
 
 

Hvorfor er høstudbytter og 
driftsøkonomi i mange tilfælde ikke 

tilfredsstillende i dag?  
 
 

• Tove Holm Vistedsen og Søren Søndergaard, 
Vestjysk Landboforening  

Søren sos@vjl.dk, mobil 51377611 
Tove   thv@vjl.dk, mobil 51377613 
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Høstudbytter i pil 
• Generelt for lave udbytter 
• I starten 2009 var det ok, at der var urter/ukrudt i pilemarken 
• Ofte små arealer i forhold til det øvrigt dyrket areal 
• Ofte de dyrkningsmæssigt ringeste arealer 
• Jagtinteresserne er ofte store 
• Ny afgrøde med en høstet vare, der skal håndteres meget 

anderledes end korn 
• Lærepenge i ny afgrøde 

 



Økonomi i pil 
• Lave udbytter giver dårligere resultat 
• Maskinomkostninger tager let overskuddet 
• Nyt produkt for landmanden, der kræver nye 

samarbejdspartnere 
• Dårligere afregningspris end forventet 
• Afsætning i vores område har vist sig at være meget svær – 

næsten umulig 



Konkrete eksempler fra praksis 

• 1,7 ha pil - plantet 2010 - høstet  marts 2013 
 3 vækstsæsoner 
• 7,0 ha pil – plantet 2010 – høstet 2013 
 3 vækstsæsoner 
 

 







 
 

Økonomi i pileflis 

Lille areal – direkte flisning                  
 m3 Kr pr 
m3 

Pr ha pr år 

Flis  180    150 5290 

Etableringstilskud   230 

Indtægter i alt 5520 

Pløjning,tromling, 
plantning 

  800 

Ukrudt/gødning   875 

Høst/transport 1348 

Tørring til u. 20 % vand 1166 

Rydning   100 

Udgifter i alt 4289 

Overskud første høst 1231 



 



 





Høstet vare - ca. 25 % vand 



 
 

Økonomi i pileflis 

Stort areal – helskudshøst                  
 • 112 kr/m3 svarer til  

40 kr/GJ 

 
 
 

• Maskinomkostning-
erne æder hurtigt 
det hele op  

 

m3 

Flis  112 

Indtægter i alt 112 

Høst 17 

Udkørsel 14 

Flisning 25 

Fragt til Åbenrå 37 

Udgifter i alt 93 

Difference til øvrige 
omkostninger og evt. 
fortjeneste el. underskud 

 
19 



Hvad gør vi nu? 
• Det har set meget håbløst ud i vores område 
• Men Danling har lavet aftale om levering med et værk nu og der 

kommer måske flere værker 
• Danling vil tilbyde afsætning for nogle arealer til kommende høst 
• Vigtigt at der er aftale om afsætning, inden der høstes 
• Vi tror mest på høst hvert 3. eller 4. år 
• Vi håber, at muligheden for at afsætte gennem Danling kan sikre en 

del af afsætningen fremover 
• Alternativt laves en tør vare til eget forbrug eller som kan sælges til 

private   
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