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o Hvordan forventes kornmarkedet at udvikle sig 

o Hvad sker der indenfor markedet for landbrugsråvarer 



Faktorer der påvirker afgrødepriserne i 2020
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Matif Møllehvede høst 2020 og høst 2021



Hvorfor stiger afgrødepriserne



Matif Møllehvede dec 2020 Euro/ton



Fortsætter 
stigningerne på 
hvedeprisen?
- Bemærk matif prisen i maj21 er lavere 

end dec20 prisen (3euro). Dette er ikke 
normalt.

- Vi har på kort tid fået store stigninger 
pga. overraskelser (mindre majs). 

- Yderligere stigninger kræver negative 
nyheder. Eks. Eksporttold på russisk 
hvede.

- Der er forventning om god avl i 
Australien. 

- En ny høst venter i 2021. Arealstigning i 
Frankrig på 20% og etablering og 
vækststarten er god.

- Anbefaler delsalg af foderhvede ny høst!



Hvad med bygprisen
- Pga. arealfordeling og manglende 

afsætning af maltbyg har byg haltet efter 
hvede prismæssigt i 2020.

- Pt. 15 kr. prisforskel mellem foderbyg og 
foderhvede ”normal” 5-10kr. 

- Forventet arealnedgang vårbyg i Frankrig 
på 23% til høst 2021.

- Forventer at forskelspris hvede/byg 
indsnævres og til høst 2021 er på 
”normal” måske endda mindre end 
normal.

- Maltbyg kan stige yderligere hvis positivt 
nyt omkring Corona. Præmie maltbyg 10-
15kr. Men kan prisen modstå et fald på 
foderkorn??



Er rapsfrø det nye 
”sort”?
- Der er stor efterspørgsel på vegetabilsk 

olie. Human ernæring/dyre foder & Bio 
diesel.

- Proteindelen er efterspurgt til dyrefoder. 
Kvæg. Øget efterspørgsel i 2021 pga. 
omlægning til NON-GMO fodring

- Gode priser på frø pt. ca. 300,-kr. Også 
udsigt til gode afregningspriser for høst 
2021.Der er tilsået mindre arealer igen til 
høst 2021. 

- Udfordringer med kemi til 
insektbekæmpelse og svær at få plads til i 
et kartoffel sædskifte.



Hvad sker der indenfor 
landbrugsafgrøder? 
Kort sigt
- Arealet med mel- & industrikartofler er 

fordoblet på 10år. Forventer markant fald 
i produktion i 2021.

- Arealet med græs til frø har været 
stigende. Forventer stabil udvikling i 
årene frem. Dog melder de store 
forædlere om stop for nye arealer.

- Foderstoffen ønsker Grynhavre. Glutenfri 
og ernæringsrigtig.

- Flere og større Biogasanlæg lokalt i DK. 
Kan aftage majs eller roer. Ikke prangende 
priser, men et godt alternativ til 
produktion af foderkorn



Hvad sker der indenfor 
landbrugsafgrøder på 
lidt længere sigt.

• Danish Agro har udviklet en ny foderblandinger til 
slagtekyllinger, der kan spare miljøet for mange ton CO2 
årligt.

• Danish Agro har udviklet en ny foderblanding til 
slagtekyllinger med danskproducerede ærter, der årligt kan 
spare miljøet for cirka 4.500 ton CO2. Det svarer til den 
samme mængde CO2, som 2.000 personbiler gennemsnitligt 
udleder på et år.

- Dansk avlet protein vil blive efterspurgt!.

- Arla vil have NoN-GMO mælk. Økologisk 
mælk skal være CO2-neutralt.

- Grovvareselskaber investerer i 
græsproteinanlæg. Kløvergræs og 
Lucerne til økologisk foder.

- Danish Agro udvikler slagtekyllingefoder 
udviklet på dansk ærteprotein.

- Svineproducenter skal producere 
kotelletter der efterlader et mindre co2 
aftryk. 

- Gradvis udfasning af GMO-soja og 
sojaprotein generelt i 
fødevareproduktionen. Erstattes af eks. 
Hestebønner, ærter og lupiner.



Hvad sker der på 
på længere sigt

- Landmanden dyrker (binder) CO2 ved
forskellige tiltag


