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v. chefkonsulent
Thomas Skøtt , Patriotisk Selskab
e-mail: tsk@patriotisk.dk

Formålet med udarbejdelsen af de foreløbige tal for Driftsanalyser 2018/2019 er at kunne 
give et foreløbigt overblik over resultaterne for høståret 2018. 

Datagrundlaget for de foreløbige tal er udarbejdet og kontrolleret på samme måde, som 
anvendes i forbindelse med udarbejdelse af Patriotisk Selskabs bog Driftsanalyser. 

De foreløbige tal er opgjort på baggrund af de analyser, der er udarbejdet og internt god-
kendt pr. 11. juni 2019. Det er ikke alle afgrøder, der har været statistisk grundlag til at med-
tage på nuværende tidspunkt.  

For frøafgrøderne gælder, at den endelige frøafregning ikke er indarbejdet. 

De foreløbige tal for Driftsanalyser 2018/2019 omfatter i alt 29.234 ha landbrugsjord, 5.166 
stk. årssøer, 199.210 stk. smågrise fra 7-30 kg samt  161.091 stk. producerede slagtesvin.

INDLEDNING
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RESULTATOPGØRELSE,  
SAMLET MARKBRUG, NETTOUDBYTTE

2018/2019

Prognose Gnsn. Bedste ½

Produktionsoplysninger:

Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 5.885 5.659 6.315

Arealfordeling i pct.:
Kornafgrøder 61 60 56
Frøafgrøder/andre ikke ref. 17 21 26
Proteinafgrøder m.m./andre ref. 14 14 13
Sukkerroer 5 2 2
Udtagning, græs m.m. 4 3 3

Samlet resultat, kr. pr. ha:
Bruttoudbytte, i alt 9.940 9.787 11.080

Direkte omkostninger:
Udsæd -530 -595 -504
Gødning -1.334 -1.289 -1.310
Kemikalier -1.030 -1.089 -1.105
Andet vedrørende mark -85 -148 -114

I alt -2.980 -3.121 -3.033

Dækningsbidrag I 6.960 6.666 8.047

Indirekte omkostninger
Arbejde -1.067 -1.142 -1.191
Maskinstation og fragt -525 -629 -340
Traktor -646 -690 -691
Mejetærsker -407 -408 -451
Specialinventar -75 -92 -90
Øvrige maskiner -764 -791 -707
Tørreri -192 -174 -192
El, vand og varme -110 -96 -80

Indirekte omkostninger -3.790 -4.023 -3.743

Dækningsbidrag II 3.171 2.643 4.305

Grund -193 -263 -223
Bygninger -365 -422 -342
Arbejde grund og bygninger -176 -197 -205
Maskiner grund og bygninger -56 -53 -62
Ejendomsskat -392 -393 -400
Forsikringer -229 -227 -230
Driftslederløn -356 -361 -357
Administration og diverse -551 -598 -566

Kapacitetsomkostninger -2.320 -2.513 -2.384

Nettoudbytte 850 130 1.920

2018/2019
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BENCHMARK AFGRØDER 2018/2019
Gennemsnit

Afgrøder Vinterhvede Rug Vinterbyg Vårbyg Havre

Produktionsoplysninger:

1. Høstudbytte, kg pr. ha 7.227 6.370 6.010 4.734 5.109
2. Udnyttelsespris brutto, kr. pr. kg 1,43 1,64 1,33 1,42 1,23

3. Bruttoudbytte, kr pr. ha 10.820 10.758 8.195 7.002 6.542

4. Udsæd -572 -1.541 -518 -546 -577
5. Gødning -1.555 -1.332 -1.252 -1.111 -954
6. Kemikalier -1.398 -1.172 -958 -694 -552
7. Diverse -120 -91 -151 -135 -40

8. Direkte omkostninger i alt -3.645 -4.136 -2.879 -2.487 -2.124

9. Dækningsbidrag I 7.175 6.622 5.316 4.516 4.418

10. Arbejdsomkostninger -1.198 -1.410 -1.262 -1.116 -999
11. Maskinstation og fragt -338 -320 -189 -324 -255
12. Traktoromkostninger -722 -846 -768 -687 -744
13. Mejetærskeromkostninger -413 -466 -495 -399 -533
14. Specialinventar -43 -52 -10 -44 -4
15. Øvrige maskiner -769 -809 -861 -757 -651
16. Tørreri -191 -199 -75 -180 -66
17. El, vand og varme -110 -107 -68 -101 -38

