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Fødevareøkonomisk Institut  30-08-2006 

Afdeling for international økonomi og politik 

Jens Hansen 

 

 

Landbrugets produktion og arealanvendelse set på baggrund af reformen af EU’s 

landbrugspolitik  

 

Mange forhold påvirker landbrugets produktion og arealanvendelse i større eller mindre 

omfang – herunder ikke blot ændringer i de politiske rammevilkår, men også landbrugstek-

nologiske fremskridt, udviklingen i bedrifts- og besætningsstrukturen samt ændringer i er-

hvervets markedsvilkår. 

 

Til brug ved mulige tilpasninger af De Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ-

ordningerne) har Direktoratet for FødevareErhverv anmodet Fødevareøkonomisk Institut 

om at udarbejde et notat med henblik på at vurdere de ændringer, der kan forventes i land-

brugets produktion og arealanvendelse (herunder arealets fordeling på omdrift, permanent 

græs, brak og tilplantning med skov) som følge af reformen af EU’s landbrugspolitik samt 

andre ændringer i erhvervets produktions- og markedsvilkår. De centrale dele af reformen 

er for Danmarks vedkommende indeholdt i enkeltbetalingsordningen, der trådte i kraft den 

1. januar 2005.  

 

Det falder uden for notatets rammer at vurdere de miljømæssige konsekvenser af de forven-

tede fremtidige ændringer i landbrugets produktion og arealanvendelse. Det er heller ikke 

hensigten at vurdere de miljømæssige effekter af mulige ændringer i MVJ-ordningerne eller 

af andre vedtagne eller påtænkte ændringer i den landbrugsrelaterede miljølovgivning. Det 

skal dog nævnes, at anvendelse af jord som grundlag for plante- og husdyrproduktion gene-

relt medfører en større forurening af det omgivne miljø både med kvælstof og pesticider end 

brak og skov. Endvidere er forureningen almindeligvis mindre fra græsmarker end fra andre 

landbrugsafgrøder.    

 

Afkoblingen af størstedelen af landbrugsstøtten - der er det centrale element i reformen - 

rejser spørgsmålet, om dyrkning af landbrugsafgrøder på relativt uproduktive landbrugsare-

aler vil være rentabel fremover. Produktionens opretholdelse på længere sigt forudsætter, at 

indtjeningen før afkoblet støtte er i stand til at dække samtlige omkostninger – ikke blot de 

variable, men også de omkostninger, der almindeligvis er faste på kort sigt – herunder af-
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skrivning og forrentning af driftsbygninger og driftskapital samt familiens arbejdsvederlag. 

Jordrenten før afkoblet støtte - der er den rest, der er tilbage af produktionsværdien, efter at 

alle andre omkostninger er afholdt - skal være positiv eller i det mindste ikke negativ. Ellers 

kan produktionen ikke forventes opretholdt på længere sigt.  

 

Notatet indledes med en kortfattet omtale af de dele af enkeltbetalingsordningen, der især 

må forventes at påvirke landbrugets produktion og arealanvendelse. Herefter redegøres for 

jordrenten før reformen - baseret på regnskabsmæssige opgørelser heraf - samt for refor-

mens påvirkninger af jordrenten med henblik på at vurdere, hvilke ændringer der kan for-

ventes fremover i landbrugsarealets størrelse samt i dets fordeling på egentlig landbrugs-

produktion og brak. 

 

Herefter omtales de hidtidige regler for udtagning af jord til brak og non-food samt omfan-

get af den hidtidige udtagning efterfulgt af en beskrivelse af de nye udtagningsregler samt 

en vurdering af de forventede konsekvenser heraf for omfanget og placeringen af de brak-

lagte arealer. 

 

Endvidere redegøres for reformens indflydelse på konkurrenceforholdet mellem landbrugets 

produktionsgrene og hermed for dens forventede effekt på produktionsgrenenes omfang og 

arealets anvendelse. 

 

Afslutningsvis omtales visse andre ændringer i landbrugets produktions- og markedsvilkår, 

der ligesom reformen vil indvirke på landbrugets produktion og arealanvendelse og dermed 

forstærke eller opveje reformens virkninger. 

