
SAGRObarometer
Indtjeningsudvikling for økologisk planteproduktion

Modelejendom

237 ha

Variable forudsætninger – modelejendom maj. 2020 Trend aug.2020

Aktuel afgrødepris pr hkg for korn, frø, olie og proteinafgrøder 207 � 195

Gennemsnitlig kornpris, byg, hvede, rug og havre, hkg 134 � 108

Gennemsnitlig pris for frø, olie og proteinafgrøder, hkg 432 � 465

Gennemsnitlig pris grovfoder, 100 FEN 110 f 110

Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,40% � -0,54%

Bankfinansiering, Cibor 3 excl. Rentetillæg -0,13% � -0,20%

Gennemsnitlig rente 2,44% � 2,38%

Afkastningsgrad 4,07% � 3,78%

Indtjeningen næsten i frit fald

Salgspriserne på korn er fortsat under massivt pres

Markedet for økologisk korn er meget presset. Det er efterhånden slet ikke 

usædvanligt med konventionelle priser for de økologiske afgrøder. Dette 

betyder at bunden efterhånden er ved at være lagt på kort sigt. 

I modelbedriften forudsættes afsætning af 0-100% af produktionen til 

konventionelle priser. De massive prisfald har selvsagt store konsekvenser for 

indtjeningen for de rene planteavlsbedrifter. Likviditetsmæssigt er situationen 

livstruende for ikke blot de svageste bedrifter, men også for de bedrifter der 

tidligere har haft et fornuftigt resultat. Det skal dog også fortsat bemærkes at 

der til tider fremkommer priser der ligger i den gode ende af skalaen, men dette 

betyder også at forskellen imellem højeste og laveste pris i øjeblikket formentlig 

ikke har været større end nu. Høje udbytter i marken og en proaktiv salgsstrategi 

er efterhånden ved at være udslagsgivende for overlevelse eller ej. 
Produktionsprisen er nu ca. 30 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. Øget fokus på de mere 

vanskelige afgrøder, hvor priserne er højere, eller andre specialafgrøder bør 

overvejes. Den knappe proteinforsyning er på nuværende tidspunkt eneste 

lyspunkt for planteavleren, hvilket har været med til at løfte prisen for 

proteinafgrøder.
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Forudsætninger – modelejendom maj. 2020 aug.2020

Areal Udbytte Kr. pr. Kr. pr.

Ha Kg/ha Hkg/100 FEN Hkg/100 FEN

Vårbyg 59 3.500 141 � 113

Rug 39 4.500 118 � 104

Havre 29 4.000 146 � 104

Græsfrø 19 1.100 1.100 f 1.100

Raps 15 2.500 480 � 623

Ærter 17 3.000 258 � 275

Hestebønner 17 3.000 296 � 293

Vedvarende græs/afgræsning 20 2.000 93 f 93

Slætgræs 20 3.500 151 f 151

Udyrkede arealer 2 0 - -


