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ORIENTERINGSMØDE
20
20

Velkommen

Kort orientering om relevante 

emner

• 15.30 – 17.00 Driftsøkonomi

• 17.00 – 17.45 Pause / sandwich

• 17.45 – 19.15 Skat

• Afslutning øl / vand

• Mulighed for diskussion / spørgsmål v /chefkonsulent

Claus Bech Jensen
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Aktuel status

• Hvordan oplever vi, bankerne agerer i øjeblikket?

• Status vedrørende den Afrikansk Svinepest

Status vedr. den økonomiske situation

• Har fået lavet en del generationsskifter det 

seneste år – bl.a. med baggrund i de 

ændrede skatteregler vedrørende gave

• Har også haft en del, der har lukket ned –

både frivilligt og konkurs

• Minkbranchen er hårdt ramt

• Rimelig ro på lige nu, men vi oplever 

forskellige strategi fra den finansielle sektor

• Større og større forskel i prissætning og 

lånemuligheder
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Den økonomisk situation

Udvikling i fremstillingsprisen
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Den Afrikanske Svinepest

• Der går mange rygter og historier. Vi sætter mere fokus på dette i forbindelse 

med svinemødet d. 26. februar, hvor Jens Munk Ebbesen, L&F kommer

• Lille risiko for smitte i DK, mens det er tæt på Tyskland

• Vildsvin 30 km/år – store spring - menneskebåren

• Tag situationen alvorlig, men gå ikke i panik,

hvad kan du selv gøre?

• Forbedre biosikkerhed på forrum – adgang mm.

• Madordning for medarbejdere

• Meld ind, hvis I hører om ”madcentraler”

Polen
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Tre risikoscenarier med konsekvenser for griseproduktionen
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• En lavere slagtesvinenotering i Tyskland  

vil betyde faldende smågrisepriser i  

Europa

• Samlet er der udsigt til et fald i den  

danske eksport af smågrise og flere  

smågrise opfedet herhjemme
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Scenarie 1 – Udbrud i Tyskland Scenarie 2 – Udbrud i Danmark Scenarie 3 – Nedlukning i hele EU

• Lavere notering på grise til EU

• Bedre priser på grisekød fra DK tilAsien

• Et markant fald i den danske noteringfor  

slagtesvin vil få den hjemlige  

efterspørgsel efter smågrise til at falde

• Der vil derfor være udsigt til et stigende  

behov for eksport af danske smågrise  

med lavere smågrisepriser til følge

• En del af den manglende danske eksport  

ud af EU vil blive overtaget af de øvrige  

EU lande udenASF

• Danmark kan øge eksporten til EU, men  

til lavere priser. Eksporten til Asien  

forsvinder

• Lavere notering på grise til EU

• Ingen eksport fra DK tilAsien

• Massivt overskud af smågrise i EU

• Kraftigt fald i smågrisenoteringen i EU

• Massivt overskud af grisekød i EU

• Kraftigt fald i slagtesvinenoteringen i EU

• Meget lavere notering på grise til EU

• Ingen eksport ud af EU

• En del af den manglende tyske eksport ud  

af EU vil blive overtaget af de øvrige EU  

lande udenASF

• Danmark kan øge eksporten ud af EU -

og til bedre priser - på bekostning af den  

manglende tyske eksport ud af EU

Udbrud i Tyskland vil have lille konsekvens for DK
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• En lavere slagtesvinenotering i Tyskland  

vil betyde faldende smågrisepriser i  

Europa

• Samlet er der udsigt til et fald i den  

danske eksport af smågrise og flere  

smågrise opfedet herhjemme

• Men Danmark vinder markedsandele

Konsekvenser Modelberegnet effekter for griseproduktionen i Danmark, mio. kr.

