NOTAT NR. 1210

Resultat af primær drift var i perioden 2006 - 2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på
bedrifter der hjemmeblandede deres foder end på bedrifter der indkøbte deres foder.
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Produktionsøkonomi

På basis af driftsregnskaber er der foretaget en analyse af den økonomisk gevinst for slagtesvineproducenter
ved at hjemmeblande foder i perioden 2006-2010. Analysen omfatter hele bedriftens økonomiske resultat opgjort
pr. slagtesvin produceret årligt.
I gennemsnit over de 5 år var dækningsbidrag pr. produceret slagtesvin 34 kr. (16 øre pr. FEsv) højere for
gruppen, der hjemmeblandede foder. Denne gruppe havde til gengæld 15 kr. højere kapacitetsomkostninger og
afskrivninger. Resultat af primær drift var dermed 19 kr. (9 øre pr. FEsv) højere i gruppen af slagtesvinebedrifter,
der har brugt hjemmeblandet foder. Analysen bekræfter dermed resultater fra casestudier og modelberegninger
på området.
Producenter der hjemmeblander foder, har kun haft lidt højere gæld pr. slagtesvin, og har haft relativt lave
finansieringsomkostninger, blandt andet pga. relativt lavere bankfinansiering samt højere indtjening, hvorfor der
på driftsresultat pr. slagtesvin har været en forskel på 23 kr. mellem producenter der hjemmeblander og
producenter der indkøber foder.
Det er endvidere blevet undersøgt, om størrelsen af bedriften og om selvforsyning med korn har betydning for
økonomien i hjemmeblanding. På forhånd forventes det, at større bedrifter, og bedrifter med høj
selvforsyningsgrad, vil have større fordel af hjemmeblandet foder. Dette kan analysen imidlertid ikke bekræfte.
Det ser ud til, at producenter med relativt lidt planteavl i gennemsnit opnår dårligere salgspriser på markafgrøder,
hvilket betyder, at deres bedste alternativ i flere tilfælde er, at blive hjemmeblandere.
Der er ikke grundlag i datamaterialet for at konkludere, at der er større eller mindre usikkerhed på bundlinjen for
producenter der hjemmeblander foder. Der er væsentligt større forskel på resultaterne mellem bedrifterne
indenfor de to grupper end på gennemsnittet de to grupper imellem.
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