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Dansk svineproduktion og slagteriindustri – er der tegn på vækst? 

Den primære svineproduktion og slagteriindustrien har politisk bevågenhed af flere grunde 
– herunder dyrevelfærdsmæssige, miljømæssige samt ikke mindst beskæftigelsesmæssige. 
Siden 2005 har produktion af slagtesvin, antal svin slagtet her i landet samt beskæftigelsen 
på slagterierne været præget af en faldende tendens. Med henblik på at vurdere om 
nedgangen fortsætter eller afløses af stabilisering eller måske endog vækst i den nærmeste 
fremtid, gives i nærværende notat en oversigt over den seneste udvikling og den aktuelle 
situation. Udviklingen frem til 2011 samt baggrunden herfor er opsummeret i nedenstående 
boks 1, mens mere udførlige beskrivelser er givet i (Hansen, 2012), (Lind et al., 2012), 
(Lund et al., 2011) og (Lind et al., 2009).  

Boks 1. Baggrunden for nedgangen i produktionen af slagtesvin

Mens produktionen af slagtesvin og antal svin slagtet her i landet har været præget af en faldende tendens siden 
2005, var produktionen af smågrise præget af vækst frem til 2011 efterfulgt af beskedne fald i 2012 og 2013. 
Denne forskel mellem udviklingen i de to produktionsgrene, slagtesvin og smågrise, hænger sammen med en 
kraftig vækst i eksporten af levende smågrise fortrinsvis til Tyskland og Polen. Af den samlede produktion af 
smågrise på små 30 mio. stk. eksporteres omkring en tredjedel. De væsentligste årsager til væksten i eksporten af 
smågrise og hermed til forskellen mellem udviklingen i slagtesvine- og smågriseproduktionen er kort fortalt: 

• At effektiviteten i dansk smågriseproduktion er væsentlig højere og omkostningerne derfor væsentlig 
lavere end i den tyske og polske smågriseproduktion. Trods betydelige transport- og 
veterinæromkostninger ved eksport af smågrisene er danske landmænd derfor i stand til at afsætte 
smågrise på det tyske og det polske marked i konkurrence med smågriseproducenterne i disse lande.  
  

• At omkostningerne ved produktion af slagtesvin (eksklusive indkøb af smågrise) er betydelig lavere i 
Tyskland end i Danmark som følge af gunstigere lovbestemte vilkår for denne produktion i Tyskland end 
i Danmark. Dette betyder, at tyske slagtesvineproducenter kan betale en pris for danske smågrise, der ud 
over prisen på smågrisene i Danmark kan dække de omkostninger, der er forbundet med importen af 
grisene fra Danmark. 

 
• At den polske produktion af smågrise er faldet markant gennem de seneste år med heraf følgende høje 

smågrisepriser på det polske marked og attraktive muligheder for dansk eksport af smågrise.   
 

• At produktionen af slagtesvin belaster miljøet væsentlig mere end produktion af smågrise, og at 
miljømæssige restriktioner derfor er en større barriere for etablering af store produktionsanlæg til 
slagtesvin (fx med 2 mand beskæftiget i stalden) samt for udvidelse af eksisterende anlæg til denne 
størrelse end for etablering og udvidelser af tilsvarende anlæg til søer og smågrise. 
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1. Den primære svineproduktion 
Produktionen af svin er – ligesom anden landbrugsproduktion – kun lidt konjunkturfølsom, 
hvilket bekræftes af udviklingen i svineproduktionen gennem de senere år. Trods særdeles 
ringe indtjening i årene 2008-11 og begrænsede investeringer i årene 2009-11 er den 
samlede svineproduktion inklusive eksporterede smågrise – målt ved mængdeindeks – 
forblevet på et uændret niveau siden 2005 – om end med mindre udsving fra år til år, jf. 
tabel 1. Et fald i 2012 afløstes i 2013 af en mindre stigning, der forventes at fortsætte i 2014. 

Tabel 1. Udviklingen i produktion af svin målt dels ved mængdeindeks, dels ved antal svin slagtet her i landet og 
eksporteret som levende 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Januar-juli 
2013 2014 

Samlet produktion, mængdeindeks1  100,0 104,6 104,7 101,7 101,9 102,6 105,0 102,1 103,2 - - 
            
Slagtet her i landet, mio. stk.2 22,1 21,4 21,4 20,8 19,3 20,1 20,9 19,5 19,1 11,10 10,90 
Eksporteret som levende, mio. stk.3 3,7 4,4 5,0 6,3 8,3 8,4 8,5 9,7 10,1 5,88 6,47 
Produktion i alt, mio. stk. 25,8 25,8 26,4 27,1 27,6 28,5 29,4 29,2 29,2 16,98 17,37 

Kilde:  1. Egen beregning, inklusive mængdebetingede besætningsforskydninger, foretaget på grundlag af Danmarks Statistik (a). 
2. Danmarks Statistik (b) 
3. Landbrug & Fødevarer (a og b) 

 

Det samlede antal svin slagtet her i landet eller eksporteret som levende var præget af vækst 
frem til 2011, hvorefter antallet stabiliserede sig på et lidt lavere niveau i 2012 og i 2013, jf. 
tabel 1. I 2014 forventes en mindre vækst i det producerede antal svin, da bestanden af søer 
var lidt større i gennemsnit ved de hidtidige tællinger i indeværende år end ved de 
tilsvarende tællinger i 2013, jf. tabel 3, og da det producerede antal svin – ligesom i de 
foregående år – forventes at vokse lidt mere end bestanden af søer som følge af en forventet 
stigning i antal fravænnede grise pr. årsso. Forudsættes den gennemsnitlige bestand af søer 
for året 2014 at vokse med 1 pct. i forhold til 2013, og det fravænnede antal grise pr. årsso 
at stige med 2 pct. – hvilket forekommer realistisk – fås en vækst i det producerede antal 
smågrise på 3 pct. 

Tabel 2. Udviklingen i bestanden af svin samt i besætningsstrukturen siden 2005 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Samlet svinebestand, mio. stk.1 12,9 13,4 13,7 12,5 12,4 12,3 12,4 12,3 12,2 
Antal jordbrug med svin2 9.015 7.842 7.213 5.819 5.041 5.068 4.642 4.181 3.861 
Do i % af samlet antal jordbrug2 17,4 16,5 16,2 13,4 12,2 12,0 11,4 10,5 9,9 
Antal svin pr. bedrift med svin2 1.501 1.794 1.903 2.189 2.454 2.599 2.786 2.949 3.132 
Kilde:   1. Beregnet som vægtet gennemsnit af bestanden primo følgende måneder: januar, april, juli, oktober og januar det følgende 

år ifølge Danmarks Statistik (c) med vægtene 0,125, 0,250, 0,250, 0,250 og 0,125. 
2. Danmarks Statistik (d) samt egen beregning på grundlag heraf. 
 

Fra 2005 til 2013 voksede det fravænnede antal grise pr. årsso fra 25,0 stk. til 30,0 stk., 
hvilket svarer til en årlig vækst på ca. 2,0 pct. (Videncenter for Svineproduktion, 2014)  

I de første 7 måneder af 2014 blev der produceret lidt flere svin (inklusive eksport af 
levende svin) end i de samme måneder af 2013, jf. tabel 1, hvilket ligeledes taler for en 
beskeden vækst i det producerede antal i hele 2014 i forhold til 2013. Som det ses af 
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tabellen, dækker denne vækst i de første måneder af 2014 over et mindre fald i antal svin 
slagtet her i landet samt en relativt kraftig vækst i det eksporterede antal svin. 