• En del af den manglende tyske eksport

ud af EU vil blive overtaget af de øvrige

EU lande udenASF

• Danmark kan øge eksporten ud af EU -

og til bedre priser - på bekostning af den  

manglende tyske eksport ud af EU

XRisiko

Lille Middel Stor
18

Scenarie 1
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Udbrud i Danmark vil have stor konsekvens for DK
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• Et markant fald i den danske notering  

for slagtesvin vil få den hjemlige  

efterspørgsel efter smågrise til at dykke

• Der vil derfor være udsigt til et stigende  

behov for eksport af danske smågrise  

med lavere smågrisepriser til følge

• Men Danmark vinder markedsandele

Konsekvenser Modelberegnet effekter for griseproduktionen i Danmark, mio. kr.

• En del af den manglende danske  

eksport ud af EU vil blive overtaget af  

de øvrige EU lande udenASF

• Danmark kan øge eksporten til EU, men  

til lavere priser. Eksporten til Asien  

forsvinder

XRisiko

Lille Middel Stor
19

Scenarie 2

Nedlukning for EU vil have stor konsekvens for DK
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• Stort overskud af smågrise i EU

• Kraftigt fald i smågrisenoteringen i EU

• Men Danmark vinder markedsandele

Konsekvenser Modelberegnet effekter for griseproduktionen i Danmark, mio. kr.

• Ingen eksport ud af EU

• Ingen fleksibilitet. Stort overskud af  

grisekød i EU

• Kraftigt fald i slagtesvinenoteringen i EU

Risiko X

Lille Middel Stor
20

Scenarie 3
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Digitalisering
Dashboard og eOverblik

Digitalisering

v /Juniorkonsulent

Johannes Duus Hald

• Datagrundlag

• Introduktion af Dashboard og eOverblik

• Vores opfordring

• Hvad er forskellen?

• Priser

• Spørgsmål
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Hvor kommer data fra, nu og i fremtiden?

Dashboard er til dig, der vil: 

• forbedre dit beslutningsgrundlag i hverdagen

• følge den løbende udvikling i økonomiske og produktionstekniske nøgletal

• dykke ned i dine tal og vurdere årsagen til udviklingen

• kunne tilpasse bedriftens informationer, så de passer til dine behov og fokus-

områder



06-02-2020

9

Dashboard på landmand.dk
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Det siger dine kollegaer 

• År: Til dato/seneste måned viser, om du er på sporet

• Måned: Giver en fornemmelse af, om det seneste er med – det betaler sig at 

få regninger/bilag sendt videre

• Udforsk: Giver stort overblik. Hvad ligger i grunden bag og hvad skyldes 

afvigelsen? – Alle finder noget småt/stort, som overrasker eller kunne være 

bogført anderledes 

• Prioritér: Nogle kort er vigtigere end andre og derfor er det godt, at 

Dashboardet kan tilpasses individuelt

eOverblik er til dig, der vil:

• se din bedrifts performance på de vigtigste nøgletal inden for produktion og 

økonomi

• have en overskuelig resultatopfølgning på månedsbasis eller kvartalsvis

• kunne dykke ned i dine data – helt ned til det enkelte bilag

• have overblik over produktion og økonomi på tværs af steder og driftsgrene
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eOverblik på landmand.dk

Pris og mængde på mælk
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Dashboard

• Saldo på konti dagligt

• Læs mere- funktion

• Udforsk

• Bilag

• Detaljer

• Historik 

• Udlæs data

• Realtids data

eOverblik

• Ledelsesrapport

• Periode afstemt

• Totaløkonomi

• Udlæs data

• Koncernoverblik

• Lokationer

• Afstemt data, kræver 

budgetopfølgning

Hvad er forskellen?

Vores opfordring

• Gør op med dig selv, om du har tilstrækkelig datadisciplin

• Kontakt os, og hør om dine muligheder

• Prøv produkterne gratis (pas på, det er stærkt vanedannende)

• Hold øje, det er i konstant udvikling
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Hvad koster det? 