18. Indirekte omkostninger i alt -3.785 -4.208 -3.728 -3.608 -3.291

19. Dækningsbidrag II 3.390 2.414 1.588 908 1.127

Afgrøder Vinterraps Sukkerroer Rødsvingel Rajgræs Spinat

Produktionsoplysninger:

1. Høstudbytte, kg pr. ha 3.804 11.950 1.392 1.589 813
2. Udnyttelsespris brutto, kr. pr. kg 2,72 1,18 9,51 8,42 14,52

3. Bruttoudbytte, kr pr. ha 10.299 15.516 13.166 13.417 11.062

4. Udsæd -499 -1.792 -252 -334 -21
5. Gødning -1.700 -1.487 -1.117 -1.237 -1.367
6. Kemikalier -1.573 -2.448 -1.023 -948 -2.619
7. Diverse -146 -129 -142 -78 -103

8. Direkte omkostninger i alt -3.918 -5.857 -2.535 -2.597 -4.109

9. Dækningsbidrag I 6.381 9.659 10.631 10.820 6.952

10. Arbejdsomkostninger -1.182 -1.657 -1.167 -1.097 -1.586
11. Maskinstation og fragt -304 -1.259 -372 -572 -824
12. Traktoromkostninger -797 -1.170 -721 -573 -974
13. Mejetærskeromkostninger -494 0 -531 -468 -446
14. Specialinventar -43 -985 -51 -54 -97
15. Øvrige maskiner -787 -972 -762 -734 -1.047
16. Tørreri -176 -115 -201 -271 -213
17. El, vand og varme -78 -52 -81 -93 -127

18. Indirekte omkostninger i alt -3.860 -6.210 -3.886 -3.863 -5.315

19. Dækningsbidrag II 2.521 3.449 6.745 6.957 1.637
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BENCHMARK AFGRØDER 2018/2019
Gennemsnit bedste halvdel

Afgrøder Vinterhvede Rug Vinterbyg Vårbyg Havre

Produktionsoplysninger:

1. Høstudbytte, kg pr. ha 7.923 7.245 6.979 5.470 5.941
2. Udnyttelsespris brutto, kr. pr. kg 1,48 1,77 1,37 1,48 1,25

3. Bruttoudbytte, kr pr. ha 12.207 13.103 9.893 8.399 7.630

4. Udsæd -505 -2.098 -540 -572 -603
5. Gødning -1.503 -1.356 -1.131 -1.083 -968
6. Kemikalier -1.285 -1.452 -874 -697 -596
7. Diverse -109 -114 -227 -124 -68

8. Direkte omkostninger i alt -3.403 -5.019 -2.772 -2.475 -2.235

9. Dækningsbidrag I 8.804 8.083 7.121 5.924 5.395

10. Arbejdsomkostninger -1.202 -1.383 -1.345 -1.147 -945
11. Maskinstation og fragt -254 -218 -141 -270 -467
12. Traktoromkostninger -659 -918 -804 -580 -518
13. Mejetærskeromkostninger -384 -514 -508 -380 -503
14. Specialinventar -51 -42 -21 -55 -9
15. Øvrige maskiner -696 -861 -965 -759 -501
16. Tørreri -195 -200 -57 -210 -78
17. El, vand og varme -98 -103 -70 -85 -23

18. Indirekte omkostninger i alt -3.539 -4.239 -3.910 -3.487 -3.044

19. Dækningsbidrag II 5.265 3.845 3.210 2.437 2.351

Afgrøder Vinterraps Sukkerroer Rødsvingel Rajgræs Spinat

Produktionsoplysninger:

1. Høstudbytte, kg pr. ha 4.272 12.196 1.535 1.795 1.079
2. Udnyttelsespris brutto, kr. pr. kg 2,71 1,19 9,91 8,44 15,30

3. Bruttoudbytte, kr pr. ha 11.577 15.659 14.774 15.604 15.122

4. Udsæd -486 -1.801 -267 -323 0
5. Gødning -1.668 -1.202 -1.147 -1.280 -1.164
6. Kemikalier -1.598 -2.439 -957 -915 -2.662
7. Diverse -131 -57 -129 -45 -117

