






2020/2021

Prognose Gnsn. Bedste ½

Produktionsoplysninger:

Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.899 7.580 8.127

Arealfordeling i pct.:
Kornafgrøder 60 56
Frøafgrøder/andre ikke ref. 16 17
Proteinafgrøder m.m./andre ref. 15 14
Sukkerroer 3 3
Udtagning, græs m.m. 3 3

Samlet resultat, kr. pr. ha:
Bruttoudbytte, i alt 10.950 11.358 12.493

Direkte omkostninger:
Udsæd -546 -662 -627
Gødning -1.244 -1.352 -1.413
Kemikalier -1.018 -1.067 -1.086
Andet vedrørende mark -168 -169 -157

I alt -2.976 -3.250 -3.282

Dækningsbidrag I 7.974 8.107 9.210

Indirekte omkostninger
Arbejde -1.316 -1.245 -1.205
Maskinstation og fragt -430 -622 -530
Traktor -727 -703 -651
Mejetærsker -483 -419 -424
Specialinventar -64 -99 -132
Øvrige maskiner -751 -811 -673
Tørreri -182 -146 -182
El, vand og varme -109 -94 -78

Indirekte omkostninger -4.062 -4.140 -3.875

Dækningsbidrag II 3.912 3.968 5.335

Grund -187 -202 -179
Bygninger -397 -421 -366
Arbejde grund og bygninger -187 -189 -158
Maskiner grund og bygninger -54 -49 -48
Ejendomsskat -383 -396 -402
Forsikringer -229 -240 -209
Driftslederløn -334 -368 -359
Administration og diverse -543 -562 -507

Kapacitetsomkostninger -2.314 -2.427 -2.227

Nettoudbytte 1.598 1.541 3.108

2020/2021



Afgrøder Vinterhvede Rug Vinterbyg Vårbyg Havre

Produktionsoplysninger:

1. Høstudbytte, kg pr. ha 8.784 7.053 6.620 7.009 6.479
2. Udnyttelsespris brutto, kr. pr. kg 1,33 1,34 1,15 1,25 1,24

3. Bruttoudbytte, kr pr. ha 11.970 9.529 7.841 8.951 8.045

4. Udsæd -552 -1.461 -564 -476 -462
5. Gødning -1.586 -1.191 -1.254 -1.201 -1.181
6. Kemikalier -1.314 -1.024 -870 -790 -576
7. Diverse -154 -121 -152 -149 -122

8. Direkte omkostninger i alt -3.605 -3.797 -2.840 -2.615 -2.341

9. Dækningsbidrag I 8.365 5.732 5.001 6.336 5.704

10. Arbejdsomkostninger -1.258 -1.187 -1.277 -1.173 -1.126
11. Maskinstation og fragt -315 -327 -223 -337 -298
12. Traktoromkostninger -712 -723 -785 -678 -694
13. Mejetærskeromkostninger -431 -560 -580 -441 -435
14. Specialinventar -66 -62 -32 -64 -69
15. Øvrige maskiner -860 -753 -857 -832 -856
16. Tørreri -167 -172 -38 -164 -92
17. El, vand og varme -96 -98 -68 -102 -93

18. Indirekte omkostninger i alt -3.905 -3.881 -3.860 -3.791 -3.663

19. Dækningsbidrag II 4.460 1.851 1.141 2.544 2.041

Afgrøder Vinterraps Sukkerroer Rødsvingel Rajgræs Spinat

Produktionsoplysninger:

1. Høstudbytte, kg pr. ha 4.042 13.056 1.245 1.463 1.680
2. Udnyttelsespris brutto, kr. pr. kg 2,80 1,22 9,60 8,38 14,97

3. Bruttoudbytte, kr pr. ha 11.221 16.047 11.581 11.878 24.053

4. Udsæd -510 -1.496 -351 -380 -28
5. Gødning -1.637 -1.753 -1.082 -1.319 -1.589
6. Kemikalier -1.456 -2.468 -1.050 -874 -3.029
7. Diverse -167 -119 -120 -161 -161

8. Direkte omkostninger i alt -3.769 -5.836 -2.603 -2.734 -4.807

9. Dækningsbidrag I 7.452 10.211 8.977 9.144 19.246

10. Arbejdsomkostninger -1.256 -1.361 -1.207 -1.267 -1.795
11. Maskinstation og fragt -315 -1.639 -309 -367 -1.256
12. Traktoromkostninger -744 -1.026 -665 -589 -977
13. Mejetærskeromkostninger -486 0 -500 -553 -503
14. Specialinventar -58 -580 -66 -71 -137
15. Øvrige maskiner -797 -1.186 -835 -780 -1.066
16. Tørreri -154 0 -215 -218 -226
17. El, vand og varme -90 -61 -121 -110 -115

