vis satser: Sæt markering.  

Vis maskiner: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: sæt 

markering. 

Sammentælles på: ved markering for 

”Steder” sammentælles der for hver 

udlejningsejendom. (Ønskes dette ikke 

fjernes markering) 

 

 

 

Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer og 

maskintimer vedr. udlejning. 
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Opgørelse for Huse og Bygninger (vedligeholdelse og nybyggeri) 

Steder: Afgrænses på de emner (f.eks. 

beboelse, driftsbygninger osv.) i Huse 

og bygninger der skal fremgå. 

Vis priser: kan evt. skjules  

Periode: sættes til det år der ønskes 

udtræk for.  

Vis satser: Sæt markering.  

Vis maskiner: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: sæt 

markering. 

Sammentælles på: ved markering for 

”Aktiviteter” sammentælles der for hver 

aktivitet.  

 

 

Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer og 

maskintimer vedr. 

Bygningsvedligeholdelse og nybyggeri. 

 

 

 

 

Opgørelse for maskinstationsarbejde 

Steder: Afgrænses på de emner vedr. 

maskinstation i ”Andre steder” der skal 

medtages. 

Vis priser: kan evt. skjules.  

Periode: sættes til det år der ønskes 

udtræk for.  

Vis satser: Sæt markering.  

Vis maskiner: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: sæt 

markering. 
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Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer og 

maskintimer vedr. 

Maskinstationsarbejde 

 

 

 

Opgørelse for maskiner (klargøring, rengøring og vedligeholdelse) 

Steder: Afgrænses på Maskiner. 

(HUSK passive der er anvendt i 

perioden) 

Vis priser: kan evt. skjules.  

Periode: sættes til det år som 

opgørelsen skal dække.  

Vis satser: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: sæt 

markering. 

Sammentælles på: sættes til 

aktiviteter/steder. Hvis man ikke ønsker 

at se enkeltmaskinerne vælges kun 

Aktiviteter. 

 

 

 

Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer vedr. 

Klargøring, Rengøring og Vedligehold for 

maskiner 
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Opgørelse for Driftsledelse 

Steder: Afgrænses på emner med 

driftsledelse i ”Andre steder”. 

Vis priser: kan evt. skjules. 

Periode: sættes til det år som 

opgørelsen skal dække.  

Vis satser: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: sæt 

markering. 

Sammentælles på: sættes til Steder. 

  

 

 

 

Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer vedr. 

Driftsledelse 

 

 

Opgørelse for Øvrige (halmfyr, flisfyr o.a.) 

Steder: Afgrænses på emner med 

f.eks. ”Halmfyret” og/eller ”Flisfyret”. 

Vis priser: kan evt. skjules.  

Periode: sættes til det år som 

opgørelsen skal dække.  

Vis satser: Sæt markering.  

Vis maskiner: Sæt markering.  

Sammentæl forbrug på grupper: sæt 

markering. 

Sammentælles på: sættes til Steder. 
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Vælg vis udskrift 

 

Udskriften viser arbejdstimer og 

maskintimer vedr. Halmfyret og Flis 

fyret 

 

 

 

 