8. Direkte omkostninger i alt -3.883 -5.499 -2.501 -2.563 -3.943

9. Dækningsbidrag I 7.694 10.160 12.273 13.041 11.179

10. Arbejdsomkostninger -1.141 -1.676 -1.118 -1.040 -1.580
11. Maskinstation og fragt -297 -820 -251 -625 -640
12. Traktoromkostninger -750 -1.159 -671 -535 -904
13. Mejetærskeromkostninger -528 0 -547 -451 -513
14. Specialinventar -34 -1.149 -50 -96 -111
15. Øvrige maskiner -758 -961 -672 -704 -957
16. Tørreri -148 0 -157 -297 -143
17. El, vand og varme -63 -29 -76 -100 -97

18. Indirekte omkostninger i alt -3.720 -5.794 -3.540 -3.848 -4.945

19. Dækningsbidrag II 3.973 4.366 8.733 9.194 6.234
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BENCHMARK SOHOLD 2018/2019

2018/2019

Prognose Gnsn. Bedste ½

Produktionsoplysninger:

Antal prod. grise pr. avlsdyr 33,7 33,0 34,7
Smågrise fodret ved søer til kg 6,6 6,6 6,0
Fravænningsalder i dage 30 32 30

Pct. udsættersøer 60 51 46

Faktisk foderforbrug, fe. pr. avlsdyr 1.530 1.500 1.457
Faktisk pris, øre pr. fe 147 156 152
Salgsværdi pr. fravænnede, kr. pr. stk. 188 202 203

Dækningsbidrag, kr. pr. avlsdyr:

Tilvækstværdi avlsdyr -120 -64 -60
Smågrise inkl. statusforskydning 6.204 6.367 6.852
Gødningsværdi 80 100 94

I alt 6.164 6.403 6.885

Foder -2.248 -2.285 -2.191
Dyrlæge og kontrol -738 -815 -804
Strøelse, transport m.m. -222 -176 -199

Direkte omkostninger i alt -3.208 -3.275 -3.194

Dækningsbidrag I 2.956 3.128 3.691

Arbejde -1.250 -1.357 -1.313
Maskinstation -90 -99 -97
Staldinventar -451 -444 -416
Øvrige maskiner -19 -22 -25
El, vand og varme -320 -353 -326

Indirekte omkostninger -2.130 -2.274 -2.178

Dækningsbidrag II 826 854 1.513

Bygninger m.v. -408 -431 -435
Arbejde bygninger -15 -22 -26
Maskiner bygninger -6 -7 -8
Driftslederløn -167 -158 -177
Forsikring, adm., m.v. -279 -305 -281

Kapacitetsomkostninger -875 -922 -927

Nettoudbytte -49 -69 586

2018/2019
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BENCHMARK SMÅGRISE 2018/2019

2018/2019

Prognose Gnsn. Bedste ½

Produktionsoplysninger:

Smågrise indsat ved kg 6,6 7,2 6,4
Kg tilvækst pr. smågris 25,4 25,8 26,2

Pct. indkøbte 40,0 20,0
Pct. døde 2,8 2,4 2,8

Faktisk foderforbrug, fe. pr. smågris 49 49 48
Foderforbrug, fe pr. kg tilvækst 1,92 1,86 1,80
Faktisk pris, øre pr. fe 202 207 200
Pris pr. indsat gris, kr. pr. stk. 188 211 209
Salgsværdi pr. smågris, kr. pr. stk. 339 377 382

Dækningsbidrag, kr. pr. smågris:

Nettoomsætning inkl. statusforskydning 144 146 159
Gødningsværdi 3 3 3

Bruttoudbytte i alt 147 149 162

Foder -99 -95 -91
Dyrlæge og kontrol -6 -8 -8
Strøelse, transport m.m. -4 -5 -4

Direkte omkostninger i alt -109 -108 -103

Dækningsbidrag I 38 41 58

Arbejde -17 -18 -17
Maskinstation -2 -3 -2
Staldinventar -7 -7 -8
Øvrige maskiner -1 -1 -1
El, vand og varme -8 -9 -8

Indirekte omkostninger -35 -37 -36

Dækningsbidrag II 3 4 23

Bygninger m.v. -8 -9 -8
Arbejde bygninger -1 -1 -1
Maskiner bygninger 0 0 0
Driftslederløn -3 -2 -3
Forsikring, adm., m.v. -6 -6 -6

Kapacitetsomkostninger -17 -18 -18

Nettoudbytte -15 -14 5

2018/2019
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BENCHMARK SLAGTESVIN 2018/2019