• Dashboard Free/gratis

• Dashboard Pro 500 kr. pr./måned

• eOverblik 1.000 kr. pr./måned

• eOverblik Pro 2.000 kr. pr./måned

• Du har PT. mulighed for at prøve det GRATIS på din 
bedrift i løbende måned + 1 måned

• Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Spørgsmål ?
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Svineproduktion

v /Driftsøkonom

Jens Brandenborg

• Regnskabsresultater 2019/2018

•Dækningsbidrag og prisudvikling

• Konklusion på regnskabsresultat 

svin 2019

Regnskabsresultater 2019/18
(i t/kr.)

Søer med smågrise til 
30 kg (83 ejendomme)

Slagtesvin
(31 ejendomme)

2019 2018 2019 2018

Dækningsbidrag i alt 9.601 4.235 7.616 2.341

Kont. kapacitetsomkostninger -3.371 -3.031 -2.319 -1.483

Afskrivninger -1.118 -1.049 -1.087 -733

Resultat af primær drift 5.112 155 4.210 126

EU-tilskud + anden indtjening 510 371 812 567

Finansieringsomkostninger -1.124 -862 -1.547 -982

Resultat e. finans 4.651 -388 3.475 -289

Til investering og afdrag 3.223 621 2.567 250

Anlægsinvesteringer -1.362 -1.373 -2.172 -831

Produktionsomfang 755 årssøer 801 årssøer 18.929 sl.sv 12.371 sl.sv

236 ha 165 ha 362 ha 239 ha 
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Regnskabsresultater 2019/18 
(kr. pr enhed)

Søer med smågris til 30 
kg 

Slagtesvin  

2019 2018 2019 2018

Bruttoudbytte 16.261 11.014 656 416

Stykomkostninger -7.097 -7.171 -399 -362

Dækningsbidrag 9.164 3.843 257 55

Kontante kapacitetsomkostninger 
med ejeraflønning 

-3.381 -3.184 -76 -75

Afskrivninger -937 -964 -29 -30

Renteomkostninger af bunden 
kapital, samt leje omk. 

-447 -396 -19 -22

Årets resultat pr. enhed efter 
ejeraflønning 

4.399 -701 132 -72

Dækningsbidrag og prisudvikling

(kr. pr. enhed) 2019 2018 Forskel

DB pr. so med 30 kg (heraf værdiændring 1.565 kr. i 2019) 9.164 3.843 5.321

DB pr. sl. Svin (heraf værdiændring 73 kr. i 2019) 257 55 202

Fremstillingspris kr. pr. smågris inkl. ejerløn 381 361 -20

Fremstillingspris, kr. pr. kg slagtesvin inkl. ejerløn 11,55* 9,99* -1,56

*Heraf køb af smågrise 5,65 4,20 -1,45

Beregnet smågrise notering 30 kg SPF+MS 427 331 96

Puljenotering 30 kg PRRS Neg. 462 337 125

Notering slagtesvin pr. kg 11,08 8,67 2,41
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Konklusion på regnskabsresultat svin 2019

• Det stigende dækningsbidrag ved søerne på 

ca. 5.300 kr. pr. årsso i forhold til 2018, 

skyldes blandt andet stigende afregnings-

priser (½ beregnet og ½ pulje er steget med 

110 kr. i forhold til 2018) 

• Samtidig er der en værdiændring på ca. 

1.600 kr., der udgør ca. 29 % af 

dækningsbidragsstigningen

• Det stigende DB ved grisene, svarer stort set 

til den samlede stigning i årets resultat

Konklusion på regnskabsresultat svin 2019

• Det stigende dækningsbidrag ved slagte-

svinene skyldes blandt andet stigende 

notering på 2,41 kr. pr. kg, hvoraf ca. 100 kr. 

påvirker pr. produceret slagtesvin

• Værdiændringen betyder ca. 70 kr. pr. 

produceret slagtesvin, hvilket er ca. 35 % af 

DB stigningen 

• Stigende fremstillingspris pr. kg. ved 

slagtesvinene skyldes primært stigende 

smågrisepris
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Konklusion på regnskabsresultat svin 2019

• Fælles for alle svineproducenter, et solidt 

bundlinje resultat

• God likviditet efter privat udtræk (til 

investering og afdrag)

• Soholderne har været bedre til at passe på 

pengene end slagtesvineproducenterne

• Husk tallene er på et begrænset antal 

regnskaber

Økonomiske resultater i mælke-, grovfoder- og 
kornproduktionen
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Mælkeproduktion

v /Driftsøkonom

Christian Raun

• Regnskabsresultater 2019/2018

• Konklusion konventionel mælke-

produktion

• Konklusion økologisk mælke-

produktion

• Konklusion korn

Regnskabsresultater 
2019/18 (i t/kr.)

