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Året 2020 

• Foder nok i siloerne efter alm. grovfoderavl i 2019

• Majskvalitet på det jævne 

• Mælkeydelserne nærmest lige ud

• Corona usikkerhed

• Brexit usikkerhed

• Samme mælkepris som i 2019 ( 2,59/2,71 kr. pr. kg EKM )

• 13 øre lavere mælkepris for øko besætningerne i Kvægnøglen

• Ca. 5 øre efterbetaling er ikke med i Kvægnøglen



Grundlaget

• Antal Kvægnøglebesætninger i KvægrådgivningDanmark

• 42 med stor race

• 35 med jersey

• 10 med øko

• 87 besætninger med 237 årskøer i gns.

• 20.584 årskøer i alt 



• Stor race:

• 27.281 kr. i mælkeindtægt

• 3.004 kr. i tilvækstværdi

• 13.817 kr. i foderudgift

• 13.700 kr. i DB pr årsko

• 15.100 kr. i DB i øko besæt.

• Jersey:

• 26.643 kr. i mælkeindtægt

• 2.899 kr. i tilvækstværdi

• 12.198 kr. i foderudgift

• 14.500 kr. i DB pr årsko

Gns. resultater 



• Stor race:

• 10.551 kg EKM leveret

• 2,59 kr. pr kg EKM

• Solgt for 899 kr. til levebrug

• 1,52 kr. pr. FE

• 100% i energiudnyttelse

• Årsopdræt fra 0,95 til 0,92

• Udsætpct. fra 36 til 34 %

• Jersey:

• 9.845 kg EKM leveret

• 2,71 pr. kg EKM

• Solgt for 1.805 kr. til levebrug

• 1,56 kr. pr. FE

• 104% i energiudnyttelse

• Årsopdræt fra 0,95 til 1,03

• Udsætpct. fra 33 til 34,4 %

Tekniske tal



Strategi for salg af hundyr

• Stor race tendens til færre stk. opdræt og lavere udsæt%

• Jersey samme udsæt% og flere stk. opdræt

• Jersey stigende indtægter på salg af hundyr

• Tæt på samme tilvækstværdi (3.004/2.899 kr. pr. årsko )

• Jersey top 10 har høj tilvækstværdi vha. stort salg af hundyr

• Stor race har samme salg af hundyr fra 2017 til 2020



Foderudgiften

• Faldende foderudgift ved Jersey med ca. 400 kr.

• Faldende foderudgift ved stor race med ca. 700 kr.

• Indkøbt foder billigere

• Højere grovfoderandel (alm. 2019 avl)

• Højere energiudnyttelse

• Færre kvier ved stor race.



Fodervalg

• Gode kontraktpriser er ikke alt

• Kraftfoder/råvarer

• Soja/raps/andre proteinkilder

• Fedt fra små poser eller fra rapskager/kraftfoder

• Spec. mineral/type mineral og forskellige tilvalg

• Biprodukter/kraftfoder

• Hjemavlet korn/indkøbt stivelse/indkøbte roepiller

• Grovfoderandel/kraftfoderandel



Top 5 DB pr. ko øko besætninger

1. Søren H. Madsen                  18.341 kr. 

2. Pollerup Hovgård                   16.176 kr.

3. Per Thomasen                          15.847 kr.

4. Reintje D Kloppenburg           15.456 kr.

5. Biltrisminde Troels Larsen    15.086 kr.



Top 5 DB pr. ko stor race

1. Lisbeth Klinge                                      18.895 kr. (høj ydelse)

2. Jesper Navne                                         17.717 kr. (lav foderudgift)

3. Jens Knudsen                                         17.171 kr. (lidt af hvert)

4. Henrik og Anja Lærke Kongsdal          17.137 kr. (foder/tilvækst)

5. Mogens Hjort Jensen                            16.678 kr. (høj ydelse)



Top 5 DB pr. ko Jersey

1. Mosegaard, Jesper Bang              18.691 kr. (høj tilvækstværdi)

2. Steen Fischer Jensen                      18.637 kr. (høj ydelse)

3. Gl. Krogaard, Palle Bjerggaard      18.397 kr. (lav foderudgift)

4. Lars Grønbjerg                                 18.170 kr. (tilvækst/foderudg.)

5. Torben Illum Andersen                  16.929 kr. (lav foderudgift)

Tillykke til alle 15 besætninger med de flotte resultater



Afslutning

• Og tillykke til alle Kvægnøglebesætninger med det flotte gns. på 
over 14.000 kr. pr. årsko.

• Et resultat betydeligt over Landsgennemsnittet.

• 2021 prognoserne ser godt ud med over 2.000 kr. mere i 
mælkeindtægt end forventet  for 4 mdr. siden.

• Proteinpriserne og omlægning til non gm er en udfordring, men 
kan også være springbrættet til at se på fodervalget.