18. Indirekte omkostninger i alt -3.900 -5.852 -3.918 -3.955 -6.076

19. Dækningsbidrag II 3.552 4.359 5.060 5.189 13.170



Afgrøder Vinterhvede Rug Vinterbyg Vårbyg Havre

Produktionsoplysninger:

1. Høstudbytte, kg pr. ha 9.462 8.178 7.396 7.528 7.053
2. Udnyttelsespris brutto, kr. pr. kg 1,40 1,42 1,19 1,32 1,27

3. Bruttoudbytte, kr pr. ha 13.659 11.551 9.230 10.156 9.071

4. Udsæd -548 -1.190 -547 -474 -502
5. Gødning -1.675 -1.241 -1.264 -1.248 -1.133
6. Kemikalier -1.270 -947 -859 -799 -479
7. Diverse -156 -146 -134 -143 -85

8. Direkte omkostninger i alt -3.649 -3.524 -2.803 -2.664 -2.199

9. Dækningsbidrag I 10.010 8.027 6.426 7.493 6.872

10. Arbejdsomkostninger -1.236 -1.191 -1.345 -1.133 -1.023
11. Maskinstation og fragt -192 -407 -187 -277 -176
12. Traktoromkostninger -699 -734 -850 -667 -699
13. Mejetærskeromkostninger -478 -481 -474 -433 -482
14. Specialinventar -72 -56 -21 -75 -55
15. Øvrige maskiner -792 -700 -791 -799 -656
16. Tørreri -194 -183 -42 -208 -111
17. El, vand og varme -79 -77 -79 -93 -58

18. Indirekte omkostninger i alt -3.742 -3.828 -3.789 -3.684 -3.261

19. Dækningsbidrag II 6.268 4.199 2.638 3.809 3.611

Afgrøder Vinterraps Sukkerroer Rødsvingel Rajgræs Spinat

Produktionsoplysninger:

1. Høstudbytte, kg pr. ha 4.527 13.314 1.345 1.740 1.945
2. Udnyttelsespris brutto, kr. pr. kg 2,79 1,29 10,19 8,64 15,69

3. Bruttoudbytte, kr pr. ha 12.489 17.672 13.259 14.498 28.842

4. Udsæd -433 -1.343 -277 -364 0
5. Gødning -1.647 -1.716 -1.052 -1.282 -1.640
6. Kemikalier -1.394 -2.692 -945 -945 -2.779
7. Diverse -112 -142 -130 -159 -188

8. Direkte omkostninger i alt -3.586 -5.893 -2.404 -2.750 -4.607

9. Dækningsbidrag I 8.903 11.779 10.854 11.749 24.235

10. Arbejdsomkostninger -1.258 -1.484 -1.104 -1.158 -1.886
11. Maskinstation og fragt -273 -1.158 -268 -493 -1.179
12. Traktoromkostninger -719 -1.171 -699 -608 -960
13. Mejetærskeromkostninger -457 0 -538 -520 -482
14. Specialinventar -66 -754 -71 -96 -152
15. Øvrige maskiner -737 -1.489 -856 -715 -1.225
16. Tørreri -170 0 -242 -216 -264
17. El, vand og varme -97 -74 -98 -97 -90

18. Indirekte omkostninger i alt -3.777 -6.130 -3.876 -3.903 -6.238

19. Dækningsbidrag II 5.125 5.649 6.978 7.846 17.997



2020/2021

Prognose Gnsn. Bedste ½

Produktionsoplysninger:

Antal prod. grise pr. avlsdyr 34,0 34,8 36,3
Smågrise fodret ved søer til kg 6,4 6,4 5,9
Fravænningsalder i dage 30 31 30

Pct. udsættersøer 60 49 47

Faktisk foderforbrug, fe. pr. avlsdyr 1.525 1.575 1.470
Faktisk pris, øre pr. fe 147 156 126
Salgsværdi pr. fravænnede, kr. pr. stk. 292 268 269

Dækningsbidrag, kr. pr. avlsdyr:

Tilvækstværdi avlsdyr -255 -274 -149
Smågrise inkl. statusforskydning 9.736 9.005 9.586
Gødningsværdi 80 119 100

I alt 9.561 8.850 9.537

Foder -2.238 -2.515 -2.435
Dyrlæge og kontrol -800 -894 -854
Strøelse, transport m.m. -242 -237 -235