 

1. Enkeltbetalingsordningen 

De elementer i enkeltbetalingsordningen, der især antages at påvirke landbrugets produkti-

on og arealanvendelse er: 

  

 at størstedelen af landbrugsstøtten afkobles, dvs. gøres uafhængig af bedriftens lø-

bende produktion og arealanvendelse – ja endog uafhængig af om arealet anvendes 

til dyrkning af landbrugsafgrøder eller tages ud af produktionen.     

 at udbetalingen af den nye afkoblede støtte sker på grundlag af betalingsrettigheder, 

hvoraf hver landbrugsbedrift i 2005 fik tildelt et antal svarende til bedriftens støtte-

berettigede areal. 

 at landmanden hvert år højst kan modtage støtte fra et antal betalingsrettigheder, 

svarende til bedriftens støtteberettigede areal det pågældende år – udtrykt i hektarer 
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– og at den afkoblede støtte således er knyttet til jorden og derfor, ligesom den hid-

tidige landbrugsstøtte, har en positiv effekt på jordrenten i landbruget som helhed. 

 at der indføres nye regler for udtagning af jord til brak og non-food, ifølge hvilke 

den ”tvungne” udtagning reguleres ved hjælp af såkaldte udtagningsrettigheder – en 

ændring der formodentlig vil påvirke braklægningens omfang og geografiske place-

ring, bl.a. fordi udtagningsrettighederne, ligesom alle andre betalingsrettigheder, kan 

handles mellem landmænd også uden medfølgende jord.     

 

2. Jordrenten før reformen  

Siden begyndelsen af 1990’erne er det samlede dyrkede areal, inklusive brak, formindsket 

med omkring 10.000 ha i gennemsnit om året, svarende til en årlig nedgang på ca. 0,4 pct. 

jf. Danmarks Statistiks landbrugstælling. (se bilagstabel 1). Nedgangen skyldes primært by-

udvikling samt anlæg af veje mv. Som resultat af udtagningsordningen, der indførtes med 

virkning fra 1993, er det dyrkede areal, eksklusive brak, faldet væsentligt mere.  

 

Set fra et miljømæssigt perspektiv er et af de interessante spørgsmål, om afkoblingen af 

landbrugsstøtten vil forstærke nedgangen i det dyrkede areal, eksklusive brak, eller om ned-

gangen forbliver på et moderat niveau fremover, svarende til den nedgang, der primært kan 

tilskrives byudvikling samt anlæg af veje mv. Da svaret primært afhænger af jordrentens 

størrelse, er der på grundlag af FOI’s landbrugsregnskaber foretaget opgørelser af jordren-

ten i årene 2001-04 for landbrug opdelt efter forskellige kriterier (se tabel 1 og tabel 3). 

 

Som følge af den nære forbindelse mellem plante- og husdyrproduktionen i dansk landbrug 

afhænger jordrenten ikke blot af økonomien i planteproduktionen, men også af økonomien i 

husdyrproduktionen. I bedrifter med husdyrproduktion bidrager husdyrproduktionen derfor 

almindeligvis også til jordrenten. Opgørelsen af jordrenten i tabel 1 og tabel 3 er i overens-

stemmelse hermed baseret på hele landbrugsproduktionen i de pågældende bedrifter.   

 

Som det fremgår af tabel 1, afhænger den regnskabsmæssigt opgjorte jordrente i høj grad af 

bedriftsstørrelsen. Således stiger jordrenten før fradrag af ejendomsskat fra lidt over -3.600 

kr. ha for bedrifter med under én helårsarbejder til godt 2.100 kr. pr. ha for bedrifter med 3 

helårsarbejdere og derover.  

 

Navnlig i deltidsbrugene, men også i mellemstore landbrug ligger jordrenten således langt 

under hektarstøtten til brak, mens jordrenten i store bedrifter ligger lidt under niveauet for 

støtten til brak.  
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Tabel 1. Jordrente før ejendomsskat for landbrugsbedrifter opdelt efter størrelse under for-

skellige forudsætninger, hvad angår familiens arbejdsvederlag samt forrentning af 

driftsbygninger og driftskapital, gennemsnit for årene 2001-04, kr. pr. ha 

Arbejdsvederlag kr. 

pr. time 

Realt rentekrav Antal helårsarbejdere Alle 

landbrug Under 1 1-2 2-3 3 og der-

over 

Som i regnskabet
1)

  4 % som i regnskabet -3.569 -747 947 2.134 -118 

2 % -3.232 -170 1.639 3.004 521 

50 % af ovennævnte 

timesats
1)

  

4 % som i regnskabet -1.481 1.582 2.849 3.286 1.711 

2 % -1.144 2.160 3.541 4.156 2.350 

 

1) I landbrugsregnskaberne er familiens arbejdsvederlag fastsat på grundlag af en timesats på 128 kr. i 

2001, stigende til 140 kr. i 2004.   

 

Kilde: Egne beregninger baseret på FOI’s landbrugsregnskaber med tilhørende opregningsfaktorer. 

 

På denne baggrund kan det umiddelbart virke overraskende, at langt størstedelen af land-

brugsarealet fortsat anvendes til dyrkning af landbrugsafgrøder. Flere forhold bidrager 

imidlertid til en forklaring. Bl.a. afhænger jordrenten ifølge regnskaberne i høj grad af den 

anvendte regnskabspraksis – herunder fastsættelsen såvel af familiens arbejdsvederlag som 

af renteomkostningen vedrørende driftsbygninger og driftskapital (besætning samt maskiner 

og inventar mv.), og denne praksis svarer ikke nødvendigvis til landmandens krav. I regn-

skaberne er familiens arbejdsvederlag fastsat til 128 kr. pr. time i 2001, stigende til 140 kr. 

pr. time i 2004, mens den reale renteomkostning fastsættes til 4 pct. af de pågældende akti-

vers værdi. 

