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Fødevareøkonomisk Institut 18-09-2009  
Afdeling for International Økonomi og Politik Journal nr. 1/1-02  
Jens Hansen       
 
Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang     
 
Ifølge Danmarks Statistiks landbrugs- og gartneritælling var der 44.600 landbrugs- og 
gartneribedrifter i alt i 2007. Heraf var i runde tal 28.600 deltids-landbrug, 14.500 heltids-
landbrug og 1.500 gartnerier. I notatet ” Landbrugets muligheder for at finansiere de 
kommende års investeringer” har Fødevareøkonomisk Institut redegjort for 
heltidslandbrugenes økonomiske situation. 
 
I nærværende notat, der ligesom ovennævnte er udarbejdet efter anmodning fra 
Fødevareministeriet, redegøres for deltidslandmændenes økonomiske forhold. Notatet 
indledes med en beskrivelse af deltidsbrugernes indkomst- og formueforhold samt de 
pågældende landbrugs produktion primært baseret på gennemsnitstal for alle 
deltidslandbrug samt - til sammenligning hermed - tilsvarende oplysninger for alle 
heltidslandbrug. (se tabel 1). Herefter ses på indkomst- og formueforhold i deltidslandbrug 
opdelt efter brugerfamiliernes samlede indkomster samt efter gældsprocenten. (tabel 2). Til 
sidst omtales indkomst- og formueforhold i deltidslandbrug opdelt efter bedriftens størrelse. 
(tabel 3).1

 

 
Som vist i tabel 1 udgjorde deltidsbrugernes samlede familieindkomst 462.000 kr. i 
gennemsnit i 2007 mod 440.000 kr. i gennemsnit for heltidsbrugerne. Deltidsbrugernes 
indkomster består hovedsagelig af brugerens og ægtefældens lønindkomster samt i mindre 
omfang af pension og andre overførselsindkomster samt af indkomster fra andre kilder. 

                                              
1 De nævnte tabeller er udarbejdet på grundlag af de landbrugsregnskaber med tilhørende opregningsfaktorer, der 
danner grundlag for ”Landbrugsregnskabsstatistik 2007”. Mens landbrugs- og gartneritællingen omfatter bedrifter på 
mindst 5 ha eller mindst en tilsvarende produktion, er den nedre grænse i regnskabsstatistikken 10 ha eller en 
tilsvarende produktion. Af ovennævnte ca. 28.600 deltidslandbrug omfatter regnskabsstatistikken derfor kun ca. 20.800 
bedrifter, og det samme gælder ovennævnte tabeller. De helt små deltidsbedrifter, der ikke indgår i 
regnskabsstatistikken, er stort set uden landbrugsmæssig betydning. 
Et mindre antal regnskaber indeholder ikke oplysninger om brugerfamiliens indkomster fra andre kilder end bedriften. 
Det drejer sig fortrinsvis om interessentskaber. I de tre tabeller omfatter tallene for brugerfamiliens indkomster derfor 
ikke disse bedrifter, hvorfor tallene nærmest svarer til populationen af enkeltmandsvirksomheder. De øvrige 
oplysninger omfatter alle bedrifter – uanset om det drejer sig om enkeltmandsvirksomheder elle andre 
besiddelsesformer.  
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Derimod er indkomsten fra landbrugsbedriften efter finansielle poster negativ for alle 
deltidsbrug under ét. 
 
Deltidsbrugernes samlede indkomster er generelt mere stabile - samt ikke mindst mindre 
konjunkturfølsomme - end heltidsbrugernes indkomster. Dette skyldes primært, at 
lønindkomster og pension mv. svinger langt mindre fra år til år end indtjening fra landbrug, 
samt at deltidsbrugernes familieindkomster fortrinsvis består af lønindkomster og pension 
mv.  
 
Taget under ét har deltidsbrugene en væsentlig lavere gældsprocent end heltidsbrugene - 
nemlig 36 pct. mod 60 pct. ifølge regnskaberne. Forklaringen herpå er bl.a., at 
deltidsbrugerne generelt er noget ældre end heltidsbrugerne, hvorfor de gennemgående har 
haft deres bedrifter i en noget længere årrække og derfor opnået relativt større 
kapitalgevinster under de seneste 15 års stigende ejendomspriser.  
 