Mælkeproduktion
Konventionel
(259 bedrifter)

Mælkeproduktion
Økologisk

(31 bedrifter)

2019 2018 2019 2018

Dækningsbidrag i alt 5.301 5.192 5.520 4.314

Kontante kapacitetsomkostning -2.912 -2.965 -2.791 -2.442

Afskrivninger -889 -930 -969 -768

Resultat af primær drift 1.499 1.297 1.760 1.104

EU-tilskud + anden indtjening 652 656 647 749

Finansieringsomkostninger -1.147 -1.179 -1.369 -1.159

Resultat efter finans 1.005 774 1.039 693

Til investering og afdrag 1.547 1.354 1.513 1.015

Anlægsinvesteringer -1.323 -1.443 -1.269 -926

Produktionsomfang 264 årskøer 268 årskøer 215 årskøer 183 årskøer

210 ha 219 ha 262 ha 227 ha 
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Regnskabsresultater
2019/18 (kr. pr enhed)

Malkekøer med opdræt 
Konventionel 

Malkekøer med opdræt 
Økologisk 

2019 2018 2019 2018

Bruttoudbytte 31.437 31.665 37.996 36.417

Stykomkostninger -18.016 -17.750 -22.792 -22.662

Dækningsbidrag 13.421 13.915 15.204 13.755

Kontante kapacitetsomkostninger 
med ejeraflønning 

-7.869 -7.673 -8.894 -9.009

Afskrivninger -2.686 -2.673 -2.858 -3.074

Renteomkostninger af bunden 
kapital samt lejeomkostninger

-1.417 -1.290 -1.134 -1.256

Årets resultat pr. enhed efter 
ejeraflønning 

1.449 2.273 2.318 406

Mælkeydelse, kg EKM pr. ko 10.984 10.768 10.255 9.708

Mælkepris, kr. pr. kg EKM 2,59 2,65 3,38 3,37

Regnskabsresultater
2019/18 (kr. pr enhed)

Grovfoder
Konventionel 

Grovfoder
Økologisk 

2019 2018 2019 2018

Bruttoudbytte 11.801 9.312 10.253 8.430

Stykomkostninger -2.399 -2.289 -1.139 -909

Dækningsbidrag 8.671 7.023 9.114 7.521

Kontante kapacitetsomkostning 
med ejeraflønning 

-7.219 -7.182 -6.389 -6.015

Afskrivninger -837 -878 -839 -869

EU-støtte 2.874 3.095 2.565 2.882

Renteomkostninger af bunden 
kapital samt forpagtning 

-4.017 -3.954 -3.946 -3.531

Årets resultat pr. enhed efter 
ejeraflønning 

-527 -1.917 504 717

Fremstillingspris kr. pr. FE 1,22 1,41 1,47 1,69
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Regnskabsresultater 2019 (i t/kr.)
Planteavlsbedrifter

Konventionel
(12 bedrifter)

2019

Dækningsbidrag i alt 2.451

Kontante kapacitetsomkostning -764

Afskrivninger -379

Resultat af primær drift 1.307

EU-tilskud + anden indtjening 296

Finansieringsomkostninger -450

Resultat efter finans 1.153

Til investering og afdrag 778

Produktionsomfang 145 ha

Produktion Korn, raps, frø

Konklusion konventionel mælkeproduktion

• Bedre dækningsbidrag hovedsageligt som følge af 

højere grovfoderudbytter i forhold til året før

• Et lille fald i mælkeprisen (ca. 6 øre/kg) i 2019 i 

forhold til året før. Dette er hovedårsagen til et fald i 

dækningsbidrag pr. ko

• En stigning i dækningsbidraget i grovfoder som 

følge af ”normale” udbytter i forhold til tørkeåret 

2018

• Et samlet resultat efter finansiering på ca. 1 mio. kr.

