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Forudsætning Økonomi 

Jens Nyholm Thomsen, jnt@nordicbeetresearch.nu 

Sorter 2014 
� Resultaterne fra årets forsøg 

� Brancheaftale 2011 til 2014 - forlænget 

� Kontraktmængde sortsforsøg = Udbytte i gns af dyrkede sorter = 16,57 tons polsukker 

� Leveringsprocent = 100 

� Roepris ansat = 229,17 kr. pr. ton rene roer basis 16,0 pct. sukker 

� Fragttilskud = 24,00 kr. pr. ton. (indtil 38 km fra fabrik) 

� Affald (40 procent, 12 procent tørstof) = 12 kr. pr. ton 

� Fragt (inklusive rensning) = 40 kr. pr. ton 

� Variable direkte omkostninger til roemark = 6.000 kr. pr. ha 

� Alternativt dækningsbidrag på mere eller mindre areal = 3.600 kr. pr. ha 

� Renhedsprocenten er omregnet proportionalt, gennemsnittet af dyrkede sorter = 89,0 % 

� Pol (sukkerindhold i %) for gns af dyrkede sorter er justeret til et normalt niveau på 17,6 øvrige sorter er 
beregnet forholdsvis hertil. Rodudbytte er justeret i forhold til pol og sukkerudbytte. 

� Der er aktuelt ikke en konkret pris for 2015, derfor anvendes en ansat prismodel 

Bladsvampe, bekæmpelse lus og optagerundersøgelse 2014 
� Resultaterne fra årets forsøg 

� Brancheaftale 2011 til 2014 forlænget 

� Kontraktmængde = Udbytte i ubehandlet 

� Leveringsprocent = 100 

� Roepris ansat = 229,17 kr. pr. ton rene roer basis 16,0 pct. sukker 

� Fragttilskud = 24,00 kr. pr. ton. (indtil 38 km fra fabrik) 

� Affald (40 procent, 12 procent tørstof) = 12 kr. pr. ton 

� Fragt (inklusive rensning) = 40 kr. pr. ton 

� Variable direkte omkostninger til roemark = 6.000 kr. pr. ha 

� Alternativt dækningsbidrag på mere eller mindre areal = 3.600 kr. pr. ha 

� Renhedsprocenten er ansat til 89,0 uanset behandling 

� Der er aktuelt ikke en konkret pris for 2015, derfor anvendes en ansat prismodel 

� Overskudsroe-betragtning bygger på, at såfremt der afregnes overskudsroer, kan de opnå en pris på 
150 kr. pr plus sukkertillæg og tillæg for renhed, men uden fragttilskud 

� Kørsel = 70 kr./ha/behandling 

� Opera = 540 kr./liter 

� Opus = 410 kr./liter 
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Kvælstof 2014 Alternativbetragtning 
� Resultaterne fra N-forsøg 2014 

� Brancheaftale 2011 til 2014 forlænget 

� Kontraktmængde = 0 kg/ha N tildelt = 1 ha 

� Roepris ansat = 191,05 kr. pr. ton rene roer basis 16,0 pct. sukker 

� Levering = 100 pct. 

� Fragttilskud = 25,00 kr. pr. ton. (indtil 38 km fra fabrik) 

� Affald (40 procent, 12 procent tørstof) = 12 kr. pr. ton 

� Fragt (inklusive rensning) = 40 kr. pr. ton 

� Variable direkte omkostninger til roemark = 6.000 kr. pr. ha 

� Alternativt dækningsbidrag på mere eller mindre areal = 3.600 kr. pr. ha 

� Renhedsprocenten er ansat til 90,0 for 0 kg/ha N tilført 

� Der er aktuelt ikke en konkret pris for 2015, derfor anvendes en ansat pris 

� N pris 7,6 kr./kg N i årets pris 

� N pris i særskilte beregninger henholdsvis 5,00 og 10,00 kr./kg N 

 

 

Kvælstof 2014 Kvote-roebetragtning 
� Resultaterne fra N-forsøg 2014 

� Brancheaftale 2011 til 2014 forlænget 

� Kontraktmængde = 0 kg/ha N tildelt = 1 ha 

� Roepris ansat = 191,05 kr. pr. ton rene roer basis 16,0 pct. sukker 

� Merudbytte indkalkuleres i planlægningsfasen og bliver dermed kvoteroer = 191,05 kr. pr tons 

� Fragttilskud = 25,00 kr. pr. ton. (indtil 38 km fra fabrik) 

� Affald (40 procent, 12 procent tørstof) = 12 kr. pr. ton 

� Fragt (inklusive rensning) = 40 kr. pr. ton 

� Variable direkte omkostninger til roemark = 6.000 kr. pr. ha 

� Renhedsprocenten er ansat til 90,0 for 0 kg/ha N tilført 

� Der er aktuelt ikke en konkret pris for 2015, derfor anvendes en ansat pris 

� N pris 7,6 kr./kg N i årets pris 

� N pris i særskilte beregninger henholdsvis 5,00 og 10,00 kr./kg N 
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Lagring 2013 – 2014 Alternativbetragtning 
� Resultaterne fra Lagringsforsøg 2013 - 2014 

� Brancheaftale 2011 til 2014 forlænget 

� Kontraktmængde = Udbytte i udækket = 1 ha 

� Roepris ansat = 194,05 kr. pr. ton rene roer basis 16,0 pct. sukker 

� Levering = 100 pct. 

� Fragttilskud = 24,00 kr. pr. ton. (indtil 38 km fra fabrik), 44 kr. pr. ton (fra 80 km) 

� Affald (40 procent, 12 procent tørstof) = 12 kr. pr. ton 

� Fragt (inklusive rensning) = 20 kr. pr. ton ved 10 km stigende til 92 kr. pr ton. Ved 100 km 

� Variable direkte omkostninger til roemark = 6.000 kr. pr. ha 

� Alternativt dækningsbidrag på mere eller mindre areal = 3.600 kr. pr. ha 

� Renhedsprocenten er ansat til 90,0 for udækket 

� Der er aktuelt ikke en konkret pris for 2015, derfor anvendes en ansat pris 

� Kulestørrelse 250 tons rene roer under samme dug 

� Bonus for dækning = 8 kr. pr. tons rene roer 

� Udgift til dækning = 10 kr. pr. tons rene roer 

 

 

Lagring 2013 – 2014 Overskudsroebetragtning 
� Resultaterne fra Lagringsforsøg 2013 - 2014 

� Brancheaftale 2011 til 2014 forlænget 

� Kontraktmængde = Udbytte i udækket = 1 ha 

� Roepris ansat = 194,05 kr. pr. ton rene roer basis 16,0 pct. sukker 

� Merudbytte afregnes samme år til overskudspris ansat = 135 kr. pr tons 

� Fragttilskud = 24,00 kr. pr. ton. (indtil 38 km fra fabrik), 44 kr. pr. ton (fra 80 km) 

� Affald (40 procent, 12 procent tørstof) = 12 kr. pr. ton 

� Fragt (inklusive rensning) = 20 kr. pr. ton ved 10 km stigende til 92 kr. pr ton. Ved 100 km 

� Variable direkte omkostninger til roemark = 6.000 kr. pr. ha 

� Renhedsprocenten er ansat til 90,0 for udækket 

� Der er aktuelt ikke en konkret pris for 2015, derfor anvendes en ansat pris 

� Kulestørrelse 250 tons rene roer under samme dug 

� Bonus for dækning = 8 kr. pr. tons rene roer 

� Udgift til dækning = 10 kr. pr. tons rene roer 

 

 


