
Ø-Barometer
Indtjeningsudvikling for økologisk mælkeproduktion

Modelejendom

190 årskøer

256 ha

Variable forudsætninger – modelejendom mar. 2021 Trend apr. 2021

Mælkepris (Arla) kr. pr. kg EKM inkl. forv. efterbetaling. 3,15 � 3,31

Kornpris, indkøbt korn kr./kg (50% byg/50% rug) 1,69 � 1,72

Kraftfoderpris kr./FEN 4,89 � 4,93

Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,40% � -0,48%

Bankfinansiering, Cibor 3 excl. rentetillæg -0,22% � -0,21%

Gennemsnitlig rente 2,42% � 2,41%

Afkastningsgrad 5,91% � 6,63%

Betydelig løft i indtjeningen

Svagt stigende foderpriser elimineres af stor stigning i mælkeprisen

En stigning i mælkeprisen på 11,2 øre i april måned giver et godt løft i 

indtjeningen. De noget svingende renter giver ikke anledning til de store 

påvirkninger af indtjeningen i denne omgang. Hvorvidt den igang- værende 

rentetrend er vedvarende, er endnu for tidligt at sige noget om.

Foderpriserne fortsætter i opadgående retning og samlet set betyder det, at 

konsolideringen i april 2021 ender på 409.000 kr. Indtjeningen har dermed 

fjernet sig en del fra den seneste bundrekord i februar og nu tilbage i niveauet 

for december 2020.

De seneste offentliggjorte tal for februar 2021 viser stigende mælkepriser i 

henholdsvis Tyskland og Østrig.  Mælkeprisen i Tyskland har allerede passeret 

niveauet for december 2020. Mælkeprisen i Østrig ligger fortsat langt under 

prisniveauet i december, hvorimod den i Frankrig ligger på niveau med tidligere 

års prisniveauer, og dette er på trods af en fortsat stigende mælkeproduktion i 

Frankrig, der dog er i kraftig aftagende vækst. Mælkeproduktionen i 

henholdsvis Tyskland og Danmark stiger ikke længere og vurderes at være 

bærende for den stigende mælkepris.

Det økologiske kornmarked trækkes fortsat op af det konventionelle 

kornmarked. Proteinmarkedet har ikke ændret sig væsentligt og soja fra Kina 

kan fortsat ikke skaffes. DB pr. årsko lander for april på ca. kr. 14.200. 

Forskellen mellem mælkepris og nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM ligger nu 

på knap ca. 49,4 øre.
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