
Ø-Barometer
Indtjeningsudvikling for økologisk mælkeproduktion

Modelejendom

190 årskøer

256 ha

Variable forudsætninger – modelejendom okt. 2020 Trend nov. 2020

Mælkepris (Arla) kr. pr. kg EKM inkl. forv. efterbetaling. 3,13 � 3,21

Kornpris, indkøbt korn kr./kg (50% byg/50% rug) 1,44 � 1,56

Kraftfoderpris kr./FEN 3,91 � 4,22

Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,58% � -0,55%

Bankfinansiering, Cibor 3 excl. rentetillæg -0,21% � -0,23%

Gennemsnitlig rente 2,40% � 2,39%

Afkastningsgrad 6,51% � 6,63%

Indtjeningen i bedring
Stigende foderpriser tager toppen af den stigende mælkepris

Med en stigning i mælkeprisen på først 3,7 øre i oktober og nu 7,5 øre pr. kg.

mælk i november, kan man håbe, at mælkeprisen for alvor er ved at vende. Den

samme udvikling ses også i Tyskland og især i Østrig, hvor mælkeprisen siden

juni/juli måned har været stigende jævnfør de senest offentliggjorte statistikker 

til og med september 2020. De stigende priser skal ses som et tegn på bedre

markedsbalance. I Tyskland stiger mælkeproduktionen ikke så kraftigt som

tidligere. Det gør den så til gengæld i Frankrig, men den vurderes at vokse i

nogenlunde samme takt som efterspørgslen, hvilket fastholder et uændret 

prisniveau. I Danmark stiger produktionen kun marginalt og vurderes at holde 

hånden under mælkeprisen sammen med de positiv trends, i de lande vi 

eksporterer til. Den stigende mælkepris betyder, at konsolideringen igen 

forbedres og lander på 412.000 kroner for modelejendommen.

Fodermarkedet er fortsat meget presset men i bedring, hvilket ses i form af

stigende priser på både korn og proteinholdige foderblandinger. Soja er

fortsat suspenderet, men forventes at kunne skaffes igen om nogle måneder.

Foderplanen består derfor fortsat af proteinrige  kraftfoderblandinger og

kan formentlig blive normen, hvis der kun må anvendes europæisk protein i

foderet.

DB pr. årsko bliver for november på ca. kr. 14.200. Forskellen mellem

mælkepris og nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM lander på ca. 48 øre.
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