Tabel 3. Svinebestanden ved de hidtidige tællinger i 2014 og de tilsvarende tællinger i 2013 
 Svinebestand, 1.000 stk. Ændring i forhold til samme tid i 2013, 

pct. 
1. januar 

2014  
1. april 2014 1. juli 2014 1. januar 

2014  
1. april 

2014 
1. juli 
2014 

Samlet antal 12.402 12.257 12.469 1,0 2,0 1,8 
Heraf søer 1.037 1.026 1.043 0,9 -0,7 1,5 
Sopolte 221 193 199 10,0 1,6 -0,5 
Pattegrise ved søerne 2.569 2.551 2.595 1,7 1,2 4,2 
Fravænnede svin under 50 kg 5.313 5.349 5.519 1,0 3,6 3,0 
Slagtesvin, 50 kg og derover   3.244 3.119 3.095 0,0 0,8 -2,0 
Avlsorner 11 12 12 0,0 9,1 9,1 
Udsættersøer og orner til slagtning 7 5 6 -22,2 -28,6 -0,0 
Kilde: Danmarks Statistik (c). 

Mens svinebestanden var præget af en faldende tendens fra 2007 til 2013, jf. tabel 2, 
forventes en vækst i indeværende år på 1-2 pct. Således var den samlede svinebestand ved 
de tre hidtidige tællinger i 2014 henholdsvis 1,0 pct., 2,0 pct. og 1,8 pct. større end ved de 
tilsvarende tællinger i 2013, jf. tabel 3. 

I EU-28 var der 0,6 pct. færre svin og 1,6 pct. færre søer (inklusive sopolte) ved årsskiftet 
2013/14 end et år tidligere (EUROSTAT). Ifølge samme kilde voksede bestanden af svin i 
Danmark med 1,0 pct. og bestanden af søer med 2,4 pct. i det pågældende år. Disse 
forskelle tyder således på, at dansk svineproduktion (smågrise og slagtesvin under ét) har 
vundet markedsandele på det seneste i forhold til EU-landene under ét. Men som nævnt 
dækker denne vækst i dansk svineproduktion over en mindre nedgang i antal svin slagtet her 
i landet samt en markant vækst i eksporten af smågrise. 

   

2. Indtjening og rentabilitet i svineproduktionen  
Udviklingen i svineproduktionens omfang er af mange grunde vanskelig at forudsige – 
navnlig på længere sigt. Et fingerpeg om udviklingen på mellemlangt sigte kan dog fås ved 
at kaste et blik på regnskabstallene for større svinebrug – herunder især på disse bedrifters 
indtjening samt på deres investeringer i driftsmateriel (driftsbygninger, inventar og 
maskiner). 

I "Regnskabsstatistik for jordbrug" er svinebrugene opdelt efter sammensætningen af 
svineproduktionen på følgende tre typer 1) sohold og smågrise, 2) slagtesvin samt 3) 
integreret produktion (både sohold og slagtesvin). I tabel 4 er der givet en oversigt over 
indtjeningen mv. i årene 2008-12 såvel i alle svinebrug med 2 helårsarbejdere og derover 
som i disse store svinebrug opdelt på de nævnte typer. 

Som vist i tabellen varierede de store svinebrugs nettoindtjening (resultat efter finansielle 
poster fra bedriften) – der er den rest, der er tilbage af bruttoindtjeningen til forrentning af 
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bedriftens egenkapital samt til aflønning af brugerfamilien for arbejdet i bedriften – fra 
minus 2.361.000 kr. til minus 307.000 kr. pr. bedrift i årene 2008-11. I 2012 steg 
nettoindtjeningen til 758.000 kr. pr. bedrift, og yderligere stigninger forventes både i 2013 
og i 2014. I 2013 forudses de store svinebrug således at opnå en nettoindtjening i 
størrelsesordenen 940.000 kr. i gennemsnit og i 2014 i størrelsesordenen 1.200.000 kr. 
(Hansen, 2014b). Der er i dette skøn for 2014 taget højde for, at den forventede notering for 
slagtesvin i hele 2014 er nedjusteret fra 11,56 kr. pr. kg ved året begyndelse til 10,47 kr. pr. 
kg her i sensommeren, jf. Landbrug & Fødevarer (d). 

Tabel 4. Udvalgte oplysninger om svinebrug med 2 helårsarbejdere og derover opdelt efter svineproduktionens 
fordeling på smågrise og slagtesvin 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008-12 
Alle svinebrug med 2 helårsarbejdere og derover        
Antal bedrifter 2.583 2.411 2.438 2.217 2.113 - 
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr. pr. bedrift  -2.361 -993 -563 -307 758 -693 
Forrentning, pct. -1,6 0,1 0,9 1,1 3,3 0,8 
Bestand af søer og gylte, stk. pr. bedrift 382 411 420 450 458 - 
Bestand af smågrise og andre svin, stk. pr. bedrift    3.834 4.018 4.270 4.642 4.817 - 
Antal dyreenheder pr. bedrift   309 326 330 369 378 - 
Jordbrugsareal, pågældende sommer, ha pr. bedrift 214 219 219 216 194 - 
Antal dyreenheder pr. ha 1,45 1,49 1,51 1,70 1,95  
       
Fortrinsvis sohold og smågrise       
Antal bedrifter 1.101 1.040 1.045 918 848 - 
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr. pr. bedrift  -2.766 -884 -621 -505 795 -796 
Forrentning, pct. -2,4 0,3 0,8 0,7 3,8 0,7 
Bestand af søer og gylte, stk. pr. bedrift 635 686 703 739 793 - 
Bestand af smågrise og andre svin, stk. pr. bedrift    4.142 4.392 4.628 4.853 5.009 - 
Antal dyreenheder pr. bedrift   293 312 305 313 321 - 
 Jordbrugsareal, pågældende sommer, ha pr. bedrift 174 181 179 168 131 - 
Antal dyreenheder pr. ha 1,68 1,72 1,71 1,86 2,44  
       
Fortrinsvis slagtesvin       
Antal bedrifter 783 749 800 769 778 - 
Resultat efter finansielle poster pr. bedrift -1.806 -984 -441 -104 749 -517 
Forrentning, pct. -0,7 -0,2 1,0 1,3 3,0 0,9 
Bestand af søer og gylte, stk. pr. bedrift 37 42 62 102 96  
Bestand af smågrise og andre svin, stk. pr. bedrift    3.247 3.236 3.692 4.142 4.517  
Samlet svinebestand, dyreenheder pr. bedrift   309 321 347 399 430  
Jordbrugsareal, pågældende sommer, ha pr. bedrift 245 252 243 232 221  
Antal dyreenheder pr. ha 1,26 1,28 1,43 1,72 1,95  
       
Såvel sohold og smågrise som slagtesvin       
Antal bedrifter 700 622 593 530 487  
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr. pr. bedrift -2.343 -1.186 -627 -257 679 -747 
Forrentning, pct. -1,3 0,0 0,9 1,3 3,0 0,8 
Bestand af søer og gylte, stk. pr. bedrift 372 395 405 452 450 - 
Bestand af smågrise og andre svin, stk. pr. bedrift    4.004 4.337 4.416 5.004 4.966 - 
Samlet svinebestand, dyreenheder pr. bedrift   334 355 353 422 395 - 
Jordbrugsareal, pågældende sommer, ha pr. bedrift 240 244 257 278 262 - 
Antal dyreenheder pr. ha 1,39 1,46 1,37 1,52 1,51  
Kilde: Danmarks Statistik (e) 

Nedjusteringen af noteringen for slagtesvin i 2014 skyldes, at Rusland lukkede for importen 
af svin og svinekød fra EU i slutningen af januar efter udbrud af afrikansk svinepest i 
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vildsvin i Litauen, hvilket har haft – og fortsat har – en kraftig negativ effekt på prisen for 
slagtesvin. Importforbuddets negative påvirkning af noteringen er dog delvis opvejet af, at 
antallet af svin slagtet i EU i indeværende år hidtil har været lidt mindre end i de samme 
måneder i 2013, og at vejrforholdene har været bedre hidtil i 2014 end i 2013, hvilket har 
stimuleret efterspørgslen efter grill-produkter. Endvidere er produktionen af svin i 
Nordamerika negativt påvirket af svinesygdommen PEDV (Porcine Epidemic Diarrhea 
Virus). (Landbrug & Fødevarer, c). I de angrebne besætninger medfører denne virussygdom 
stor dødelighed blandt pattegrisene.    

