
SAGRObarometer
Indtjeningsudvikling for økologisk planteproduktion

Modelejendom
249 ha

Variable forudsætninger – modelejendom dec. 2021 Trend feb.2022
Aktuel afgrødepris pr hkg for korn, frø, olie og proteinafgrøder 315 h 354
Gennemsnitlig kornpris, byg, hvede, rug og havre, hkg 234 h 270
Gennemsnitlig pris for frø, olie og proteinafgrøder, hkg 540 h 586
Gennemsnitlig pris grovfoder, 100 FEN 113 f 113
Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,36% h -0,28%
Bankfinansiering, Cibor 3 excl. Rentetillæg -0,28% i -0,29%
Gennemsnitlig rente 1,79% i 1,76%
Afkastningsgrad 5,85% h 6,65%

Indtjeningen i rekordniveau

Fortsat stigende priser
Priserne på korn og proteinafgrøder stiger fortsat kraftigt. Dette betyder, at 
konsolideringen lander på 465.000 kr. i februar måned og dermed igen det 
bedste resultat i indtjeningsbarometerets levetid.
Likviditet til investering og afdrag bliver på 1.107.000 kr. og dermed kan behovet 
for reinvesteringer og afdrag dækkes.

Det økologiske marked vurderes efterhånden at have fundet sine egne ben. Der 
begynder igen at efterspørges økologiske råvarer, men udbuddet er fortsat ret 
begrænset, hvilket vurderes at forklare de fortsat stigende priser. Såfrem der 
fortsat ligger større mængder korn og proteinafgrøder hos sælgere, kan det 
fortsat ikke udelukkes kraftige prisudsving, når først markedet for alvor kommer i 
gang igen.
Proteinmarkedet er fortsat meget presset grundet manglende forsyning, og 
dette understøtter priserne på proteinafgrøder. Der er derfor fortsat mange 
gode grunde til at dyrke mest muligt af protein og olieafgrøder, da 
proteinbehovet fremadrettet må forventes yderligere stigende efterhånden som 
kinesisk soja udfases. Tiltag som græsprotein eller andre former for innovative 
produktioner af protein kan blive afgørende for om Danmark bliver 
selvforsynende med protein. 
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Forudsætninger – modelejendom dec. 2021 feb.2022
Areal Udbytte Kr. pr. Kr. pr.
Ha Kg/ha Hkg/100 FEN Hkg/100 FEN

Vårbyg 59 3.500 254 h 301
Rug 39 4.500 221 h 254
Havre 29 4.000 217 h 240
Græsfrø 20 950 1.350 f 1.350
Raps 18 2.500 647 h 668
Ærter 20 2.800 383 h 427
Hestebønner 20 3.000 350 h 432
Vedvarende græs/afgræsning 19 2.000 76 f 76
Slætgræs 23 4.700 140 f 140
Udyrkede arealer 1 0 - -

Selv om indtjeningssituationen er kraftig forbedret, så er der fortsat et 
likviditetsmæssigt efterslæb, der skal indhentes, hvilket betyder, at for de 
bedrifter med den svageste økonomi og de bedrifter, som ikke har høje og 
stabile udbytter i marken, en effektiv og rationel produktion, eller ikke dyrker 
nogle af de lidt mere vanskelige afgrøder, hvor der er høje dækningsbidrag, vil 
der gå noget tid inden de er ovenpå igen. En del af dem må formentlig fortsat 
give op under alle omstændigheder grundet manglende finansieringstilsagn.
En langsigtet og proaktiv salgsstrategi, dyrkning af niche-afgrøder samt dyrkning 
af mange forskellige afgrøder vurderes fortsat at være nøgleordet for 
overlevelse. Et alsidigt sædskifte med mange afgrøder giver samtidigt også en 
risikospredning ikke bare prismæssigt men også sædskifte- og 
produktionsmæssig, således at udbytter og indtjening ikke påvirkes voldsomt 
enten af dårlige priser eller udbyttet slår fejl i en afgrøde.
Produktionsprisen er nu ca. 140 kr. pr. hkg lavere end den gennemsnitlige 
salgspris.




