
Aktuel Økonomi
Møde den 2. oktober 2018



Hvad skete der?

• Danmark har haft den tørreste og varmeste sommer
• 72 (13) dage med temperatur over 25 grader

• Meget lidt nedbør fra april (maj) til medio august

• Høsten (Søren) blev for mange mindre.

• Beregninger fra Seges viser et samlet tab i DK på ca. 6,4 mia. kr.
• Efterprøvet af forskere fra KU, som er enige.



Effekter af tørken:

• Udbyttetab
• Større udbyttetab (kerne) i vårafgrøder end vinterafgrøder også halmtab.

• Meromkostninger
• Øget indkøb af korn, halm og foder til husdyrproducenter
• Øget vanding (mest i Jylland)
• Reetablering af græsmarker

• Besparelser
• Tørring
• Lavere omkostninger til høst, transport af høst (sparet et slet i græs)

• Risiko for nedgang i antallet af køer – mangel /for dyrt foder
• Nedgang i slagtninger af svin – for dyrt foder og for lav svinenotering
• Afledte effekter – dyrere banklån



Agenda
• Velkomst

• Hvordan gik høsten 2018 v Søren Holmgreen

• Aktuel økonomi i driftsgrenene v Zwanita og Hans
• Økonomi for planter, køer og svin 
• Driftsgrensanalyser, Fremstillingspris, udbyttekort

• Pause

• Likviditet frem til høst 2019 v Line 

• Hjælpetiltag v Hans 

• Afrundring

• Sandwich øl/vand



Hvordan ser tallene ud for 

• Planteavleren
• Mindre høst og for nogle højere pris (afhænger af salgstidspunkt)

• Svineproducenten
• Mindre høst – mindre salg af korn eller større indkøb til højere priser
• Noteringen på slagtesvin og dermed også smågrise er faldende i forhold til 

prognoser fra i vinters.
• Afrikansk svinepest er i Polen og Belgien
• Hvis den kommer til Danmark vil noteringen falde yderligere.

• Mælkekvæg
• I juni/juli forventede mange stor mangel på grovfoder.

• Nu høstes der græs i rimelige mængder og en del af det tabte hentes ind
• Majshøsten er fornuftig



DB-kalkuleVårbyg, malt 2018 Konventionel JB 5-6

Emne Kvantum Pris Beløb

Udbytte

Kerne salg 6.800 Kg 1,60 10.880 

Halm salg 3.500 Kg 0,55 1.925 

Bruttoudbytte 12.805 

Stykomkostninger

Udsæd -140 Kg 3,20 -448 

Handelsgødning Kvælstof -145 Kg 6,50 -943 

Handelsgødning Fosfor -24 Kg 12,00 -288 

Handelsgødning Kalium -60 Kg 5,25 -315 

Ukrudt Enh -125 

Sygdom Enh -190 

Skadedyr Enh -30 

Vækstregulering Enh -50 

Stykomkostninger i alt -2.389 

Dækningsbidrag pr ha 10.417 



DB i vårbyg

Udbytte/pris 1,00 1,30 1,60
2.500 2.037 2.787 3.537
5.000 4.537 6.037 7.537
7.500 7.037 9.287 11.537



DB hvede 1 års

Udbytte / pris 1,00 1,30 1,60
4.500 3.694 5.044 6.394
7.000 6.194 8.294 10.394
9.500 8.694 11.544 14.394



DB raps

Udbytte/pris 2,40 2,60 2,80
2.000 476 876 1.276
3.500 4.076 4.776 5.476
5.000 7.676 8.676 9.676



DB Rødsvingel

Udbytte/pris 9,25
1.000 7.946
1.400 11.646
1.700 14.421



DB

• Indtjeningen i dækningsbidrag vil svinge meget mellem ejendomme
• Meget mere end normalt

• Afhængig af opnåede udbytter 

• Og priser på afgrøderne.

• Hvordan påvirker det bundlinien?



Resultat for 2018

• Vi har fra driftsgrensanalyserne vurderet udviklingen i økonomien 
2018.