Udviklingen i forrentningen af jordbrugskapitalen præges af samme tendens som 
nettoindtjeningen. I årene 2008-2011 lå forrentningen på et meget lavt niveau, mens 
forrentningen var – eller forventes at blive – højere i årene 2012-14. 

De fleste store svinebrug har – udover produktionen af svin – en betydelig planteproduktion 
– fortrinsvis korn – hvorfor svinebrugenes indtjening og rentabilitet også afhænger af 
planteproduktionen. Allerede indtrufne og forventede forbedringer af nettoindtjeningen i 
årene 2012-14 skyldes dog for langt størstedelens vedkommende forbedringer af økonomien 
i svineproduktionen.    

Trods betydelig planteproduktion overstiger de store svinebrugs omkostninger til foder 
værdien af deres planteproduktion. I gennemsnit for årene 2008-12 udgjorde omkostningen 
til foder 3,8 mio. kr. pr. bedrift, mens bruttoudbyttet fra planteavl, ekskl. konjunktur-
gevinster (dvs. prisbetingede ændringer i værdien af beholdninger), beløb sig til 1,6 mio. kr. 
pr. bedrift, jf. Danmark Statistik (e).     

På kort sigt, hvor høje priser på planteprodukter og hermed høje priser på foder 
almindeligvis ikke afspejler sig i høje priser på svin, påvirker høje priser på planteprodukter 
derfor svinebrugenes indtjening og rentabilitet negativt, mens lave priser på planteprodukter 
og foder omvendt har en positiv effekt.  

På længere sigt, hvor ændringer i priserne på planteprodukter oftest fører til ændringer i 
prisen for svin, har høje (lave) priser på planteprodukter derimod en betydelig positiv 
(negativ) effekt på svinebrugenes økonomi. 

Betragtes årene 2008-12 under ét varierede de store svinebrugs forrentning af egne (ikke-
forpagtede) jordbrugsaktiver afhængig af svineproduktionens fordeling på smågrise og 
slagtesvin fra 0,7 pct. og 0,9 pct. jf. tabel 4. Denne ganske lille forskel i kapitalafkastet kan 
selvsagt ikke forklare, hvorfor produktionen af slagtesvin er faldet siden 2005, mens 
produktionen af smågrise voksede frem til 2011. Denne manglende sammenhæng ændrer 
dog ikke ved, at kapitalafkastet givetvis påvirker landmændenes valg mellem smågrise- og 
slagtesvineproduktion, men viser blot, at andre forhold også spiller en betydelig rolle. Sagt 
med andre ord er der næppe tvivl om, at forbedringer af lønsomheden i slagtesvine-
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produktionen i forhold til smågriseproduktionen vil bidrage til at ændre produktionen i 
retning af relativt flere slagtesvin og relativt færre smågrise. 

Forholdet mellem lønsomheden i slagtesvine- og smågriseproduktionen afhænger i høj grad 
af afregningen af slagtesvin i Danmark i forhold til afregningen i Tyskland og Polen. Jo 
højere afregningen er her i landet i forhold til afregningen i Tyskland og Polen, desto 
sværere har slagtesvineproducenterne i disse lande ved at presse prisen på danske smågrise 
så højt op, at produktionen af slagtesvin bliver urentabel. Hvis målet er at fastholde eller 
forøge produktionen af slagtesvin og antallet af svineslagtninger her i landet med henblik på 
at formindske nedgangen i beskæftigelsen på slagterierne, er det derfor af væsentlig 
betydning, at danske slagterier kan betale en pris for slagtesvin på niveau med – eller endnu 
bedre over – den tyske og den polske. Slagteriernes muligheder herfor afhænger – udover af 
det generelle løn- om omkostningsniveau her i landet – bl.a. af de lovgivningsmæssige 
rammevilkår for slagterierne i form af afgifter på vand og el og udgifter til veterinærkontrol. 
Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det dog problematisk at begunstige 
slagterisektoren i forhold til andre erhvervssektorer. Og opretholdelse af en høj 
veterinærstandard er ligeledes vigtig, da det muliggør afsætning af svinekød på visse 
lukrative markeder.     

Mens afregningen af slagtesvin var væsentligt lavere i Danmark end i Tyskland i årene 
2006-09, har den danske afregning siden da været på niveau med den tyske, jf. tabel 5. Dette 
gælder også i de første 37 uger af indeværende år. I de senere år er væksten i eksporten af 
smågrise til Tyskland da også forblevet på et nogenlunde uændret niveau – om end med 
udsving fra år til år. Den fortsatte vækst i eksporten af smågrise skyldes hovedsagelig en 
kraftig vækst i eksporten til Polen.               

Tabel 5. Korrigerede, gennemsnitlige afregningspriser for slagtesvin i Danmark, Tyskland og Holland,  
kr. pr. kg  

 Danmark Tyskland Holland 
2006 9,77 10,47 9,83 
2007 9,03 9,30 8,72 
2008 9,81 10,88 10,39 
2009 9,42 9,85 9,36 
2010 9,90 9,79 9,50 
2011 10,85 10,72 10,64 
2012 12,05 12,16 12,08 
2013 12,17 12,23 12,15 
2014 (første 37 uger) 11,47 11,57 11,49 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (e) 

Som nævnt tyder meget på, at landmændenes valg mellem slagtesvine- og smågrise-
produktion ikke udelukkende afhænger af lønsomheden i de to produktionsgrene, men også 
af andre forhold. I denne forbindelse er det nærliggende at pege på, at slagtesvin belaster 
miljøet væsentlig mere end smågrise, og at miljømæssige restriktioner derfor vurderes at 
være en større barriere for etablering af store produktionsanlæg til slagtesvin (fx med 2 
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mand beskæftiget i stalden) samt for udvidelse af eksisterende anlæg til denne størrelse end 
for etablering og udvidelse af tilsvarende store anlæg til søer og smågrise. (Hansen, 2012).  
Et spørgsmål er derfor, om de miljømæssige restriktioner på svineproduktionen kan lempes 
uden væsentlige negative konsekvenser for miljøet. 

For at bevare en betydelig produktion af slagtesvin på længere sigt er det endvidere af 
betydning, at der fortsat satses på ændringer i selve produktionen, i produktionsanlæggene 
og i håndteringen af gødningen med henblik på at formindske de miljømæssige problemer, 
der i særlig grad er knyttet til denne produktionsgren. 

I stort set alle landbrugsbedrifter vil indtjeningen blive negativt påvirket af reformen af den 
fælles landbrugspolitik, der indfaser gradvis fra 2015 til 2019. Den negative påvirkning 
skyldes dels en formindskelse af den samlede støtte til dansk landbrug, dels overflytning af 
midler fra Søjle 1 til Søjle 2, stigende fra 5 pct. i 2015 til 6 pct. i 2016 og 7 pct. herefter. 
Som følge af den delvise udjævning af enkeltbetalingen blandt danske jordbrugsbedrifter, er 
den negative påvirkning af svinebrugenes indtjening dog beskeden, hvorfor reformen næppe 
vil påvirke svineproduktionen i nævneværdigt omfang.    

