
Ø-Barometer
Indtjeningsudvikling for økologisk mælkeproduktion

Modelejendom
215 årskøer
295 ha

Variable forudsætninger – modelejendom dec. 2021 Trend jan. 2022
Mælkepris (Arla) kr. pr. kg EKM inkl. forv. efterbetaling. 3,72 h 3,79
Kornpris, indkøbt korn kr./kg (50% byg/50% rug) 2,66 f 2,66
Kraftfoderpris kr./FEN 5,67 h 5,69
Realkreditbelåning, F3 excl. administrationsbidrag -0,36% i -0,37%
Bankfinansiering, Cibor 3 excl. rentetillæg -0,28% f -0,28%
Gennemsnitlig rente 2,11% i 2,10%
Afkastningsgrad 7,56% h 7,92%

Indtjeningen i helt nye højder

Historist bytteforhold
En stigning i a conto-mælkeprisen på 7,7 øre for januar 2022,  giver et godt 
udgangspunkt for indtjeningen i 2022.  Høj mælkepris har tidligere medført enten 
en tilpasning af efterspørgslen eller at produktionen stiger kraftigt. Det er dog for 
tidligt at sige noget om priserne har toppet for denne gang, da klimadagsorden 
efterhånden fylder mere og mere samt nu også udbygges med ESG. Disse forhold 
må forventes at give forskydninger i mælkebedrifternes omkostningsstruktur på 
både kort og langt sigt.  I Danmark er væksten i mælkeproduktionen fortsat svag 
jvf. de seneste offentliggjorte tal for oktober2021. Den samme tendens ses også i 
Tyskland. Frankrigs mælkeproduktion vækster fortsat. Mælkeprisen fortsætter
den stigende trend i henholdsvis Tyskland og Østrig og forsætter med at sætte 
nye rekorder. I Østrig er man tæt på at slå den seneste rekord fra 2017. De
franske mælkepriser falder fortsat og nærmer sig hastigt de laveste priser 
igennem de sidste 5 år, hvilket indikerer fortsat ubalance imellem produktion og 
efterspørgsel. 
Konsolideringen for januar 2022 ender på 1.093.000 kr. og dermed igen det 
bedste, der er målt i de sidste 5 år. 
Det økologiske kornmarked ligger fortsat noget "dødt" på nuværende. De 
stigende kornpriser vurderes fortsat at holde sælgere væk fra markedet og 
priserne understøttes i høj grad også af de konventionelle priser. Proteinpriserne 
presses yderligere i forhold til tidligere. 
DB pr. årsko lander for december på ca. kr. 19.300. Forskellen mellem mælkepris 
og nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM ligger nu på ca. 89,7 øre. 
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