
Tilfredsstillende indtjening for bornholmske mælkeproducenter i 2021 
v/ Henry Jespersen 
 
De bornholmske mælkeproducenter har i 2021 haft et bedre år end 2020. Her i 2021 er vi kommet op 
på niveau for gennemsnittet for mælkeproducenter i RestDanmark.  
Nedenfor kan man se sammenligningen.  
 
Her i første tabel er det total-tallene. De er baseret på 11 bornholmske mælkeproducenters regnskaber 
og 250 fra RestDanmark. Analysetallene er tilpasset, så grupperne ligner hinanden. Dvs. ca. 170 ha 
dyrket areal i alt og ca. 210 årskøer. I hvert fald for gennemsnit i RestDanmark.   
 
Økonomi i mælkeproduktion, 2021 Totaler 

  
Bornholm 

Danmark, 
gns. 

Danmark, 
bedst 

antal Ha 172 170 200 

antal køer 208 209 262 

antal regnskaber 11 250 83 

kg mælk pr ko 10.534 10.600 11.050 

mælkepris 2,71 2,83 2,86 

        

  1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr 

bruttoudbytte, mælk 5.913 6.339 8.274 

bruttoudbytte, kødværdi 911 863 1.157 

bruttoudbytte, grovfoder 1.129 1.181 1.489 

bruttoudbytte, salgsafgrøder 501 493 606 

bruttoudbytte, andet 186 227 279 
variable, mark -326 -384 -453 
variable korn og foder -2.029 -2.132 -2.634 
variable grovfoder -1.286 -1.208 -1.550 
variable dyrlæge, inseminering mv.  -521 -599 -734 

Dækningsbidrag 4.478 4.780 6.434 

KKO maskinstation -565 -583 -646 

KKO vedligehold -429 -516 -658 

kko lønninger -629 -776 -1.103 

KKO andet -606 -608 -716 

afskrivninger -762 -694 -863 

resultat primær drift 1.487 1.603 2.448 

EU-tilskud 497 444 517 
resultat før finansiering 1.984 2.047 2.965 

forpagtning  -138 -214 -254 

Finansiering -629 -530 -567 

resultat efter finansiering 1.217 1.303 2.144 

private indtægter 208 213 280 

andre poster 13 63 116 

Engangsposter -90 33 98 

regulering 9 33 117 

resultat før regulering og skat 1.357 1.645 2.755 

tilbageførsel afskrivninger, mv 512 464 445 

skattebetaling -121 -310 -540 

privat udtræk  -172 -243 -273 

pensionsindbetalinger -43 -77 -133 
selvfinansiering 1.533 1.479 2.254 



forskydninger besætning og behold-
ning 

186 -42 -100 

Tekniske investeringer -669 -1.294 -2.221 
Likviditetsoverskud 1.050 143 -67 

  
  

Akastningsgrad 3,3 4,5 6,3 
Soliditetsgrad 25 20 23 
Gns renteprocent 2,1 2,1 1,8 

Gæld 
      
30.600  25.300       30.700  

 
 
 
Tabellen indeholder til højre en kolonne med regnskaber for 33 % bedste mælkeproducenter i gruppen. 
Denne bedste-gruppe har et lidt større volumen, så tallene kan ikke sammenlignes direkte. 
  
Den bornholmske ydelse er som i Danmark. Men afregningsprisen har været 10 lavere. 
Det samlede dækningsbidrag realiseres 300.000 kr lavere på Bornholm.  
  
Kapacitetsomkostningerne er næsten realiseret lidt lavere på Bornholm. Som konsekvens realiseres 
resultat af primær drift ”kun” 116.000 kr lavere. 
 
Finansieringsomkostninger er næsten som i RestDanmark når der udlignes mellem forpagtningsafgift 
og renteomkostningerne.  
 
Resultat før regulering og skat bliver på 1.357.000 kr på Bornholm. Eller små 300.000 kr lavere end i 
RestDanmark.  
 
Selvfinansieringen bliver på 1.533.000 kr. Dette er på linje med resultatet i RestDanmark.  
Her spiller bl.a. en lavere skattebetaling ind, lige som privatforbruget også er mindre.  
Indtjeningen må betegnes som rimeligt tilfredsstillende.  
 