3. Investeringer i driftsmateriel 
Landbrugets driftsmateriel (driftsbygninger, inventar og maskiner) er udsat for nedslidning 
og teknologisk forældelse. Staldbygninger og staldinventar antages almindeligvis at have en 
økonomisk levetid på henholdsvis 25 år og 12,5 år. Såfremt driftsmateriellet skal holdes 
intakt, og produktionen opretholdes på længere sigt, skal omkring 4 pct. af bygningsmassen 
og omkring 8 pct. af bygningsinventaret derfor udskiftes om året. 

Mens svinebrugenes investeringer i driftsmateriel lå på et højt niveau i årene før krisen satte 
ind og i det første kriseår 2008, var disse investeringer lave i årene 2009-11, jf. tabel 6. Som 
vist i tabellen faldt de store svinebrugs investeringer i driftsmateriel ifølge regnskaberne fra 
et niveau på 171 pct. af de tilsvarende afskrivninger i 2008 til et niveau mellem 68-71 pct. i 
årene 2009-11. I 2012 var svinebrugenes investeringer på niveau med afskrivningerne. Af 
forskellige grunde skal disse investeringer ifølge regnskaberne dog højere op – formodentlig 
til et niveau omkring 25 pct. over afskrivningerne – før driftsmateriellet holdes intakt. 
(Hansen, 2014a, Bilag 1). Når det gælder omfanget af investeringerne i driftsmateriel – 
udtrykt i pct. af afskrivningerne – var der kun mindre forskelle mellem de tre typer 
svinebrug. 

Som følge af nedslidningen af driftsmateriellet i årene 2009-12 er der uden tvivl opbygget et 
behov for udskiftning og renoveringer, hvilket – sammen med allerede indtrufne og 
forventede forbedringer af indtjeningen – taler for væsentlig større investeringer i 2013 og 
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2014 end i årene 2009-12. Landbrugets investeringer er – i modsætning til produktionen – 
meget konjunkturfølsomme.  

Tabel 6. Investeringer i driftsbygninger, inventar og maskiner i årene 2008-12 i store svinebedrifter opdelt efter 
svineproduktionens fordeling på smågrise og slagtesvin 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Alle svinebrug med 2 helårsarbejdere og derover       
Investeringer, 1.000 kr. pr. bedrift  1.665 561 585 675 907 
Investeringer i % af afskrivninger 171 70 68 71 98 
Brugerens alder 45 44 47 47 49 
      
Fortrinsvis sohold og smågrise      
Investeringer, 1.000 kr. pr. bedrift  1.634 707 589 625 965 
Investeringer i % af afskrivninger 168 81 64 69 100 
Brugerens alder 43 42 46 45 48 
      
Fortrinsvis slagtesvin      
Investeringer, 1.000 kr. pr. bedrift  1.792 418 644 697 851 
Investeringer i % af afskrivninger 191 60 82 80 102 
Brugerens alder 46 44 48 48 50 
      
Såvel sohold som slagtesvin      
Investeringer, 1.000 kr. pr. bedrift  1.574 489 498 731 895 
Investeringer i % af afskrivninger 154 59 57 66 90 
Brugerens alder 47 48 46 47 50 

Kilde: Danmarks Statistik (e) 

Når det gælder ønsker om og muligheder for at investere i bedriften, forekommer det 
nærliggende at opdele svineproducenterne i tre hovedgrupper. Én bestående af ældre 
producenter, en anden af yngre og midaldrende producenter med lav egenkapitalandel (høj 
gældsandel) og derfor relativ lav kreditværdighed og en tredje gruppe omfattende yngre og 
midaldrende producenter med en højere kreditværdighed.      

Blandt de ældre svineproducenter forudses kun få at foretage omfattende investeringer i 
bedriften, da hovedparten af disse producenter givetvis påtænker at afhænde bedriften eller 
bortforpagte jorden inden for en kortere årrække, og da investeringer, der måtte blive 
foretaget, derfor skulle afskrives over få år. Til gruppen hører endvidere ældre 
svineproducenter, der påtænker at nedtrappe eller indstille svineproduktionen og fortsætte 
med planteproduktion. Kort sagt forventes ældre svineproducenter generelt kun at investere 
i bedriften i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde produktionen på kort sigt. 

Baggrunden for ovennævnte vurdering er, at strukturudviklingen forventes at fortsætte, og 
at de fleste svinebrug ejet af ældre producenter derfor forudses solgt inden for en kortere 
årrække med henblik på sammenlægning og samdrift, og at selv relativt nyt driftsmateriel i 
form af driftsbygninger og staldinventar derfor oftest vil have en lav handelsværdi. Da de 
fleste ældre svineproducenter har en relativt lille gæld, er manglende finansierings-
muligheder ikke er den primære årsag til det forventede lave investeringsomfang. 
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Til belysning af den hastighed, hvormed strukturudviklingen forløber, kan nævnes, at 
antallet af jordbrug med svin faldt fra ca. 9.000 i 2005 til ca. 3.860 i 2013, jf. tabel 2, mens 
andelen af jordbrugene med svin faldt fra 17,4 pct. til 9,9 pct. Hvis denne udvikling 
fortsætter med samme hastighed de kommende år, vil relativt mange landbrug med svin 
indstille svineproduktionen i løbet af få år.   

Det markante fald i antal jordbrug med svin har sammen med den moderate nedgang i 
svinebestanden ført til en vækst i svineholdets størrelse i bedrifter med svin. I 2013 var der 
3.132 svin i gennemsnit pr. bedrift med svin mod 1.501 stk. i 2005 – mere end en fordobling 
på blot 8 år. 

For svinebrug med 2 helårsarbejdere og derover gælder det ligeledes, at antallet falder, 
mens størrelsen vokser, jf. tabel 4. Den væsentligste baggrund for væksten i størrelsen af 
svinebrugene er uden tvivl størrelsesøkonomiske fordele. Omfanget af stordriftsfordelene er 
belyst i tabel 7 ved forrentning af egne (ikke-forpagtede) jordbrugsaktiver i gennemsnit for 
årene 2008-12 for svinebrug opdelt efter fordelingen af svineproduktionen på smågrise og 
slagtesvin samt efter bedriftsstørrelsen målt ved antal af helårsarbejdere. 

Tabel 7. Forrentning af egne (ikke-forpagtede) jordbrugsaktiver i svinebedrifter opdelt efter svineproduktionens 
fordeling på smågrise og slagtesvin samt efter størrelsen af bedriften målt ved antal helårsarbejdere, 
gennemsnit for årene 2008-12  

 Antal helårsarbejdere, inkl. brugerfamiliens arbejde Alle 
svinebedrifter Under 1 1-2 2-3 3-5 5 og 

derover 
Alle svinebrug -2,9 -0,7 -0,1 0,4 1,2 0,5 
Fortrinsvis sohold og smågrise -4,1 -3,0 -0,6 0 1,1 0,6 
Fortrinsvis slagtesvin -2,9 -0,5 0,6 0,8 1,3 0,3 
Såvel sohold og smågrise som slagtesvin -4,6 -1,2 -0,8 0,5 1,4 0,6 
       
De pågældende svinebrugs andele af den samlede 
svinebestand i 2012, pct. 

      
1,0 11,2 12,6 29,8 40,0 94,6 

Kilde: Danmarks Statistik (e) 

Den anden gruppe består som nævnt af yngre og midaldrende svineproducenter med relativt 
lav kreditværdighed. I disse svinebrug vil begrænsede muligheder for lånoptagelse sammen 
med egenfinansiering i form af afskrivninger og opsparing lægge loft over investeringerne. 
Til denne gruppe hører også yngre og midaldrende svineproducenter, der af økonomiske 
årsager vælger eller presses til at afhænde deres landbrug. 

