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Mjölkgårdar pressar kostnader
öre/kg ECM

Mer än 50 öre per kilo mjölk.
Så mycket har några gårdar
kunnat sänka produktionskostnaden för mjölken. För
foder visar den europeiska
jämförelsen att svenska gårdar oftas gynnas av en stor
och effektiv egen foderodling
och av bra odlingsmark även
om den är dyr.

European Dairy Farmers,
EDF, genomför varje år produktionskostnadsanalyser på
medlemsgårdarna vilka sammanställs i ett jämförelsematerial. EDF är en fristående
internationell förening för
visionära mjölkföretagare med
syfte att utbyta erfarenheter
lantbrukare emellan.
Extremt pressat läge

Hittills i år har det genomförts
44 EDF-analyser av 2015 års
bokslut i Sverige. Det är 13
ekologiska och 31 konventionella mjölkföretag. Att lönsamheten är extremt pressad syns i
analysen, väldigt få företag har
kostnadstäckning. Analysen
visar en stor sänkning på intäktssidan, men också att man
har kunnat sänka kostnaderna,
se figuren. Som tidigare år är
det stor spridning i lönsamhet
och produktionskostnad mellan gårdarna.
Slimma arbetstiden

Ett av de viktigaste fokusområdena för lönsamhet är arbetseffektivitet. Den bästa gården
producerar över 500 kilo ECM

Kostnadskoll. Hos 31 konventionella svenska mjölkgårdar som analyserats i det europeiska EDF-projektet ser man att lönsamheten är pressad
samtidigt som man även lyckats sänka kostnaderna.

per arbetstimme, medan snittet
ligger på 220 kilo. I arbetstiden
ingår ladugårdsarbete, men
även rekryteringsdjur, egen
foderodling och underhållsarbete. Det finns stor potential
i att effektivisera gårdsarbetet.
Ineffektivitet i foderodlingen
kan i vissa fall bli en tidstjuv
som försämrar resultatet.
Eget foder lönsamt

Kostnader för inköpt foder står
för dryga 20 procent av kostnadsmassan. Variationen här
förklarar en hel del av variationen i lönsamhet. Generellt
verkar det vara en framgångsrik
strategi att ha en stor del egen
foderodling, även om det förekommer konkurrenskraftiga
gårdar med minimal egen

foderodling. Det verkar också
ge fördel att vara mjölkproducent i bra odlingsbygd,
trots höga markkostnader.
Dyr mark blir ofta en relativt
marginell kostnad utslaget per
kilo mjölk. Mark med höga avkastningsnivåer verkar vara en
större fördel värd att betala för.
Även bättre arrondering är en
viktig fördel. Stora köravstånd
gör att man tappar arbetseffektivitet och får maskinkostnader
som sticker iväg. Resultaten
visar också hur viktigt det är att
utnyttja potentialen i den egna
foderodlingen oavsett naturliga
förutsättningar.
Sänkt break-even

Positivt är att många företag
har lyckats sänka sitt break-

even pris, gränsen där kostnaderna överskrider intäkterna.
Några företag har presterat
sänkningar med mer än 50 öre
per kilo mjölk under endast
det senaste året.
Det är främst tre områden
som haft betydelse för sänkt
break-even-pris:
1. Gynnsam marknad och
EU-stöd
• Bättre priser på slakt,
energi, foder och räntor
• Nötkreatursstödet
2. Strategiska förändringar
• Ökat antal kor med
bibehållen eller sänkt
kapitalbindning
3. Trimmad produktion
• Höjd avkastning
• Sänkta foderkostnader
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Vi ses på Borgeby
Fältdagar!
Med detta späckade dubbelnummer av
facktidningen Arvensis vill vi ge dig underlag vid nya och viktiga beslut. När ogräsen
inte bara är besvärliga utan även resistenta
mot det som varit bästa kemiska lösningen
mot dem, måste vi tänka om. Det gäller
på senaste tiden renkavle och baldersbrå
på vissa platser. Tänka om behöver vi göra
även vad gäller ogräsen i höstrapsen. Hur
vi finslipar de verktyg vi har när Butisan och
Nimbus inte längre är med oss, kan avgöra
om vi lyckas eller ej i rapsodlingen.

Guide till mässan i fält

Utöver detta och andra viktiga växtodlingsspörsmål vill vi såklart ge dig en guide till
en stor begivenhet i Lantbrukssverige –
mässan i fält, nämligen Borgeby Fältdagar.
Du hittar guldkornen bland demoodlingar,
Gropen och maskindemonstrationer i mitten av tidningen.
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Träffa Arvensis-redaktionen på Borgeby
Fältdagar. Du hittar oss vid seminarietälten Axet och Vippan där Arvensis även i
år arrangerar seminarierna. Bland annat
bjuder tre av våra skribenter på tre korta
högaktuella miniseminarier, se mer s 40.
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