Direkte omkostninger i alt -3.280 -3.647 -3.524

Dækningsbidrag I 6.281 5.203 6.013

Arbejde -1.360 -1.450 -1.454
Maskinstation -85 -122 -70
Staldinventar -436 -447 -428
Øvrige maskiner -24 -40 -51
El, vand og varme -280 -323 -291

Indirekte omkostninger -2.185 -2.383 -2.293

Dækningsbidrag II 4.096 2.820 3.720

Bygninger m.v. -472 -393 -429
Arbejde bygninger -21 -13 -17
Maskiner bygninger -1 -6 -11
Driftslederløn -191 -141 -172
Forsikring, adm., m.v. -285 -279 -272

Kapacitetsomkostninger -970 -831 -901

Nettoudbytte 3.126 1.989 2.819

2020/2021



2020/2021

Prognose Gnsn. Bedste ½

Produktionsoplysninger:

Smågrise indsat ved kg 6,4 6,6 7,0
Kg tilvækst pr. smågris 25,6 26,6 27,1

Pct. indkøbte 25,0 50,0
Pct. døde 2,6 2,8 2,3

Faktisk foderforbrug, fe. pr. smågris 48 48 47
Foderforbrug, fe pr. kg tilvækst 1,88 1,79 1,74
Faktisk pris, øre pr. fe 200 211 216
Pris pr. indsat gris, kr. pr. stk. 292 287 300
Salgsværdi pr. smågris, kr. pr. stk. 493 490 508

Dækningsbidrag, kr. pr. smågris:

Nettoomsætning inkl. statusforskydning 183 174 197
Gødningsværdi 3 3 3

Bruttoudbytte i alt 186 177 200

Foder -96 -101 -105
Dyrlæge og kontrol -9 -9 -8
Strøelse, transport m.m. -5 -4 -5

Direkte omkostninger i alt -110 -114 -117

Dækningsbidrag I 75 63 83

Arbejde -18 -17 -15
Maskinstation -3 -4 -4
Staldinventar -6 -8 -9
Øvrige maskiner -1 -1 -1
El, vand og varme -7 -9 -9

Indirekte omkostninger -35 -38 -39

Dækningsbidrag II 40 25 44

Bygninger m.v. -8 -8 -9
Arbejde bygninger -1 -1 -1
Maskiner bygninger 0 0 0
Driftslederløn -3 -2 -2
Forsikring, adm., m.v. -7 -5 -5

Kapacitetsomkostninger -18 -15 -16

Nettoudbytte 22 9 27

2020/2021



2020/2021

Prognose Gnsn. Bedste ½

Produktionsoplysninger:

Antal ejendomme 7 4
Antal producerede slagtesvin 24.904 35.449

Smågrise indsat ved kg 32,0 33,2 32,0
Kg tilvækst pr. svin 82,0 85,0 85,6
Daglig tilvækst, gram 964 1.024 1.032

Pct. indkøbte grise 55 71
Pct. døde og kasserede grise 2,9 2,9 2,3
Pct. kød 61,5 61,7 61,6

Faktisk foderforbrug, fe pr. kg tilvækst 2,76 2,70 2,68
Faktisk pris, øre pr. fe 151 150 153
Pris pr. indsat smågris, kr. pr. stk. 502 515 505
Salgspris leverede slagtesvin, kr. pr. stk. 1.086 1.349 1.296

Dækningsbidrag, kr. pr. produceret:

Nettoomsætning inkl. statusforskydning 503 623 641
Gødningsværdi 14 11 10

Bruttoudbytte i alt 517 633 652

Foder -342 -331 -331
Dyrlæge og kontrol -7 -6 -7
Strøelse, transport m.m. -7 -7 -8

Direkte omkostninger i alt -356 -344 -345

Dækningsbidrag I 161 289 307

Arbejde -33 -36 -40
Maskinstation -8 -7 -8
Staldinventar -24 -21 -20
Øvrige maskiner -3 -3 -2
El, vand og varme -11 -10 -10

Indirekte omkostninger -78 -77 -80

Dækningsbidrag II 83 212 226

Bygninger m.v. -24 -22 -20
Arbejde bygninger -1 -1 -2
Maskiner bygninger 0 0 0
Driftslederløn -5 -2 -2
Forsikring, adm., m.v. -9 -9 -8

Kapacitetsomkostninger -38 -35 -32

Nettoudbytte 44 177 194

2020/2021



 
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 