Med til at begrænse investeringsaktiviteten i disse svinebrug er givetvis også, at de 
pågældende landmænd næppe har fokus rettet mod udvidelser af svineproduktionen, men 
snarere mod effektiviseringer samt mod at ruste sig finansielt til forventelige – før eller 
siden – kommende forringelser af svinebrugenes bytteforhold og/eller stigninger i den korte 
rente. I denne gruppe forventes forbedringen af indtjeningen derfor primært at resultere i, at 
optagelsen af lån formindskes eller bringes til ophør. Navnlig i disse svinebrug er der dog 
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uden tvivl opbygget et betydeligt behov for udskiftning og renovering af driftsmateriellet, 
hvorfor forbedringen af indtjeningen også forventes at påvirke investeringsomfanget 
positivt. 

Ovennævnte vurdering skal ses på baggrund af, at relativt mange svinebrug er højt gældsat. 
Taget under ét havde alle heltidssvinebrug en gældandel på 73 pct. ultimo 2012. Og af den 
samlede svineproduktion i 2012 fandt 59 pct. sted i den mest gældsatte tredjedel af alle 
heltidslandbrug – dvs. i heltidslandbrug med en gældsprocent på 72,7 pct. og derover. 
Under ét havde disse højt gældsatte svinebrug en gældsandel på 88 pct. (Hansen, 2014a). 

I den sidste gruppe, dvs. gruppen af yngre og midaldrende svineproducenter med relativ høj 
kreditværdighed forudses betydelige investeringer, herunder også investeringer med henblik 
på at udvide produktionen. 

Samlet set forudses svinebrugenes investeringer at komme op på et væsentligt højere niveau 
i 2013 og i 2014 end i årene 2009-12, hvilket også er nødvendigt for at opretholde 
svineproduktionen på længere sigt. 

For de store svinebrug (2 helårsarbejdere og derover) gælder – uanset sammensætningen af 
bedriftens svineproduktion – at de pågældende landmænd er blevet væsentlig ældre gennem 
de seneste år, jf. tabel 6. Den stigende gennemsnitsalder stemmer med den udbredte 
opfattelse inden for erhvervet af, at det almindelige generationsskifte har været sat næsten i 
stå under krisen, og at handlen med landbrug fortrinsvis har omfattet nødlidende bedrifter, 
der i mange tilfælde har været ejet af yngre familier, der har købt deres landbrug til meget 
høje priser i årene, før krisen satte ind. Med henblik på at fremme svineproduktionen og 
beskæftigelsen på slagterierne er det vigtigt, at der atter kommer gang i generationsskiftet.   

4. Eksport og import af levende svin og svinekød 
Med en eksport på omkring 85 pct. af den samlede produktion af svinekød er de store 
danske svineslagterier meget eksportorienterede. Den store eksport såvel af svinekød som af 
levende svin betyder, at forskydninger i eksportens sammensætning giver en god indikation 
af eventuelle ændringer i de pågældende produkters konkurrenceevne. 
  
I 2013 udgjorde eksportværdien af levende svin og svinekød tilsammen 32,0 mia. kr. mod 
26,8 mia. kr. i 2005, jf. tabel 8. Af eksportværdien i 2013 tegnede udskæringer sig for 18,3 
mia. kr. – svarende til 57 pct. af den samlede eksportværdi. Herefter fulgte eksporten af 
levende svin med 5,6 mia. kr. og biprodukter med 3,1 mia. kr., svarende til henholdsvis 18 
pct. og 10 pct. af den samlede eksportværdi. 
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Tabel 8. Udviklingen i eksport af levende svin og svinekød siden 2005 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  ------------------------------------------------------ 1.000 tons ---------------------------------------------------- 
Levende svin  147 155 197 233 257 313 299 320 328 
Bacon 112 111 102 103 101 99 100 97 84 
Hele og halve svin 70 67 74 79 77 76 104 74 73 
Udskæringer   1.143 1.189 1.186 1.156 1.057 1.125 1.195 1.035 1.013 
Biprodukter  256 235 231 268 271 286 346 316 312 
Tilberedt eller konserveret 73 73 68 69 59 61 65 60 59 
Pølser 38 33 33 34 31 33 31 32 33 
I alt, 1000 tons  1.839 1.865 1.891 1.943 1.854 1.993 2.140 1.934 1.903 
  
 ------------------------------------------------------- mio. kr. ------------------------------------------------------ 
Levende svin  1.724 2.004 2.070 2.798 3.399 4.053 4.083 5.465 5.586 
Bacon 2.284 2.446 2.216 2.276 2.031 1.913 1.979 2.088 1.830 
Hele og halve svin 693 702 690 905 821 743 1.088 883 830 
Udskæringer   18.140 19.805 18.609 18.736 16.335 17.176 18.457 18.385 18.267 
Biprodukter  1.484 1.382 1.469 1.849 1.949 2.133 2.918 3.186 3.142 
Tilberedt eller konserveret 1.653 1.664 1.468 1.546 1.362 1.384 1.523 1.483 1.485 
Pølser 821 757 761 801 740 766 744 812 877 
I alt, mio. kr.  26.799 28.760 27.284 28.911 26.637 28.169 30.792 32.302 32.017 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (a) 

Mest iøjnefaldende ved udviklingen i eksporten er, at eksportværdien af levende svin er 
mere end tredoblet siden 2005 – hvilket primært er et resultat af væksten i eksporten af 
smågrise. Iøjnefaldende er også, at eksportværdien af biprodukter er mere end fordoblet, 
hvilket især er resultat af en kraftig vækst i værdien af denne eksport til Kina. Af 
eksportværdien af biprodukter i 2012 på godt 3,1 mia. kr. udgjorde eksporten til Kina godt 
1,5 mia. kr. (Landbrug & Fødevarer, a). Værd at bemærke er endvidere, at eksportværdien 
af biprodukter steg langt mere end eksportmængden, hvilket tyder på en betydelig stigning i 
prisniveauet for biprodukter.      

Eksportværdien af de forædlede produkter (bacon, tilberedte og konserverede produkter 
samt pølser), af hele og halve svin samt af udskæringer har været præget af betydelige 
udsving omkring et omtrent uændret niveau siden 2005. Disse udsving er et resultat af 
ændringer både i priser og i mængder. 

Samlet set tyder udviklingen i eksporten af levende svin og svinekød gennem de seneste 8-
10 år på forbedringer af konkurrenceevnen for smågriseproduktionen samt på tab af 
konkurrenceevne for produktionen af slagtesvin. Derimod tyder udviklingen siden 2005 
ikke umiddelbart på, at der siden da er sket yderligere udflytninger af den videre forædling 
af dansk svinekød til udlandet.   

Efter en årrække med voldsom vækst i eksporten af smågrise aftog væksten noget fra 2012 
til 2013, jf. tabel 9. I 2013 blev der eksporteret ca. 9,7 mio. smågrise (0,388 + 9,319 = 
9,007) mod godt 9,2 mio. (0,447 + 8,794 = 9,241) i 2012. I de første 6 måneder af 2014 
nåede eksporten af smågrise imidlertid op på 5.510.000 stk. mod 4.931.000 stk. i de samme 
måneder af 2013, hvilket svarer til en stigning på ikke mindre end 11,7 pct. Der er således 
igen tale om en kraftig vækst i eksporten af smågrise. 
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Tabel 9. Udviklingen i eksporten af levende svin siden 2005, 1.000 stk.  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Smågrise under 15 kg 314 369 312 337 401 436 407 447 388 
Smågrise 15-50 kg  2.721 3.204 3.539 4.943 6.642 7.073 7.632 8.794 9.319 
Andre svin under 110 kg 471 634 899 859 1.107 774 383 346 351 
Andre svin, 110 kg og derover 160 156 204 200 143 122 118 108 73 
Svin i alt 3.665 4.363 4.954 6.339 8.294 8.405 8.540 9.695 10.131 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (a)   

 

Eksporten af smågrise til Tyskland, der er den største aftager af danske smågrise, faldt 
betydeligt i 2013 i forhold til 2012, jf. tabel 10. I de første 6 måneder af 2014 er dette fald 
dog afløst af en mindre stigning set i forhold til de samme måneder i 2013.   