Deltidsbrugene havde i 2007 et landbrugsareal på 28 ha i gennemsnit, mens værdien af 
landbrugsproduktion beløb sig til 237.000 kr. pr. bedrift fordelt på 160.000 kr. fra 
planteprodukter - hvoraf korn tegner sig for 124.000 kr. - og 77.000 kr. fra husdyrprodukter. 
Til sammenligning beløb værdien af landbrugsproduktionen sig til knap 3,4 mio. kr. i 
gennemsnit pr. heltidslandbrug. 
 
 Af den samlede landbrugsproduktion tegnede deltidsbrugene sig for omkring 9 pct. i 2007 
(målt ved værdien af produktionen), men med stor variation mellem de forskellige 
produkter – fra 18 pct. af den samlede planteproduktion, 21 pct. af kornproduktionen og 28 
pct. af kvægproduktionen til lidt over 0 pct. af mælkeproduktionen.  
 
Som tallene i tabel 1 indikerer, består deltidsbrugene for størstedelens vedkommende af 
plantebrug med hovedvægt på kornproduktion. Hertil kommer et væsentlig mindre antal 
kvægbedrifter fortrinsvis med ammekøer og/eller med produktion af ungtyre baseret på 
indkøbte spædkalve samt et forsvindende antal svine- og fjerkræbedrifter. 
 
Ovennævnte gennemsnitstal for alle deltidsbrug dækker i mange henseender over store 
forskelle – bl.a. hvad angår den samlede familieindkomst, og hvad angår gældsprocenten. I 
2007 varierede den samlede familieindkomst fra 182.000 kr. i gennemsnit for den tredjedel 
af familierne, der havde den laveste indkomst til 776.000 kr. i gennemsnit for den tredjedel, 
der havde den højeste indkomst, jf. tabel 2. Og tilsvarende varierede gældsandelen fra 10 
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pct. til 67 pct. for den tredjedel af familierne, der havde henholdsvis den laveste og den 
højeste gældsandel.  
 
Deltidsbrugenes indkomst- og formueforhold afhænger endvidere af bedriftens størrelse – 
målt ved standard-arbejdsforbruget, jf. tabel 3. For bedrifter med et standardarbejdsforbrug 
under 0,5 årsarbejdere udgjorde indkomsten fra landbrugsbedriften efter finansielle poster 
minus 51.000 kr. i gennemsnit mod 45.000 kr. i gennemsnit for bedrifter med 0,75-1,00 
helårsarbejdere. Den først gruppe havde et landbrugsareal 18 ha i gennemsnit mod 54 ha i 
gennemsnit for den sidstnævnte gruppe. 
 
Omvendt faldt familiens lønindkomster generelt med stigende bedriftstørrelse, og det 
samme gjaldt indkomsten i form af pension og dagpenge mv. samt indkomsten fra andre 
kilder, hvilket mere end opvejede stigningen i indkomsten fra bedriften, hvorfor den 
samlede indkomst faldt med stigende bedriftsstørrelse.  
 
Vurderingen er, at deltidsbrugerne generelt er godt rustet til at modstå de pressede 
økonomiske vilkår, som dansk landbrug for tiden udslettes for. Taget under ét lå 
deltidsbrugernes samlede indkomst på et pænt niveau i 2007 ikke mindst i betragtning af, at 
omkring 22 pct. af brugerne er 65 år eller derover. Som følge af forringelser af landbrugets 
økonomiske vilkår forventes deltidsbrugernes indkomster fra bedriften at falde såvel i 2008 
som i 2009 med fald i deres samlede indkomster til følge. Den negative effekt af de ringere 
vilkår for landbruget begrænses dog af det beskedne produktionsomfang. 
 
