af Christian R. Paulsen – Økonomikonsulent

Hvad har du fået for dit korn?
Inden du solgte dit korn til et foderstof firma, har du sikkert forhandlet godt om prisen og omkostningerne.
Måske har du fået rabat, og måske har du endda forhandlet med flere firmaer. Men hvordan sikrer du at
det tilbud, som du siger ja til reelt er det bedste tilbud?
SEGES har foretaget en sammenligning af 11 forskellige grovvarevirksomheder, hvor man kan se, hvor
meget man netto har fået for sit korn, når alle omkostninger er fratrukket. Det viser sig, at der er et stort
spænd mellem den bedste og ringeste nettoafregning, til trods for at bruttoprisen er ens.
I undersøgelsen er udgangspunktet 1.000 tdr. foderhvede med 14 % vand, 10 % protein, 0,5 % urenheder
og analyse af 50 læs. Bruttoprisen er 145 kr./tdr. Nettoprisen svinger fra 142,83 kr./tdr. til 145,09 kr./tdr.
DLG, Vestjyllands Andel, ATR Landhandel og Hornsyld Købmandsgaard giver alle et tilskud på 2 kr. pr. hkg,
når protein procenten er over 12 %, derfor kommer prisen over 145 kr. ved Hornslyd Købmandsgaard, da
deres protein tillæg er højere end fradragene til analyse og rensning. Mollerup Mølle (ligesom Overgaard
Agro og Lantmännen) tager ikke fradrag for rensning, da selskabet accepterer 0,5 % urenheder ved
afregning af foderkorn.
Ingen af sammenligningerne tager højde for fragt.
Hele artiklen fra SEGES kan læses her (kræver abonnement), der er også skrevet artikler om sammenligning
af prisen på maltbyg og på raps.
Ofte finder man først ud af disse ting, efter man har solgt sit korn, men hvad vil du sige til, at kunne lave
den sammenligning inden du sælger?
Denne mulighed tilbyder AgroMarkets på deres hjemmeside via en prisberegner. Her kan man enten
sammenligne foderstof firmaerne på deres standard betingelser, men også indtaste forhold fra konkrete
tilbud, som man har på hånden. Herefter kan man se hvilket tilbud der er bedst. I øvrigt kan man lave
samme øvelse med raps.
Hvis du ønsker at prøve Agromarkets prisberegner, kan du tegne et abonnement på deres hjemmeside,
eller du kan kontakte Økonomikonsulent Christian R. Paulsen, Landbo Limfjord, hvis du vil høre mere om
hvad Agromarkets er og hvad de kan tilbyde.
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