
SAGRObarometer
Indtjeningsudvikling for økologisk planteproduktion

Modelejendom
237 ha

Variable forudsætninger – modelejendom feb. 2020 Trend maj.2020
Aktuel afgrødepris pr hkg for korn, frø, olie og proteinafgrøder 235 i 207
Gennemsnitlig kornpris, byg, hvede, rug og havre, hkg 166 i 134
Gennemsnitlig pris for frø, olie og proteinafgrøder, hkg 449 i 432
Gennemsnitlig pris grovfoder, 100 FEN 110 f 110
Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,65% h -0,40%
Bankfinansiering, Cibor 3 excl. Rentetillæg -0,42% h -0,13%
Gennemsnitlig rente 2,20% h 2,44%
Afkastningsgrad 4,71% i 4,07%

Indtjeningen fortsætter nedad

Salgspriserne på korn under massiv pres
Markedet for økologisk korn er fortsat presset i bund. Flere og flere afgrøder 
kan i øjeblikket ikke afsættes som økologisk.
I modelbedriften forudsættes afsætning af 30-100% af produktionen til   
konventionelle priser. De massive prisfald har store konsekvenser for 
indtjeningen for de rene planteavlsbedrifter. Likviditetsmæssigt er situationen 
livstruende for de svageste bedrifter og tvinger dem ud af erhvervet eller 
medfører f.eks. større spredning af afgrøder, specialafgrøder, 
nabosamarbejde, bortforpagtning mv.

Produktionsprisen er nu ca. 20 kr. højere end den gennemsnitlige salgspris og 
hvis det igen skal være muligt at skabe indtjening ved økologisk planteavl, skal 
udbuddet enten falde eller efterspørgslen stige. Den manglende 
proteinforsyning kan formentlig forskyde en del af planteproduktionen over 
mod protein- og olieafgrøder, og på sigt øge selvforsyningsgraden i Danmark.

De faldende kornpriser trækker derimod økonomien i positiv retning for de 
økologiske husdyrproducenter. Lave prisniveauer på de animalske produkter 
giver dog ikke på nuværende tidspunkt større forhåbninger om øget forbrug 
af korn.
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Forudsætninger – modelejendom feb. 2020 maj.2020
Areal Udbytte Kr. pr. Kr. pr.
Ha Kg/ha Hkg/100 FEN Hkg/100 FEN

Vårbyg 59 3.500 142 i 141
Rug 39 4.500 113 h 118
Havre 29 4.000 187 i 146
Græsfrø 19 1.100 1.100 f 1.100
Raps 15 2.500 467 h 480
Ærter 17 3.000 240 h 258
Hestebønner 17 3.000 257 h 296
Vedvarende græs/afgræsning 20 2.000 93 f 93
Slætgræs 20 3.500 151 f 151
Udyrkede arealer 2 0 - -

giver dog ikke på nuværende større forhåbninger om øget forbrug af korn.