Eksporten af smågrise til Polen, der er den næststørste aftager af danske smågrise, er vokset 
relativt kraftigt gennem de senere år. I de første 6 måneder af 2014 nåede eksporten til Polen 
op på 1.753.000 smågrise mod 1.305.000 stk. i de samme måneder i 2013, hvilket svarer til 
en stigning på ikke mindre end 34 pct.  

Tabel 10. Eksporten af smågrise – ekskl. racerene avlsdyr – fordelt på aftagerlande, 1.000 stk. 
 2009 2010 2011 2012 2013 Januar-juni  

2013 2014 
Tyskland 5.576 6.014 6.187 6.702 6.381 3.182 3.240 
Polen 449 738 1.249 2.101 2.806 1.305 1.753 
Tjekkiet 279 369 346 355 217 119 76 
Italien 307 296 315 314 272 190 245 
Holland 210 114 88 135 108 65 138 
Andre lande 192 208 186 143 154 70 58 
I alt 7.013 7.739 8.371 9.750 9.938 4.931 5.510 
Kilde: Danmarks Statistik (f) 

Eksporten af levende slagtesvin er forblevet på et lavt niveau bortset fra årene 2006-10, 
hvor antallet var noget højere – mellem 790.000 stk. og 1.250.000 stk., inklusive 
udsættersøer og avlssvin – jf. tabel 9. Baggrunden for den noget større eksport af slagtesvin 
fra 2006 til 2010 er uden tvivl, at den danske afregningspris lå under den tyske i årene 2006 
til 2009, jf. tabel 5. 

At eksporten af levende slagtesvin igen er nede på et meget lavt niveau skyldes, at 
afregningen af slagtesvin her i landet er kommet op på niveau med afregning i Tyskland, 
samt at eksport af levende slagtesvin er forbundet med betydelige omkostninger. Den 
beskedne eksport af slagtesvin betyder, at næsten alle slagtesvin, der produceres her i landet, 
også slagtes her.  

Selv om importen af svinekød er langt mindre end eksporten, giver importen også en vis 
indikation af forskydninger i konkurrenceevne. Som vist i tabel 11, er importen vokset fra 
147 mio. kg i 2005 og 218 mio. kg i 2012. Det er især importen af biprodukter, inklusive 
svinefedt, der er vokset kraftigt.  
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Tabel 11. Udviklingen i importen af svinekød siden 2005 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
   ----------------------------------------------------- 1.000 tons --------------------------------------------------- 
Bacon 13 14 15 17 11 10 17 17 17 
Hele og halve svin   0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Udskæringer   66 73 46 49 41 51 53 52 64 
Biprodukter, inkl. svinefedt  39 40 52 66 66 68 75 75 85 
Tilberedt eller konserveret 14 19 25 27 34 24 24 26 28 
Pølser 15 17 20 18 32 23 22 23 24 
I alt, 1.000 tons  147 163 158 179 184 176 191 193 218 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (a) 

5. Udviklingen i svineproduktionen i Tyskland og Polen samt effekten heraf på den 
danske produktion 
Af de omkring 30 mio. smågrise, der produceres her i landet, bliver omkring en tredjedel 
eksporteret fortrinsvis til Tyskland og Polen. Herudover aftager de to lande en betydelig del 
af den danske eksport af svinekød. Af den samlede eksportværdi af svinekød og levende 
svin på 32,0 mia. kr. i 2012 aftog Tyskland for 8,1 mia. kr. og Polen for 3,3 mia. kr., jf. 
Landbrug & Fødevarer (a). Det svarer til henholdsvis 25 pct. og 10 pct. af den samlede 
eksportværdi af levende svin og svinekød. Dansk svineproduktion og slagteriindustri er 
derfor nært knyttet til disse sektorer i Tyskland og Polen, hvorfor det er interessant at se lidt 
nærmere på udviklingen i de to lande. 
 
Tyskland  
Produktionen af svinekød i Tyskland er vokset markant gennem de seneste 15 år, og landet, 
der tidligere var nettoimportør af svinekød, har siden 2005 været nettoeksportør, jf. tabel 12. 
Fra 2000 til 2012 voksede produktionen af svinekød, eksklusive spiselige biprodukter, fra 
3.982 mio. kg til 5.474 mio. kg, svarende til en vækst på ikke mindre end 37 pct. Til 
sammenligning kan nævnes, at den danske produktion omfattende de samme produkter 
ifølge samme kilde ”kun” udgjorde 1.668 mio. kg i 2012. 

I Tyskland er bestanden af svin vokset langt mindre end produktionen af svinekød – nemlig 
fra 25,8 mio. stk. i 2000 til 28,1 mio. stk. i 2012, svarende til en stigning på knap 9 pct. 

Den relativt langt større vækst i produktionen af svinekød end i svinebestanden skyldes 
hovedsageligt, at produktionen i stadig stigende grad er baseret på import af levende svin – 
fortrinsvis smågrise – der indgår i produktionen af slagtesvin. Importen af levende svin 
voksede således fra 3,2 mio. stk. i 2000 til 12,9 mio. stk. i 2011, men eksporten i samme 
årrække voksede fra 1,1 mio. stk. til 2,7 mio. stk.  

Den tyske eksport af svinekød voksede fra 437 mio. kg i 2000 til 2.226 mio. kg i 2011, 
mens importen i samme årrække steg fra 849 mio. kg. til 1.181 mio. kg. Til sammenligning 
udgjorde den danske eksport af svinekød 1.595 mio. kg i 2011 og importen 140 mio. kg. 
Tyskland er således blevet en væsentlig større eksportør af svinekød end Danmark.  
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Til belysning den seneste udvikling i Tyskland kan nævnes, at bestanden af svin faldt med 
1,0 pct. fra årsskiftet 2012/13 til årsskiftet 2013/14, mens bestanden af søer faldt med 3,0 
pct., jf. EUROSTAT.  

Tabel 12. Udviklingen i produktion, eksport og import af svin og svinekød i Tyskland 
 2000 2005 2010 2011 2012 
Produktion af svinekød, mio. kg 3.982 4.500 5.488 5.616 5.474 
Eksport af svinekød, mio. kg 437 1.033 2.029 2.226 - 
Import af svinekød, mio. kg  849 1.029 1.166 1.181 - 
      
Samlet svinebestand, mio. stk. 25,8 26,9 26,5 26,8 28,1 
Antal svineslagtninger, mio. stk. 43,2 48,3 58,6 59,7 58,4 
Eksport af levende svin, mio. stk. 1,1 1,1 2,4 2,7 - 
Import af levende svin, mio. stk. 3,2 5,7 12,2 12,9 - 
Nettoimport, mio. stk. 2,1 4,6 9,8 10,2 - 
Kilde: FAOSTAT 

Polen 
Relativt store udsving – uden nogen tydelig faldende eller stigende tendens – har præget 
produktionen af svinekød i Polen siden 2000, jf. tabel 13. Fra 2000 til 2012 faldt 
produktionen af svinekød, eksklusive spiselige biprodukter, fra 1.923 mio. kg til 1.836 mio. 
kg, svarende et fald på knap 5 pct., mens bestanden af svin faldt fra 17,1 mio. stk. til 11,6 
mio. stk. i samme årrække. Det relativt langt mindre fald i produktionen af svinekød end i 
bestanden af svin skyldes bl.a., at produktionen af svinekød – ligesom i Tyskland – i 
stigende grad er baseret på import af levende svin. Fra 2005 til 2011 voksede importen af 
levende svin fra 0,3 mio. stk. til 2,6 mio. stk.  