• Likviditetsoverskuddet anvendes til investeringer, 

set som et gennemsnit
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Konklusion økologisk mælkeproduktion

• Mælkeprisen ca. uændret i forhold til året før

• Forholdsvis stor gennemsnitlig stigning i 

mælkeydelsen, hvilket har resulteret i en 

stigning i dækningsbidrag

• Normale udbytter i grovfoder i forhold til 

tørkeåret 2018, medvirkende til et højere 

dækningsbidrag

• Resultat efter finansiering på ca. 1.000.000 

kr. - samme niveau som hos konventionelle 

mælkeproducenter

Konklusion planteavl

• Højere udbytter i 2019, dog lavere salgspriser 

på korn

• Store regionale forskelle

• Koldingegnen var nok forholdsvist hårdt ramt 

af tørken i 2018

• Der er generelt kun udarbejdet få regnskaber 

med planteavl 
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Finansiering

• Afkast og risiko

• Risikoplan

• Ratingsfaktorer

• Biologiske risici

• Finansieringsplan

• Bidragsmodel

• Bankskifte?

• Fast rente?

• Afkastningsgrader, risikoen ved at 
investere i landbrug

• Konklusioner

v /driftsøkonomikonsulent

Ole Maagaard Pedersen

Risikoplan, eksempel svineproducent

Delelementer Økonomiske faktorer Biologiske faktorer Medarbejderfaktorer

Afregningspris/kvali-
tet for grisen

- Valg af aftager
- Vægtgrænse

- Fysiske forhold i stald
- Avlsmateriale

- Personalehåndbog
- Medarbejderpleje

Svinesygdomme
- Forebyg. investering
- Økonomi ved sanering

- Dyrlæge
- Leverandør

- Smittebeskyttelse
- Kantineordning

Foderpris/kvalitet
- Handelsstrategi
- Vejesedler
- Leverandør

- Foderprøver
- Foderblanding

Finansielt
- Strategi kort/lang rente
- Finansiel partner
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Rating kreditvurdering

Afkast og risiko går hånd i hånd
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Finansielt beredskab

Grove estimater 1 år?

=> Mælkeproduktion 

Udsving 50 øre 2.000 tons mælk 1.000 t.kr

=> Slagtesvinproduktion

Udsving 2,5 kr./kg 10.000 svin 1.050 t.kr

=> Smågriseproduktion 30 kg 

Udsving 125 kr./gris 600 søer á 33 grise 2.475 t.kr

=> Kornproduktion 150 ha á 6.000 kg

Udsving 0,25 kr./kg 270 t.kr.

Bidrag
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Bidrag

Bidragssatser

• Betaler du for meget i bidrag og rente på kassekreditten?

• Rente og bidragsmodellen giver mulighed for sammenligning af gennem-

snitlige rente og bidragssatser

• Sammenlignes i forhold til andre grupper af bedrifter

• Der kan sammenlignes i forhold til andre grupper af bedrifter

• Nøgletal, driftsgrene og penge-/realkreditinstitutter
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Bidragssatser (bidragsmodellen)

Modellen viser, at der er 20 t.kr. 
at hente, hvis bidrag var på 
højde med gennemsnittet.

Bidragssatser (renter)

Modellen viser, at der er 17 t.kr. at 
hente, hvis renten på bankgælden 
var på højde med gennemsnittet.
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Kan jeg skifte bank?