 
Hvor kommer forskellene fra? 
Af nedenstående skema for grovfoder opgjort pr ha, kan vi udlede nogle forskelle:  
 

Økonomi i mælkeproduktion Grovfoder 

  
Bornholm 

Danmark, 
gns 

Danmark, 
bedst 

Antal Ha grovfoder 99 130 135 

Antal regnskaber 11 266 67 

Udbytte majs 11.900 11.400 12.600 

Udbytte græs 8.700 9.300 10.500 

Fremstillingspris 120 119 107 

        

  pr ha  pr ha  pr ha  

Bruttoudbytte 11.193 12.012 14.237 

Stykomkostninger -2.114 -2.564 -2.623 

Dækningsbidrag 9.079 9.448 11.614 

        

Energi -437 -403 -498 

Maskinstation -4.237 -3.846 -3.693 

Vedligehold -809 -1.063 -1.152 

Lønninger -1.442 -1.372 -1.482 

Andre kapacitetsomkostninger -755 -768 -753 
Kapacitetsomkostninger -7.680 -7.452 -7.578 



        

Afskrivninger -1.518 -971 -1.138 

Leje og forpagtning -717 -1.384 -1.656 

Afkoblet støtte 3.163 2.833 2.824 

Rente af bunden kapital -2.571 -2.520 -2.609 

Kapitalomkostninger -1.643 -2.042 -2.579 

        
Årets resultat pr ha grovfoder -244 -46 1.457 

 
 
Grovfoderudbytterne er realiseret nogenlunde på niveau med RestDanmark for majs. Græs ligger dog 
lidt lavere. Her spiller tørken på Bornholm ind.   
Dækningsbidraget i grovfoderet realiseres dermed en anelse lavere end i RestDanmark.  
 
På omkostningssiden er der lidt større forbrug på maskinstationsomkostninger og lønudgifter.  
Maskinstationsforbruget er ca. 10 % højere på Bornholm. 
Tilmed er afskrivninger på udstyr godt 500 kr højere på Bornholm end i RestDanmark.   
 
Samlet viser grovfoderøkonomien dog ca. samme bundlinje som i RestDanmark.   
 
   
For mælkeproduktionen er der også lidt afvigelser. Her opstillet som tal pr ko:  
 
Økonomi i mælkeprodukti-
on 

Køer 

  
Bornholm 

Danmark, 
gns 

Danmark, 
bedst 

Antal køer 192 253 275 

Antal regnskaber 11 266 67 

Kg mælk pr ko 10.425 10.830 11.700 

Mælkepris 2,69 2,82 2,86 

Fremstillingspris 2,58 2,56 2,37 

        

  pr ko pr ko pr ko 

Bruttoudbytte, mælk 28.204 30.650 33.459 

Bruttoudbytte, kødsalg 3.989 4.248 4.900 

Stk. omk. korn og protein -8.882 -9.999 -10.108 

Stk. omk. grovfoder -6.905 -6.110 -5.816 

Stk. omk. dyrlæge og avl -2.475 -2.799 -2.849 

Dækningsbidrag 13.931 15.990 19.586 

        

Energi -747 -772 -818 

Maskinstation -90 -132 -172 

Vedligehold -1.464 -1.746 -1.924 

Arbejdsomkostninger -4.213 -4.614 -4.960 
Andre kapacitetsomkostnin-
ger 

-1.041 
-1.164 -1.147 

Kapacitetsomkostninger -7.555 -8.428 -9.021 

        

Afskrivninger -3.074 -2.532 -2.762 

Leje og forpagtning   -153 -193 

Afkoblet støtte       

Rente af bunden kapital -1.074 -1.087 -1.154 



Kapitalomkostninger -4.148 -3.772 -4.109 

        
Årets resultat 2.228 3.790 6.456 

 
 
Mælkeprisen er i denne analyse 13 øre lavere på Bornholm for disse 11 producenter. Og dækningsbi-
draget bliver på 13.900 kr, eller er par tusind kr lavere på Bornholm end i RestDanmark.  
Ydelsen pr. ko er for de 11 producenter ca. 400 kg lavere. Så afvigelsen ca. halvt fra ydelse og halvt fra 
prisen.     
 
Kapacitetsomkostninger pr. ko er lavere end i RestDanmark. Der er lavere forbrug på vedligeholdelse, 
lønomkostninger og andre kapacitetsomkostninger. Der kan være en sammenhæng mellem lavere 
mælkepris og delvis tilpasning på omkostningerne.  
(billedet går igen fra 2020) 
 
Kapitalomkostningerne er derimod en anelse højere på Bornholm. 
(billedet går igen fra 2020) 
 
Samlet er resultat pr ko på Bornholm på 2.228 kr, eller 1.560 kr lavere end i RestDanmark.  
 
 
En konklusion:  
Årets indtjening som resultat før regulering og skat er realiseret lidt lavere end i RestDanmark.  
Indtjeningen – udtrykt som selvfinansieringen – er dog realiseret som i RestDanmark.  Så målt her er 
der tilfredshed med resultatet.  
 
Prisforskellen for mælken har betydet -262.000 kr for den bornholmske producent.  