Eksporten af svinekød voksede fra 56 mio. kg i 2000 til 163 mio. kg i 2011, mens importen 
steg fra 13 mio. kg. til 312 mio. kg. Fra at være nettoeksportør af svinekød er Polen således 
blevet nettoimportør. 

Ifølge EUROSTAT faldt bestanden af svin i Polen med 1,2 pct. fra årsskiftet 2012/13 til 
årsskiftet 2013/14, mens bestanden af søer faldt med 6,6 pct. Den relativt større nedgang i 
bestanden af søer end i bestanden af svin bidrager til at forklare den fortsatte vækst i den 
danske eksport af smågrise til Polen. 

Tabel 13. Udviklingen i produktion, import og eksport af svin og svinekød i Polen 
 2000 2005 2010 2011 2012 
Produktion af svinekød, mio. kg 1.923 1.956 1.895 1.936 1.836 
Import af svinekød, mio. kg  13 73 255 312 - 
Eksport af svinekød, mio. kg 56 123 147 163 - 
      
Samlet svinebestand, mio. stk. 17,1 18,1 14,9 13,5 11,6 
Antal svineslagtninger, mio. stk. 22,6 22,5 21,3 22,1 20,6 
Import af levende svin, mio. stk. 0,0 0,3 2,0 2,6 - 
Eksport af levende svin, mio. stk. 0,0 0,3 0,3 0,1 - 
Nettoimport, mio. stk. 0,0 0,0 1,7 2,5 - 
Kilde: FAOSTAT 
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Strukturen i den primære svineproduktion i Tyskland, Polen og Danmark 
Der er store forskelle mellem Tyskland, Polen og Danmark med hensyn til svinesektorens 
besætningsstruktur, hvilket formodentlig er en medvirkende årsag til de omtalte forskelle 
landene imellem med hensyn til udviklingen i den primære svineproduktion. Nedgangen i 
den polske svinebestand samt væksten i landets import af svin skyldes således ifølge flere 
kilder en utidssvarende besætningsstruktur. Til belysningen de strukturelle forskelle i 
svineproduktionen landene imellem er der i tabel 14 givet en oversigt over antal landbrug 
med svin, bestanden af svin samt det gennemsnitlige antal svin pr. landbrug med svin i 
Tyskland, Polen og Danmark. Endvidere er der i tabel 15 givet en tilsvarende oversigt over 
antal landbrug med søer, bestanden af søer samt det gennemsnitlige antal søer pr. landbrug 
med søer. 
 
Som vist i de to tabeller, faldt antallet af landbrug med svin samt antallet med søer markant i 
alle tre lande fra 2005 til 2010, mens størrelsen af svine- og sobesætningerne i samme 
årrække voksede betragteligt. Set i forhold til den danske svinesektor består den tyske og 
især den polske dog fortsat af et stort antal fortrinsvis små svinebesætninger.    

Tabel 14. Antal bedrifter med svin, bestanden af svin samt antal svin i gennemsnit pr. landbrug med svin i 
Tyskland, Polen og Danmark, 2005 og 2010.  

 Antal bedrifter med svin Bestand af svin, 1.000 stk. Antal svin pr. landbrug 
med svinehold 

 2005 2010 2005 2010 2005 2010 
Tyskland 88.680 60.100 26.858 27.571 303 459 
Polen 701.660 388.460 17.717 15.244 25 39 
Danmark 9.020 5.070 13.534 13.173 1.500 2.598 
Kilde: EUROSTAT 

Tabel 15 Antal bedrifter med søer, inklusive sopolte på 50 kg. og derover, bestanden søer samt antal søer i 
gennemsnit pr. landbrug med svin i Tyskland, Polen og Danmark, 2005 og 2010. 

 Antal bedrifter med søer Bestand af søer, 1.000 stk. Antal søer pr. landbrug 
med sohold 

 2005 2010 2005 2010 2005 2010 
Tyskland 33.680 20.820 2.542 2.365 75 114 
Polen 425.140 250.060 1.880 1.424 4 6 
Danmark 4.630 2.590 1.403 1.342 303 518 
Kilde: EUROSTAT 

Gennem den seneste halve snes år er muligheden for den polske arbejdskrafts beskæftigelse 
uden for landbrugssektoren forbedret markant både i Polen og i andre EU-lande. Som 
resultat heraf er besætningsstrukturen med de mange fortrinsvis helt små svinebesætninger 
blevet stadig mere utidssvarende. At mange mindre svineproducenter har indstillet 
svineproduktionen virker derfor ikke overraskende. Mindre indlysende er derimod, at andre 
svineproducenter ikke har udvidet produktionen i tilstrækkelig omfang til at opveje dette 
forhold.    
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Den langt større nedgang i produktionen af smågrise end af slagtesvin og den hermed 
forbundne markante vækst i importen af smågrise kan skyldes, at en del 
smågriseproducenter har valgt at fremskynde afviklingen af smågriseproduktionen som 
følge af kravet om løsgående søer, der trådte i kraft den 1. januar 2013.  

Effekten på dansk svineproduktion 
Efterspørgslen efter danske smågrise fra Tyskland, Polen og andre lande medvirker selvsagt 
til at forøge den samlede efterspørgsel efter danske smågrise med såvel højere priser som 
større produktionen til følge. Om den udenlandske efterspørgsel fortrinsvis fører til højere 
priser på de danske smågrise eller fortrinsvis til en større produktion, er derimod vanskeligt 
at vurdere. Og derfor er det ligeledes vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang den 
udenlandske efterspørgsel via højere priser på smågrisene bidrager til at forringe økonomien 
i slagtesvineproduktionen og hermed til at formindske omfanget af denne produktion. 

Mere sikket er det derimod, at den høje effektivitet i dansk smågriseproduktion er af stor 
betydning ikke blot for produktionen og eksporten af smågrise, men også for produktionen 
af slagtesvin og for slagterisektoren. Den høje effektivitet og den heraf følgende store 
eksport af smågrise indebærer, at prisen på smågrise her i landet som følge af omkostninger 
knyttet til eksporten generelt ligger et godt stykke under niveauet i importlandene. 
Konklusionen er derfor, at dansk slagtesvineproduktion også nyder godt af den høje 
effektivitet i smågriseproduktionen, og at det for opretholdelse og for eventuel vækst såvel i 
smågriseproduktionen som i svineproduktionen er vigtigt, at dansk smågriseproduktion 
bevarer sit effektivitetsmæssige forspring i forhold til smågriseproduktionen i udlandet.     

Blandt EU-landene er det udover Danmark især Holland, som er storeksportør af smågrise. 
Fra alle EU-landene blev der i alt eksporteret 27,2 mio. levende svin, inklusive smågrise, i 
2011, hvoraf Danmark eksporterede 9,1 mio. stk. og Holland 9,8 mio. stk., jf. FAOSTAT. 
Af den hollandske eksport var ca. en tredjedel slagtesvin. Det betyder, at Danmark er den 
største eksportør af smågrise blandt EU-28. 
 
6. Slagteriindustrien 
Som nævnt har antal svin slagtet her i landet været præget af en faldende tendens siden 2005 
– en tendens der dog midlertidigt blev afbrudt af en mindre stigning i 2011, jf. tabel 1. I 
2013 var antallet af svineslagtninger nede på 19,1 mio. stk. mod 22,2 mio. stk. i 2005. I de 
første 7 måneder af 2014 blev der slagtet 10,90 mio. svin her i landet mod 11,10 mio. i de 
samme måneder af 2013, jf. tabel 1. Det svarer til en nedgang på 1,8 pct.  

Ved tællingen den 1. juli 2014 var der lidt færre slagtesvin med en vægt på 50 kg og derover 
end ved den tilsvarende tælling i 2013 (se tabel 3). På denne baggrund samt på baggrund 
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nedgangen i antal svineslagtninger i de første 7 måneder af 2014 vurderes antal svin slagtet 
her i landet i hele 2014 at falde med omkring 2 pct. i forhold til 2013. 

