
Ø-Barometer
Indtjeningsudvikling for økologisk mælkeproduktion

Modelejendom

190 årskøer

256 ha

Variable forudsætninger – modelejendom jan. 2021 Trend feb. 2021

Mælkepris (Arla) kr. pr. kg EKM inkl. forv. efterbetaling. 3,12 � 3,12

Kornpris, indkøbt korn kr./kg (50% byg/50% rug) 1,59 � 1,70

Kraftfoderpris kr./FEN 4,40 � 4,93

Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,51% � -0,45%

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

Gennemsnitlig rente 2,39% � 2,41%

Afkastningsgrad 6,07% � 5,71%

Indtjeningen presset yderligere
Stigende rente og foderpriser

Uændret mælkepris i februar er efterhånden eneste lyspunkt, da både stigende 

realkreditrenter og stigende foderpriser presser indtjeningen. Konsolideringen 

bliver for februar 2021 på 209.000 kr. Vi skal tilbage til 2015 og 2016 for at 

genfinde indtjening, der er dårligere på månedsbasis. Om bunden er nået, er 

på nuværende usikkert, da stigende priser på foderkorn protein med stor 

sandsynlighed fortsat vil være det mest sandsynlige scenarie.

En prisvending på mælk i Danmark burde være inden for rækkevidde, men 

virkningerne af corona og Brixit er fortsat betydelige usikkerhedsfaktorer.

Det skal dog bemærkes at mælkeprisen i henholdsvis Tyskland og Østrig 

fortsat er stigende mens prisen i Frankrig ligger på niveau med tidligere år jvf 

de seneste officielle statistikker for december 2020. Produktionen af økologisk 

mælk er i stigende trend i Danmark, mens vi fortsat taler om aftagende vækst i 

mælkeproduktionen i henholdsvis Tyskland og Frankrig.

Det økologiske korn marked trækkes i øjeblikket op af det konventionelle korn 

marked og proteinmarkedet er forsat påvirket af meget begrænset 

sojaforsyning.

Den korte rente ligger meget stabil i et konstant niveau, hvorimod realkredit 

renten i øjeblikket er under korrektion. Hvis den bliver længerevarende vil 

dette på sigt kunne ses på indtjeningen.

DB pr. årsko bliver for december på ca. kr. 12.300. Forskellen mellem

mælkepris og nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM ligger nu på knap ca. 30 øre.
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