Hertil kommer, at deltidsbrugerne generelt har en lav gældsprocent – væsentlig lavere end 
heltidsbrugene - hvorfor langt de fleste deltidsbrugerne vil forblive solvente selv i tilfælde 
af betydelige prisfald på landbrugsejendomme.  
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Tabel 1. Deltidslandmændenes indkomst- og formueforhold samt de pågældende bedrifters 

produktion sammenholdt med tilsvarende tal for heltidslandbrug, 2007.   
 Deltids-

landbrug
Heltids-

landbrug 
Deltidsbrugenes 
andel af samlet 

landbrug, pct.1.000 kr. pr. landbrug 
Indkomst fra landbrug efter finansielle poster1 2 -33 141 -
Lønindkomst 331 164 -
Pension, dagpenge og børnebidrag 70 43 -
Indkomst fra andre kilder efter finansielle poster1 2  94 92 -
Samlet indkomst efter finansielle poster 462 440 
  
Aktiver ejet af bruger, ultimo 6.680 24.772 -
Gæld, ultimo. 2.401 14.797 -
Gældsprocent, ultimo  36 60 -
Gældsprocent efter korrektion3  39 65 -
  
Landbrugsareal, ha 28 135 23
  
Bruttoudbytte af korn1 124 657 21
Bruttoudbytte af andre salgsafgrøder1 9 85 13
Bruttoudbytte af grovfoder1 27 274 13
Bruttoudbytte af planteprodukter i alt1 160 1.016 18
  
Bruttoudbytte af mælk1 2 755 0
Bruttoudbytte af kvæg1 35 131 28
Bruttoudbytte af svin1 19 1.189 2
Bruttoudbytte af andre husdyrprodukter1 21 289 9
Bruttoudbytte af husdyrprodukter i alt1 77 2.364 4
  
Bruttoudbytte, landbrugsprodukter i alt1  237 3.380 9
    
1. Eksklusive nominelle kapitalgevinster (også kaldet konjunkturgevinster eller værdireguleringer) på de 

pågældende aktiver. 
2. Finansielle poster/omkostninger består af forpagtningsafgift og renteudgifter, netto, tillagt generelle 

tilskud (næsten udelukkende enkeltbetaling) samt inflationsbetingede debitorgevinster, netto. Dette 
betyder, at de finansielle omkostninger omfatter reale renteindtægter og reale renteudgifter - og ikke de 
nominelle.  

3. Værdien af fast ejendom ultimo 2007 er ansat til ejendomsværdien ifølge den offentlige 
ejendomsvurdering, der lå langt under værdien i fri handel. Til yderligere belysning af landbrugenes 
soliditet er gældsprocenten derfor også beregnet efter omregning af fast ejendom til handelsværdi 
ultimo 2007, efter et tænkt fald i handelsprisen af fast ejendom, inkl. stuehuse, til et niveau 30 pct. 
under handelsprisen ultimo 2007 samt efter en anslået vækst i gælden på 15 pct. fra ultimo 2007 til 
ultimo 2009. Ovennævnte nedgangen i handelsprisen til 30 pct. under niveauet ultimo 2007 svarer et 
fald på 45 pct. i forhold 2. til kvartal 2008, da priserne toppede.  

 
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Landbrugsregnskabsstatistik, samt egne beregninger baseret på de 

pågældende landbrugsregnskaber. 
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Tabel 2. Hovedtal for deltidsbrug opdelt efter brugerfamiliens samlede indkomst samt efter 
gældsprocent, 2007, 1.000 kr. pr. bedrift4 

 Samlet indkomst 
Lav Mellem Høj Alle

Lav gældsprocent     
Antal bedrifter 2.272 2.272 2.272 6.816
Indkomst fra landbrug efter finansielle poster -106 58 27 -7
Lønindkomst   52 136 476 222
Pension, dagpenge og børnebidrag  124 116 61 100
Indkomst fra andre kilder efter finansielle poster 49 47 177 91
Samlet indkomst  119 357 741 406
  
Aktiver ejet af bruger, ultimo  6.425 7.095 8.692 7.404
Gæld i alt, ultimo.  605 542 1.010 719
Gældsprocent, ultimo  9 8 12 10
Gældsprocent efter korrektion3 10 8 13 11
  
