
SAGRObarometer
Indtjeningsudvikling for økologisk mælkeproduktion

Modelejendom
190 årskøer
256 ha

Variable forudsætninger – modelejendom dec. 2020 Trend jan. 2021
Mælkepris (Arla) kr. pr. kg EKM inkl. forv. efterbetaling. 3,21 i 3,12
Kornpris, indkøbt korn kr./kg (50% byg/50% rug) 1,61 i 1,59
Kraftfoderpris kr./FEN 4,19 h 4,40
Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,58% h -0,51%
Bankfinansiering, Cibor 3 excl. rentetillæg -0,22% i -0,23%
Gennemsnitlig rente 2,39% h 2,39%
Afkastningsgrad 6,63% i 6,07%

Indtjeningen presset
Bytteforholdet imellem mælk og indkøbt foder forringes

Den faldende mælkepris i januar på 9,2 øre pr. kg std. mælk, har selvsagt en 
negativ indvirkning på indtjeningen, og prisfaldet kommer i forlængelse af   
2020, der blev blandt de mindre gode år indtjeningsmæssigt. Konsolideringen 
bliver for januar 2021 på 289.000 kr. Vi skal tilbage til medio 2018 for at finde 
et resultat, der er dårligere på månedsbasis, så derfor må vi håbe på at bunden 
snart er nået.
Produktionen af økomælk i Danmark er fortsat svagt stigende og ligger jvf de 
senest offentliggjorte statistikker for november  på 2,6% over november 2019. 
I Tyskland  og Frankrig er produktionen steget med henholdsvis 4,2% og  11,7% 
for samme periode. Priserne giver nu for alvor efter i Frankrig grundet den 
kraftige vækst i produktionen de seneste par år hvorimod mælkeprisen er 
kraftigt stigende i både Tyskland og Østrig. Coronasituationen rundt om i 
Europa ser således ikke ud til at påvirke efterspørgslen af økomælk på 
nuværende i væsentlig negativ retning, som man kunne forvente. 

Kornmarkedet er med faldende priser hvorimod proteinmarkedet er blevet lidt 
mere presset grundet forsyningsknaphed. Renten bevæger sig fortsat 
marginalt.
DB pr. årsko bliver for december på ca. kr. 13.000. Forskellen mellem
mælkepris og nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM  ligger nu på knap ca. 38 øre.
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