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Benchmark værktøj klar 
på AvlerLOGIN
Vi er nu klar til at præsentere en ny version af dLf avlerLogiN for vores frøavlere. siden vi i denne sæson har 
fået ny Navision platform, har dette også skabt muligheden for at løfte avlerLogiN, hvor avlerne kan følge 
status på frøpartierne og sammenligne sine egne opnåede tal med en større gruppes resultater

Efterhånden som kommunikationen i stigende omfang er blevet 
elektronisk, har næsten alle avlere tilvalgt AvlerLOGIN, som blev  
introduceret for 10 år siden. Via et password har DLFs frøavlere  
siden 2007 kunnet gå ind på deres egen hjemmeside og se oversig-
ter over fakturaer, kontrakter, driftsfond, renseopgørelser mm.  
Avlerne har undervejs efterspurgt flere faciliteter på AvlerLOGIN.  
I forbindelse med en opgradering af vores IT platform har avlsaf- 
delingen derfor i samarbejde med vores IT afdeling udviklet et nyt 
AvlerLOGIN, der foruden de allerede kendte funktioner også bidrager 
med nye muligheder. 

Log ind med NemID  
For at komme ind til AvlerLOGIN skal avlere gå via hjemmesiden 
www.dlf.dk/froeavl og klikke på menupunktet AvlerLOGIN. Man kan 

også gå direkte via startsiden www.dlf.dk. Der er et  
avleriko i øverste højre hjørne, ved klik kommer man  
direkte ind på login siden. Her taster man sig ind med 
NemID, på samme måde som til eksempelvis netbank. 

Fordelen ved NemID er, at frøavleren nu juridisk kan underskrive frø-
avlskontrakter og andre dokumenter elektronisk. Hvis avler blot skal 
se informationer – kan man oprette sig som tilknyttet bruger, så skal 
der blot anvendes adgangskode for at komme på.

Avlers startside med aktuel status
Så snart login er gennemført, kommer avleren ind på sin startside, 
der viser en oversigt over de aktuelle høstnumre med sort, areal og 
status. Her kan man se, hvor langt høstpartiet er nået i processen; 
fra levering til det er færdiganalyseret. På samme side vises et kort, 
hvor avlers adresse er markeret med en pil. På kortet bliver der  
senere mulighed for at vise frømarkernes aktuelle placering. 
På startsiden kan avleren vælge blandt hovedmenupunkterne kon-
trakter, høstoplysninger og økonomi, ganske som det har været 
kendt i det gamle system. Der vises data i listeform og alle dokumen-
ter vil ligge som pdf-filer. Der kan også tilknyttes en ekstra bruger til 
alle eller dele af oplysninger, eksempelvis økonomidelen, så en 
driftsleder eller en regnskabsfører dermed også kan få adgang til  
AvlerLOGIN.
Hvis avleren skal underskrive en frøavlskontrakt eller andre doku-
menter, vil det også vises på startsiden under ”Mine Opgaver”, lige-
som de senest foretagne ændringer også bliver vist. 

Ny facilitet på avlerLogiN
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Benchmark – viser mit resultat sammenlignet med andres
Det øverste menupunkt er en nyskabelse, som har været efter-
spurgt fra avlerside. Opgaven har været at udvikle et værktøj, hvor 
avler kan benchmarke sig i forhold til andre på forskellige parametre 
og på geografi. Med det nye værktøj kan avler benchmarke sine re-
sultater fra 2010 til 2015. 

Benchmark på udbytte, økonomi og kvalitet 
Avler kan vælge om

 benchmark skal ske på kvalitet, her er mulighederne rensesvind, 
 renhed og spireevne

 benchmark skal ske på udbytte, her er mulighederne renvare, 
 normalkvalitet eller afregningsbeløb pr. ha
Desuden kan avler vælge at sammenligne sit resultat i forhold til en 
landsdel, eller afgrænse søgningen til et postnummerinterval. Dog 
kræver rapportgeneratoren, at der er mindst fem andre avlere af 
sorten i området for at sorten kan benchmarkes.  Desuden skal ens 
eget høstnummer være færdigrenset, inden man kan benchmarke 
sit resultat i rapportgeneratoren. 

Resultaterne bliver præsenteret grafisk, og avler kan således sam-
menligne sit resultat med avlere fra regionen, fra hele Danmark og i 
forhold til de seneste fem års gennemsnit. 
Det bliver vist, hvordan avlers resultat er i forhold til sorten, altså 
hvilket nummer i rækken den pågældende avler har placeret sig. Der 
skal her gøres opmærksom på, at udbyttetallene bliver justeret,  
efterhånden som renseresultaterne kommer ind, når man betragter 
det aktuelle høstår. Derfor kan man også se, hvor stor en del af  
sorten, der er færdigrenset. For at en sort kan indgå i rapportgenera-
toren, skal der være renset mindst 30 procent af partierne.  
Vi håber at det nye værktøj bliver til inspiration og glæde for avlerne. 
Med benchmark-værktøjet kan man hurtigt danne sig et overblik 
over, hvordan ens resultater ligger, og man kan sammen med sin  
frøavlskonsulent analysere mulighederne for at opnå endnu bedre 
resultater i frømarken.  

Benchmark�på�rensesvind�2014�
i�rødsvingel�Maxima

Benchmark�på�spireevne�2014�
i�engrapgræs�Evora

Benchmark�på�udbytte�2015�i�rødsvingel�Maxima.
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