
SAGRObarometer
Indtjeningsudvikling for økologisk mælkeproduktion

Modelejendom
190 årskøer
256 ha

Variable forudsætninger – modelejendom maj. 2020 Trend jun. 2020
Mælkepris (Arla) kr. pr. kg EKM inkl. forv. efterbetaling. 3,16 f 3,16
Kornpris, indkøbt korn kr./kg (50% byg/50% rug) 1,73 i 1,71
Kraftfoderpris kr./FEN 3,92 h 4,54
Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,40% h -0,37%
Bankfinansiering, Cibor 3 excl. rentetillæg -0,13% i -0,14%
Gennemsnitlig rente 2,48% h 2,48%
Afkastningsgrad 6,31% i 5,90%

Indtjeningen fortsat i fald
Stor mangel på proteinfoder rammer indtjeningen hårdt

Med en uændret mælkepris for juni 2020, stabiliseres indtægterne. Derimod 
bliver den fastlåste situation med mangel på protein en stigende udfordring. 
Konsolideringen falder yderligere fra maj til juni med tkr. 98 og ender dermed 
på tkr. 238 for juni 2020. Konsolideringen har ikke været lavere siden juli 2018.

Genåbningen af Danmark, og de lande vi eksporterer til, ser på nuværende ud 
til at blive i moderat tempo, og der begynder igen at komme gang i 
økonomierne. Der er endnu for tidligt at sige noget om omfanget af de 
økonomiske konsekvenser af coronakrisen, og i hvilket omfang det påvirker 
afsætning af  økoprodukter, men yderligere prisfald i europa vurderes fortsat 
sandsynligt grundet den fortsat stigende mælkeproduktion. De seneste tal fra 
de officielle statistikker fra udgangen af april, indikerer også svagt faldende 
mælkepriser udover de normale sæsonudsving i både Tyskland og Frankrig.

På fodermarkedet er situationen efterhånden blevet meget presset, med 
fortsat faldende priser på korn og stigende proteinpriser. Soja kan ikke længere 
skaffes, og det er nu kun muligt at skaffe højprocent kraftfoderblandinger. Der 
er fortsat ingen udsigt til snarlig import af soja.
DB pr. årsko bliver for maj på ca kr. 12.700. Forskellen mellem mælkepris og 
nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM lander på ca. 32,99 øre.
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