2018/2019

Prognose Gnsn. Bedste ½

Produktionsoplysninger:

Antal ejendomme 9 5
Antal producerede slagtesvin 17.899 27.425

Smågrise indsat ved kg 32,0 33,1 31,0
Kg tilvækst pr. svin 79,0 78,9 81,4
Daglig tilvækst, gram 929 967 988

Pct. indkøbte grise 67 60
Pct. døde og kasserede grise 3,5 2,5 2,3
Pct. kød 61,0 61,5 61,5

Faktisk foderforbrug, fe pr. kg tilvækst 2,82 2,71 2,69
Faktisk pris, øre pr. fe 146 150 146
Pris pr. indsat smågris, kr. pr. stk. 347 381 367
Salgspris leverede slagtesvin, kr. pr. stk. 799 794 809

Dækningsbidrag, kr. pr. produceret:

Nettoomsætning inkl. statusforskydning 411 412 432
Gødningsværdi 14 13 13

Bruttoudbytte i alt 425 425 445

Foder -325 -325 -320
Dyrlæge og kontrol -6 -5 -5
Strøelse, transport m.m. -6 -6 -7

Direkte omkostninger i alt -337 -336 -333

Dækningsbidrag I 88 89 112

Arbejde -34 -37 -34
Maskinstation -8 -9 -11
Staldinventar -25 -23 -22
Øvrige maskiner -3 -2 -2
El, vand og varme -12 -14 -12

Indirekte omkostninger -82 -84 -80

Dækningsbidrag II 6 5 32

Bygninger m.v. -24 -21 -20
Arbejde bygninger -1 -1 -1
Maskiner bygninger 0 0 0
Driftslederløn -5 -4 -4
Forsikring, adm., m.v. -10 -16 -11

Kapacitetsomkostninger -39 -43 -36

Nettoudbytte -33 -38 -4

2018/2019
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Hurtigt, nemt og visuelt overblik over økonomien 

 
Hvor godt et overblik har du over din virksomheds samlede økonomi? Ved du, hvor meget du 
producerer og hvor meget, du tjener på det? Og ved du samtidig, hvor meget det koster dig at 
producere – hvilke omkostninger, der er forbundet med det? Hvad er dine indsatsområder; hvad 
planlægger du at forandre for at forbedre din virksomheds økonomi fremover? 
 
Mange oplever, at det er uoverskueligt og tidskrævende at danne sig et samlet overblik over 
økonomien – og over hvad der skal til for at skabe vækst på bundlinjen. 
 
Men faktisk behøver det ikke længere at være så svært … 
 
MED VORES DIGITALE VIRKSOMHEDSANALYSE – MYBUSINESS – KAN DU BLIVE EN 
BENHÅRD ØKONOMICHEF 
 
MyBusiness er tilgængeligt for alle, der får lavet Virksomhedsanalyser hos Patriotisk Selskab. Det 
online værktøj er beregnet til at danne sig et overblik over virksomhedens økonomi; over de 
enkelte dele som helheden. 
 
MyBusiness byder på et hav af muligheder: 
 
 Du behøver ikke længere at sidde og bladre frem og tilbage i stakke af papirer for at opnå et 

overblik. MyBusiness er nemt, hurtigt og visuelt 
 

 Du kan let finde det, du skal bruge. Når du ser et tal, du undrer dig over, kræver det kun få klik 
at udforske, hvad der ligger til grund for det 
 

 Du har adgang til alle dine tal helt tilbage til 2007 
 

 Du skal ikke vente på, at Driftsanalyser udkommer. Dataene fra din Virksomhedsanalyse 
ligger allerede i systemet – og ønsker du at måle dine tal op mod andres, bliver 
sammenligningsgrundlaget opdateret hyppigere 
 

 Du kan tilgå MyBusiness både fra pc, smartphone og tablet 
 

 Du kan bruge MyBusiness, når du gerne vil danne overskuelige rapporter over dine tal med 
henblik på at optimere økonomien på de områder, hvor det gør en forskel. 

 
Vil du gerne have adgang til MyBusiness? Så kontakt din konsulent eller send en mail til 
mybusiness@patriotisk.dk 
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Driftsanalyser 2018/2019 foreløbige resultater

Patriotisk Selskab
Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ, Tlf. 6315 5400, Fax 6593 2015 

E-mail: patriotisk@patriotisk.dk, www.patriotisk.dk

Eftertryk og kopiering uden særlig tilladelse forbudt