I 2014 forventes slagtesvinenes slagtevægt forøget i forhold til 2013, idet vægten er forøget 
fra 82,6 kg i gennemsnit for hele 2013 til 84,8 kg i gennemsnit for de første 7 måneder af 
2014 jf. (Danmarks Statistik, d). Trods den forventede nedgang i antal svineslagtninger i 
2014 vurderes produktionen af svinekød derfor at forblive på samme niveau i 2014 som i 
2013.  

7. Svineproduktionens og slagteriindustriens beskæftigelsesmæssige betydning 
Beskæftigelsen i den primære svineproduktion, i svineslagterisektoren samt i de tilknyttede 
forsyningsled har været faldende gennem mange år. I 2010 var der i disse sektorer 
tilsammen 38.200 fuldtidsbeskæftigede mod 47.700 i 2005 (Andersen, a) og (Andersen et 
al. 2012).  
 
Af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede på 47.700 i 2005 og 38.200 i 2010 tegnede den 
primære svineproduktion sig for henholdsvis 12.700 og 9.800, hvilket svarer til et fald på 23 
pct. Slagterierne tegnede sig for henholdsvis 18.800 og 14.200, svarende til en nedgang på 
24 pct., mens de tilknyttede forsyningsled beskæftigede henholdsvis 16.200 og 14.200 – et 
fald på 12 pct. 

Inden for slagteriindustrien skal nedgangen i beskæftigelsen ses på baggrund af nedgangen i 
antal svin slagtet her i landet samt effektiviseringer af produktionen. 

Selv om beskæftigelsen knyttet til svineproduktionen er faldet betragteligt fra 2005 til 2010, 
er svineproduktionen stadig af væsentlig betydning for beskæftigelsen navnlig i 
udkantsområder af landet. 

8. Sammendrag og perspektiver 
Siden 2005 har den samlede svineproduktion – målt ved mængdeindeks – været præget af 
mindre udsving omkring et uændret niveau. Et fald i 2012 afløstes i 2013 af en mindre 
stigning, der vurderes at fortsætte i 2014. Væksten i 2013 og den forventede vækst i 2014 
dækker over en nedgang eller forventet nedgang i antal svin slagtet her i landet samt en 
vækst i det eksporterede antal svin. I de første 7 måneder af 2014 blev der eksporteret 6,47 
mio. svin – fortrins smågrise – mod 5,88 mio. i de samme måneder i 2013, svarende til en 
vækst på ikke mindre end 10 pct. 

Selv om antallet af svineslagtninger forventes at falde i 2014, vurderes produktionen af 
svinekød at forblive på samme niveau som i 2013 som følge af en forventet forøgelse af 
slagtesvinenes slagtevægt. 
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I EU-28 faldt bestanden af svin og bestanden af søer lidt fra årsskiftet 2012/13 til årsskiftet 
2013/14, mens bestanden af svin og af søer voksede lidt i Danmark i samme periode. Det 
tyder på, at dansk svineproduktion (smågrise og slagtesvin under ét) har vundet 
markedsandele på det seneste i forhold til de øvrige EU-lande under ét. Men som nævnt 
dækker denne udvikling over en mindre nedgang i antal svin slagtet her i landet samt en 
fortsat betydelig vækst i eksporten af smågrise.      

Efter en årrække med særdeles ringe indtjening steg svinebrugenes nettoindtjening i 2012 til 
758.000 kr. pr. bedrift og yderligere stigninger forudses både i 2013 og i 2014. 

De fleste svinebrug har udover produktionen af svin en betydelig planteproduktion – 
fortrinsvis korn – hvorfor svinebrugenes indtjening også afhænger af planteproduktionen. 
Allerede indtrufne og forventede forbedringer af nettoindtjeningen skyldes dog for langt 
størstedelens vedkommende forbedringer af økonomien i svineproduktionen.    

Betragtes årene 2008-12 under ét varierede forrentningen af egne (ikke-forpagtede) 
jordbrugsaktiver i svinebrug med 2 helårsarbejdere og derover fra 0,7 pct. til 0,9 pct. 
afhængig af fordelingen af produktionen på smågrise og slagtesvin. Denne ganske lille 
forskel kan selvsagt ikke forklare, hvorfor produktionen af slagtesvin har været præget af en 
faldende tendens siden 2005, mens produktionen af smågrise voksede frem til 2011. Selv 
om kapitalafkastet givetvis påvirker landmændenes valg mellem produktion af slagtesvin og 
smågrise, tyder udviklingen i omfanget af de to produktionsgrene således på, at andre 
forhold – herunder formodentlig især miljømæssige – også er af væsentlig betydning for 
dette valg. Produktion af slagtesvin belaster således miljøet væsentlig mere end produktion 
af smågrise, hvorfor miljømæssige restriktioner vurderes at være en større barriere både for 
etablering af store produktionsanlæg til slagtesvin (fx med 2 mand beskæftiget i stalden) og 
for udvidelse af eksisterende produktionsanlæg til denne størrelse end for etablering og 
udvidelse af tilsvarende anlæg til søer og smågrise. 

Forholdet mellem lønsomheden i slagtesvine- og smågriseproduktionen afhænger i høj grad 
af afregningen af slagtesvin i Danmark i forhold til afregningen i Tyskland og Polen. Jo 
højere afregningen er her i landet i forhold til afregningen i Tyskland og Polen, desto 
sværere har slagtesvineproducenterne i disse lande ved at presse prisen på danske smågrise 
så højt op, at produktionen af slagtesvin her i landet bliver urentabelt. 

Mens afregningen af slagtesvin var væsentligt lavere i Danmark end i Tyskland i årene 
2006-09, har den danske afregning siden da været på niveau med den tyske. Dette gælder 
også i de første 37 uger af indeværende år. I de senere år er væksten i eksporten af smågrise 
til Tyskland da også forblevet på et nogenlunde uændret niveau – om end med udsving fra 
år til år. Den fortsatte vækst i eksporten af smågrise skyldes hovedsagelig en kraftig vækst i 
eksporten til Polen.               
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I modsætning til landbrugsproduktionen er landbrugets investeringer meget konjunktur-
følsomme. Allerede indtrufne og forventede forbedringer af svinebrugenes indtjening taler 
derfor for en betydelig vækst i svinebrugenes investeringer. Hertil kommer, at 
produktionsapparatet har været udsat for nedslidning gennem de senere år, og at der derfor 
er opbygget et vist behov for udskiftning og renoveringer, hvilket ligeledes taler for et 
opsving i svinebrugenes investeringer. Dog er der uden tvivl stor variation mellem 
svineproducenterne med hensyn til deres intentioner om og muligheder for at investere i 
bedriften især afhængig af producentens alder og gældsforholdene.  

Mens udviklingen på helt kort sigt tyder på en fortsat vækst i eksporten af smågrise samt en 
fortsat svag nedgang i antal svin slagtet her i landet, er det langt vanskeligere at forudsige 
udviklingen på længere sigt, da de forhold, der danner forudsætning for eksporten af 
smågrisene kan ændre sig i løbet af relativt få år. Disse forudsætninger er, at 
omkostningerne ved produktion af smågrise er lavere i Danmark end i aftagerlandene, 
således at danske smågriseproducenter – trods omkostninger forbundet med eksporten – er i 
stand til at afsætte danske smågrise i konkurrence med aftagerlandenes egne 
smågriseproducenter. Herudover forudsætter eksporten af smågrise, at fortjenesten ved 
produktion af slagtesvin (før indkøb af smågrise) er højere i aftagerlandene end i Danmark, 
således at slagtesvineproducenter i disse lande kan betale højere priser for de danske 
smågrise end danske slagtesvineproducenter.  
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