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INDHOLD
Hvad siger tallene i år?

Hvordan opgør vi maskinomkostningen?

Er der stor forskel på de faktiske 
omkostninger og VKST standardtal?

Er der nogen udvikling i 
maskinomkostningerne fra 2016 til 2017?

Husker vi at medregne ”øvrige 
omkostninger” når vi regner på DBII..
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Maskinomkostninger vinterhvede

Gns. for alle ejendomme i DBII 2017 (41 ud af 55) = 2564 kr./ha 

Gns. for alle ejendomme i VKST (60-3250 ha) = 2414 kr./ha
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Areal

Ha



Stor spredning i omkostninger - hvad forklarer forskellene?

Gennemsnit 200-400 ha = 2545 kr./ha

Spredning fra 1950 kr./ha til 3350 kr./ha

Arrondering

Afgrødefordeling

Valg af jordbearbejdningssystem

Høj eller lav kapacitet?

Fokus på maskinøkonomi?

Transport koster i gns. 100 kr./ha pr. km!

Tænk over hvor stor forskellen i omkostninger er til de enkelte 
forpagtninger..
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Nøgletal fra maskinanalysen
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Omkostninger

Maskinsaldo 1.566.500       kr. 6.547        kr. / ha Nøgletal

Faktiske gennemsnitlige faste årlige omk. 188.675           kr. / år 789            kr. / ha / år Arbejdstimer i marken/ indengårdsmek. 1.238          timer/år

Vedligehold 219.774           kr. / år 919            kr. / ha / år Arbejdstimer til klargøring / rep./ vask 264              timer/år

Brændstofmængde 21.964             liter / år 92              liter / ha / år Traktortimer i alt 1.047          timer/år

Brændstofomk. 93.345             kr. / år 390            kr. / ha / år Gns. traktor omk. 1,12             kr./hk-timer

Maskinstationsomk. 11.651             kr. / år 49              kr. / ha / år

Andre faste omk. 18.700             kr. / år 78              kr. / ha / år Maskinomkostninger på afgrøder

Diverse stykomk. -                    kr. / år -            kr. / ha / år Vinterhvede 2265 kr. / ha / år

Arbejdstimer 1.502               timer / år 6                timer / ha / år Vinterhvede 25,2 kr. / hkg / år

Arbejdsløn 300.454           kr. / år 1.256        kr. / ha / år Hvidkløver 3274 kr. / ha / år

Gns. årlige omkostninger 832.599           kr. / år 3.480        kr. / ha / år Vårbyg 2387 kr. / ha / år

Maskinstationsindtægter (indtægter = minus) -49.500            kr. / år -207          kr. / ha / år Rajgræs 2683 kr. / ha / år

Gns. årlige omk., inkl. maskinstationsindtægt 783.099           kr. / år 3.273        kr. / ha / år Vinterraps 3036 kr. / ha / år

Engrapgræs 3568 kr. / ha / år

Øvrige omkostninger markbrug udgør 157.005 kr./år 656 kr./ha/år Spinat 3517 kr. / ha / år

0 0 kr. / ha / år



Øvrige omkostninger markbrug

Består af ufordelte traktortimer, såning af efterafgrøder, 
læssemaskiner, halmrivning mv. 

Udgør typisk 500-800 kr./ha

Jo større ejendom, jo mindre ”øvrige omkostninger” pr. ha.

Derfor – husk de ufordelte omkostninger når 
maskinomkostningerne lægges ind i kalkulerne! 

Maskinomkostning 1 ha gns. alle afgrøder 2500 kr./ha
Øvrige omk. Markbrug (læssere mv.) 750 kr./ha
Maskinomkostning i alt pr. ha 3250 kr./ha
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Maskinopgaver - samlet
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Indeks



Maskinomkostninger på afgrødeniveau ud fra DBII tjek 2017
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Maskinomkostninger på afgrødeniveau ud fra DBII tjek 2017
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Pløjning kontra pløjefrit
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• Hvad koster det at dyrke 1 ha vinterhvede? (200 kr./ha i forskel)
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Er lave maskinomkostninger = højt DBII?
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Maskinomkostninger



Er lave maskinomkostninger = højt DBII?
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Skal vi længere ned i maskinomkostninger for at få økonomi i 
planteavlen?
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• Lavprismarked – foderhvede til 100 kr.

• Bruttoindtægt ved 95 hkg. foderhvede 9.500
Stykomkostninger 3.200
Tørring, rens, fradrag 800
Maskinomkostninger hvede 2.500
Diverse omk. 100
Øvrige maskinomkostninger 750
DBII i alt 2.150
+ EU 1.900
Nettoindtægt/ rest til jordleje pr. ha i alt 4.050



Konklusion DBII maskinomkostninger 2017

- Ingen tydelig sammenhæng mellem lave maskinomkostninger og højt 
DBII

- Ikke alle skal være frøavlere – vælg en strategi for fremtiden..

- Er strategien hvede, byg, raps mv. skal fokus være på 
omkostningsminimering på udvalgte opgaver, stor kapacitet, evt. 
pløjefrit system.

- Er strategien frø, specialafgrøder mv., kan man ”tillade” sig at have et 
højere omkostningsniveau da rettidighed i markarbejdet er endnu 
vigtigere.

- Prioriter investeringerne hvor det medfører den største gevinst –
mejetærsker, sprøjte, såmaskine. 
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