Tommelfingerregler fra bankens side

1. Fast gæld/(resultat før renter og afskrivninger + EU) < 8 hvad betyder det?

1. 20 mio./(2,4 mio + 200 t.kr)=7,8 

2. Benchmark over landsgennemsnit

3. Soliditet > 20 % (Ek/aktiver) efter udskudt skat

• Likviditeten er til

• 1 % rentestigning bank

• 10 årig fast rente realkredit

4. Følsomhed risiko

• Eksempel mælk likviditet - 10 % fald i mælkepris

• Eksempel svinebruger - 10 % fald i svinenotering

• Eksempel planteavl - 10 % fald i pris på salgsafgrøder 

Finansieringsstrategi

Fast eller kort rente
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Afkastningsgrader 

(2 % gennemsnit for alle)
Resultat før finansiering + forpagtninger/ 

aktiver virksomhed

Et gennemsnit på 2 %, hvilket er 

højere end den gennemsnitlige 

effektive rente på danske 

statsobligationer og noget bedre end 

gennemsnitlige indlånsrente i samme 

periode (indlånsrente i dag)

(tertil =25 %)

Afkastningsgrader

Hvor godt bliver min investering forrentet?

Afkastningsgrader (2 % gennemsnit for alle)
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Afkastningsgrader

• Gode afkastningsgrader i landbruget

• Derfor gode muligheder for at tiltrække investorer

• Jordprisudvikling over de sidst 100 år (Danmarks statistik)

Konklusion

• Lav en risikoplan

• Gode afkastningsgrader i landbruget

• Risikoplanen forbedrer din rating

• Likvider i banken er den sikreste havn

• Brug besparelser i rente til at betale afdrag med

• Robuste bedrifter bør ikke ligge med mere i 25-30 

% i fast rente

• Landbrug er over tid en god investering

• Du kan selv tjekke, om du er inden for rammen af 

at skifte bank, hvis bidragene/renter er for høje
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Tak for opmærksomheden, spørgsmål?

Strategiske overvejelser

v /Driftsøkonom

Ulrik Simonsen
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2020

Hvad er status? 

Hvor er virksomheden?

Hvordan ser verdenen ud?

Analyse

SWOT

2025 / 2030 

Hvad / hvordan / hvilken retning?

Hvordan kortlægges? 

Hvordan vurderes? 

Ønsker / mål 

Virksomhed / personlig

• Afdrag gæld

• Nulpunkt

• Opsparing / pension

• Generationsskifte

Handlinger

Likviditet / cash flow / beredskab   

Fundament 

I dag Fremtiden 

Strategiske overvejelser

I dag – SWOT analyse
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Fremtiden – hvor vil vi være i 2025 / 2030?

Retningen – ”Hvad er løst? ” - Afklaringer 

• Manglende anlægsinvesteringer er foretaget

• Konsolidering 

• Bedre kapitalforhold – mere selvbestemmelse

• ”Friheden til at vælge, hvad der skal ske på 

gården?” JP 3-2-20

• Sikring af ”aftægt” – bolig / pension 

• Grundtanker for generationsskifte – hvem / 

hvordan?

Handlinger m. fremtiden 

• Afdrag gæld – fra den ”dyre” ende

• Investeringer – rentable / fremtidssikret

• Styrke konkurrenceevne (nulpunkter) 

• Tilbagebetaling (5-10 år?) 

• Er der et fremtidigt marked og hvordan ser det ud?

• Pensionsstrategi: Hvornår? / Hvor meget?  

• Generationsskifte afsøg modeller

• Likviditet – pas på! Vi kender ikke fremtiden 

og de udsving, der kommer
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2020

Hvad er status? 

Hvor er virksomheden?

Hvordan ser verdenen ud?

Analyse

SWOT

2025 / 2030 

Hvad / hvordan / hvilken retning?

Hvordan kortlægges? 

Hvordan vurderes? 

Ønsker / mål 

Virksomhed / personlig

• Afdrag gæld

• Nulpunkt

• Opsparing / pension

• Generationsskifte

Handlinger

Likviditet / cash flow / beredskab   

Fundament 

I dag Fremtiden 

Strategiske overvejelser


