
SAGRObarometer
Indtjeningsudvikling for økologisk mælkeproduktion

Modelejendom
215 årskøer
295 ha

Variable forudsætninger – modelejendom jan. 2022 Trend feb. 2022
Mælkepris (Arla) kr. pr. kg EKM inkl. forv. efterbetaling. 3,79 f 3,79
Kornpris, indkøbt korn kr./kg (50% byg/50% rug) 2,66 h 2,90
Kraftfoderpris kr./FEN 5,69 i 5,44
Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,37% h -0,28%
Bankfinansiering, Cibor 3 excl. rentetillæg -0,28% i -0,29%
Gennemsnitlig rente 2,10% i 2,09%
Afkastningsgrad 7,92% h 8,00%

Indtjeningen holder stand

Marginale ændringer over hele linien
Den uændrede mælkepris og svingende foderpriser betyder, at indtjeningen 
stiger marginalt for februar 2022. Hvorvidt mælkeprisen har toppet, er for tidligt 
at sige noget om på nuværende, men det skal bemærkes at mælkeproduktionen i 
Danmark er lidt lavere i november 2021 end i november 2020 jvf. de seneste 
offentliggjorte statistikker. I Tyskland ses en meget svag stigning i produktionen 
på linje med det vi ser i Danmark. I Frankrig er væksten i mælkeproduktionen 
halveret i november. Mælkepriserne i Tyskland og Østrig fortsætter med at sætte 
nye rekorder, hvorimod mælkeprisen i Frankrig for alvor er i faldende trend. 
Spotprisen på økomælk i Italien har siden august 2021 været i konstant stigende 
trend indtil nu, hvilket giver håb om fortsat stigende mælkepris, men en 
yderligere stigning i mælkeprisen vil formentlig i lige så høj grad også være 
afhængig af omkostningsudviklingen fra mælken forlader mælketanken, til den er 
i indkøbskurven hos forbrugeren. Her ses i øjeblikket meget kraftigt stigende 
omkostninger. Konsolideringen for februar 2022 ender på 1.112.000 kr. og igen 
det bedste, der er målt i de sidste 5 år. 
Det økologiske kornmarked er pt meget presset. Der er stor efterspørgsel, men 
svagt udbud. Proteinpriserne presses fortsat af manglende forsyning af soja, 
hvilket ses på priserne på de almindelige kraftfoderblandinger. Dog ses et mindre 
prisfald på højproteinblandinger. 
DB pr. årsko lander for februar på ca. kr. 19.400. Forskellen mellem mælkepris og 
nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM ligger nu på ca. 91,2 øre. 
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