• Vi anvender dækningsbidragene fra de forrige sider, som estimat

• Hvis man er dårlig i en afgrøde – så mener vi at der er stor 
sandsynlighed for, at man er dårlig i samtlige afgrøder. Der er 
selvfølgelig altid nogen, som har høstet bedre i en eller flere afgrøder.

• Så her tegner vi det grønne, det sorte og det røde senarie. 



Driftsgrensanalyser planter 2013-17 Gns.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Areal 153 157 163 176 187

Bruttoudbytte 10.896 10.093 10.129 8.188 10.001

Stykomkostninger -2.757 -2.623 -2.784 -2.930 -2.857

DB 8.139 7.470 7.345 5.258 7.144

Kap.omk inkl ejer -5.075 -4.940 -4.785 -4.595 -4.614

Afskrivning -1.196 -1.312 -1.321 -1.207 -1.202

EU-støtte 2.327 2.319 2.313 2.222 2.197

Forpagt + rente -5.171 -4.700 -4.539 -4.523 -4.419

Årets resultat -976 -1.163 -987 -2.845 -894

Afkastningsgrad 1,3 1,2 1,3 -0,2 1,3



Med ”gæt” på 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Areal 153 157 163 176 187 187

Bruttoudbytte 10.896 10.093 10.129 8.188 10.001 8.619

Stykomkostninger -2.757 -2.623 -2.784 -2.930 -2.857 -2.757

DB 8.139 7.470 7.345 5.258 7.144 5.862

Kap.omk inkl ejer -5.075 -4.940 -4.785 -4.595 -4.614 -4.614

Afskrivning -1.196 -1.312 -1.321 -1.207 -1.202 -1.202

EU-støtte 2.327 2.319 2.313 2.222 2.197 2.197

Forpagt + rente -5.171 -4.700 -4.539 -4.523 -4.419 -4.419

Årets resultat -976 -1.163 -987 -2.845 -894 -2.176

Afkastningsgrad 1,3 1,2 1,3 -0,2 1,3 0,3



Og de bedste

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Areal 188 184 242 312 317 317

Bruttoudbytte 12.319 11.035 11.558 9.299 11.097 15.851

Stykomkostninger -2.717 -2.568 -3.087 -3.177 -3.010 -3.010

DB 9.602 8.467 8.471 6.122 8.087 12.841

Kap.omk inkl ejer -4.764 -4.583 -4.619 -4.253 -4.354 -4.354

Afskrivning -1.060 -1.241 -1.174 -1.087 -1.191 -1.191

EU-støtte 2.314 2.382 2.178 2.164 2.131 2.131

Forpagt + rente -4.358 -3.945 -4.305 -3.870 -4.411 -4.411

Årets resultat 1.734 1.080 551 -924 262 5.016

Afkastningsgrad 4,4 4,0 2,5 1,0 2,2 7,1



Afkastningsgrad

• Afkastningsgrad eller forrentningsprocent

• Siger hvor meget af resultatet der er til rente i forhold til den 
investerede kapital

• Hvor stor er forskellen mellem de bedste og gennemsnittet.



Afkastningsgrad Planter 2013 -2018
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Hvor er de dårligste

• Vi har ingen tal bagud

• I 2018 vil de dårligste planteavlere nok ligge på ca -4% med en meget 
stor spredning nedad.



POLITIK



Politik - 1

• Fredag den 28. september 2018 præsenterede Finansminister Kristian Jensen og 
forligspartierne tørkepakken.

• Værdi 380 mio. kr. (tab 6,4 mia kr)

• Tørkepakken indeholder fritagelse for visse produktions- og kontrolafgifter for 223 
mio. kr. i 2019. 

• Reglerne om vandingstilladelse giver mulighed for hurtigere sagsbehandling, 
mens afgrøderne tørster.

• Nedsætte et ekspertudvalg med fokus på landbrugets økonomi med henblik på at 
få større stabilitet og robusthed i fremtiden. Langsigtet fokus med forslag til at 
gøre erhvervet robust.

• Penge til jordfordeling i 2019 150 mio. kr.
• Fødevareordfører Simon Kollerup (S): Det gode ved jordfordeling er, at det er en måde at 

skabe et varigt resultat for landmanden. Man får byttet nogle jordlodder, man måske kun slår 
for at få sin hektarstøtte, til noget bedre jord. Mål: biodiversitet, klima og friluftshensyn.