Landbrugsareal, ha  22 35 30 29
Brugerens alder 67 62 56 62
     
Mellem gældsprocent     
Antal bedrifter 2.272 2.272 2.272 6.816
Indkomst fra landbrug efter finansielle poster -69 -21 28 -20
Lønindkomst   191 381 552 375
Pension, dagpenge og børnebidrag  76 42 65 61
Indkomst fra andre kilder efter finansielle poster 61 67 131 86
Samlet indkomst  259 469 776 502
  
Aktiver ejet af bruger, ultimo  5.749 5.527 7.572 6.283
Gæld i alt, ultimo  2.041 2.033 2.572 2.215
Gældsprocent, ultimo  36 37 34 35
Gældsprocent efter korrektion3 38 39 36 38
  
Landbrugsareal, ha  24 25 32 27
Brugerens alder 57 51 50 53
  
4. Populationen af deltidslandbrug er først opdelt i tre lige store grupper efter gældsprocenten. Herefter er 

hver af disse grupper opdelt i tre lige store grupper efter familiens samlede indkomst.    
 
Kilder og noter: se tabel 1    
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Tabel 2. (fortsat) Hovedtal for deltidsbrug opdelt efter brugerfamiliens samlede indkomst 

samt efter gældsprocent 2007, 1.000 kr.4 
 Samlet indkomst 

Lav Mellem Høj Alle
Høj gældsprocent     
Antal bedrifter 2.272 2.272 2.272 6.816
Indkomst fra landbrug efter finansielle poster1 2 -119 -55 -42 -72
Lønindkomst   155 370 668 398
Pension, dagpenge og børnebidrag  62 40 41 47
Indkomst fra andre kilder efter finansielle poster1 2 70 102 144 106
Samlet indkomst  168 457 811 479
  
Aktiver ejet af bruger, ultimo  6.611 5.568 6.747 6.309
Gæld i alt, ultimo  4.907 3.357 4.413 4.226
Gældsprocent, ultimo  74 60 65 67
Gældsprocent efter korrektion3 80 65 70 72
  
Landbrugsareal, ha  30 30 26 28
Brugerens alder 51 47 43 47
  
Alle deltidsbedrifter  
Antal bedrifter 6.816 6.816 6.816 6.816
Indkomst fra landbrug efter finansielle poster1 2 -98 -6 4 -33
Lønindkomst   133 296 565 331
Pension, dagpenge og børnebidrag  87 66 56 70
Indkomst fra andre kilder efter finansielle poster1 2 60 72 151 94
Samlet indkomst  182 428 776 462
  
Aktiver ejet af bruger, ultimo  6.262 6.063 7.671 6.665
Gæld i alt, ultimo  2.518 1.978 2.665 2.387
Gældsprocent, ultimo  40 33 35 36
Gældsprocent efter korrektion3 43 35 37 39
  
Landbrugsareal, ha  25 30 29 28
Brugerens alder 58 54 50 54
 
4. Populationen af deltidslandbrug er først opdelt i tre lige store grupper efter gældsprocenten. Herefter er    

hver af disse grupper opdelt i tre lige store grupper efter familiens samlede indkomst.    
  
Kilder og noter: se tabel 1    
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Tabel 3. Hovedtal for deltidsbrug opdelt efter størrelsen af samlede standardarbejdsindsats 

2007, 1.000 kr. pr. bedrift 
 Samlet standardarbejdsindsats, antal årsarbejdere 

Under 0,50 0,50-0,75 0,75-1,00 Alle
Antal bedrifter 12.190 5.106 3.152 20.448
Indkomst fra landbrug efter finansielle poster1 2  -51 -39 45 -33
Lønindkomst   366 296 256 331
Pension, dagpenge og børnebidrag  76 66 49 70
Anden indkomst efter finansielle poster1 2 98 107 59 94
Samlet indkomst efter finansielle poster 489 430 409 462
  
Aktiver ejet af bruger, ultimo.  5.335 8.093 9.496 6.665
Gæld i alt, ultimo.  2.016 2.668 3.363 2.387
Gældsprocent, ultimo  38 33 35 36
Gældsprocent efter korrektion3 41 36 38 39
  
Landbrugsareal, ha  18 35 54 28
Brugerens alder 54 53 52 54
Samlet arbejdsforbrug i bedriften, timer 568 1.089 1.506 843

 
Kilder og noter: se tabel 1    
 