Politik - 2

• Afsætter penge til en multifunktionel jordfordelingsfond på 150 mio. 
kr. 
• Jeg har faktisk meget store forventninger til effekten af den. Ved, at vi har 

sådan en fond, der kan handle, kan man løbende tage sådanne jorde ud af 
produktion. Det kan hjælpe på de udfordringer, vi har i forhold til klima og 
den ammoniakudfordring vi har, og understøtte vores biodiversitet. Derfor er 
det faktisk en god ide, som vi nu har afsat penge til", sagde Finansminister 
Kristian Jensen. 



Politik - 3

• Partierne bag tørkepakken mødes igen først i det nye år, for at se om 
de kan gøre mere for landbruget. 

• Men vi anser det som pakke nummer et (i en række). Når politikerne 
sætter sig sammen igen til januar, kommer der mere ind i pakken, 
som kan gøre landbruget mere robust.



Reaktion fra Axelborg

• Tørkepakken er langt mindre end Landbrug & Fødevarer havde 
ønsket. I august meldte vi de otte hovedønsker ud, hvor annullering af 
jordskatten var det, som ville give mest ekstra likviditet til landbruget. 
Det ønske er ikke imødekommet og der er heller ikke i regeringens 
tørkepakke sat ord på, at man skal se på datotyranni.

• Viceformand for Landbrug og Fødevarer Lars Hvidtfeldt: Det var mit 
klare indtryk, at tørkepakken ville have været større, da politikerne 
var klar til at give mere end det dobbelte, hvis ikke bureaukratiet stod 
i vejen. 



Kritik af forliget ifølge Effektivt Landbrug

• Frederik Lüttichau, formand for sektion for større landbrug:

• ”Det er sgu for ringe”; Ønske om lettelse i jordskatterne.

• Torben Hansen Planteformand i Landbrug og Fødevarer

• ”Den store frugtkurv, som vi blev stillet i udsigt, den er vist tørret ind til en 
lille rosin. (Hvad får de i vores nabolande?)

• Bæredygtigt Landbrug ryster man på hovedet. Ønske jordskatten væk.

• Effektivt Landbrug – sådan ca ti par nye sko til hver fuldtidslandmand



Hvad sagde Kristian Jensen på Vækst18

• Han havde ønsket et lettelse i ejendomsskatterne for 1 år.
• Embedsværket og S +DF ønskede ikke at komme i klemme i forhold til EU

• Kristian Jensen ønskede at afskaffe skatten for 1 år og så genindføre skatten –
teknik men vist nok mere lovligt i forhold til EU. 

• "Vi har ikke ønsket at fjerne jordskatten helt. Det har vi ikke kunnet finde 
enighed til. Og vi kan ikke annullere den et år uden at komme i klemme med 
reglerne om statsstøtte". Kilde: Landbrugsavisen

• Vi har ikke et ønske om at fjerne jordskatten generelt. Det kan vi ikke blive 
enige om politisk. Landbruget skal kunne tåle udsving i deres økonomi. Kilde: 
Effektivt Landbrug



Kan der ske mere?

• Når der foreligger endelige regnskaber og tabet kan gøres op vil 
partierne igen sætte sig ned.

• Husk der skal være valg senest den 17. juni 2019



Afrunding

• Om udbytter

• Økonomien

• Likviditet og Banken 

• Politik.



Det sker i Østdansk 

• Handelserfa.
• Den 11. oktober kl 16.00 John Jensen fra Agromarkets

• Om renteforventninger og konjunkturer
• Og en introduktion til et nyt nyttigt digitalt værktøj – Handel med korn, raps og soya

m.m. via Commoditrader,
• Udsigter for korn, mælk og kød.

• Tid til at få rettet din BBR:
• Tidsfristerne er således:

• for landbrugsejendomme under 35 ha: den 31. oktober 2018
• for landbrugsejendomme på 35 ha og derover: den 31. december 2018

• Kontakt Christine Søgård Bøhm 5679 1911 eller din konsulent NU