 

Hertil kommer, at de nævnte omkostninger sammen med afskrivninger på bygninger, inven-

tar og maskiner ofte er faste på kort sigt, hvorfor landmanden i den situation vil kunne se 

helt bort herfra. 

 

Endelig har mange deltidslandbrug mere karakter af hobby end af erhverv, hvorfor det er 

problematisk at anlægge en driftsøkonomisk betragtning, når det gælder deltidsbrugene. 

 

Til belysning af hvor følsom jordrenten ifølge regnskaberne er over for den anvendte regn-

skabspraksis, er jordrenten i tabel 1 endvidere opgjort under forudsætning af et krav til ar-

bejdsvederlag og forrentning på halvdelen af de i regnskaberne anvendte satser. Af tallene 

ses, at jordrenten er meget afhængig af kravet til arbejdsvederlag og forrentning.  

 

Trods ovennævnte forbehold er konklusionen, at jordrenten ligger væsentligt lavere i mel-

lemstore end i store landbrug, hvorfor mellemstore landbrug næppe vil være økonomisk le-
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vedygtige på længere sigt, hvilket også bekræftes af fortsatte fald i antallet af disse bedrif-

ter. Konsekvensen heraf er imidlertid ikke, at jorden fra sådanne nedlagte mellemstore be-

drifter tages ud af produktionen, men blot at jorden forpagtes eller købes af andre fortrinsvis 

større og mere effektive bedrifter, forudsat at sådanne bedrifter kan opnå en positiv jordren-

te af den pågældende jord. 

 

Afgørende for om landbrugsarealet fortsat vil blive anvendt til dyrkning af landbrugsafgrø-

der eller vil ligge udyrket hen, afhænger således af økonomien i store landbrug. I det føl-

gende fokuseres derfor på jordrenten i landbrugsbedrifter med 3 helårsarbejdere og derover, 

selv om disse landbrug i 2004 kun tegnede sig for 29 pct. af det samlede dyrkede areal, in-

klusive brak.   

 

I denne forbindelse forudsættes det reale rentekrav at ligge på 2 pct. i stedet for 4 pct. på 

baggrund af de seneste års lave realrente, mens fastsættelsen af familiens arbejdsvederlag 

ikke ændres. 

 

I alle landbrug med 3 helårsarbejdere og derover taget under ét udgjorde jordrenten under 

disse forudsætninger ca. 3.000 kr. pr. ha i gennemsnit for årene 2001-2004, jf. tabel 1 – alt-

så noget over hektarstøtten til brak.  

 

Som følge af jordrentens afhængighed af de valgte forudsætninger vedrørende familiens af-

lønning og forrentningen kan der være grund til også se på forpagtningsafgiften, der ligele-

des kan tages som et udtryk for jordrenten. 

 

For landbrugssektoren som helhed udgjorde forpagtningsafgiften før fradrag af ejendoms-

skat godt 2.800 kr. pr. ha i årene 2001-04, jf. tabel 2. For landbrug med 3 helårsarbejdere og 

derover androg afgiften knap 3.300 kr. pr. ha mod ca. 2.200 kr. pr. ha for landbrug med un-

der 1 helårsarbejder. Som man måtte forvente, ligger forpagtningsafgiften i store bedrifter 

nogenlunde på niveau med jordrenten i disse bedrifter opgjort under forudsætning af et realt 

rentekrav på 2 pct. 

 

Tabel 2. Forpagtningsafgift før fradrag af ejendomsskat for landbrugsbedrifter opdelt efter 

størrelse, gennemsnit 2001-04, kr. pr. ha 

Antal helårsarbejdere Alle landbrug 

Under 1 1-2 2-3 3 og derover 

2.190 2.552 2.804 3.278 2.833 

 

Kilde: Se tabel 1. 



 6 

 

Jordrenten afhænger også af jordens bonitet. Og som forventet ligger jordrenten af mindre 

produktive arealer – såkaldte marginale landbrugsjorder – på et lavt niveau, og det er hér at 

dyrkningen af landbrugsafgrøder kan tænkes at ophøre. Til belysning af spørgsmålet er der 

foretaget opgørelser af jordrenten i landbrugsbedrifter med 3 helårsarbejdere og derover 

opdelt i tre grupper efter jordens bonitet, og resultatet heraf er vist i tabel 3. Som det ses, 

ligger den beregnede jordrente ca. 260 kr. lavere og forpagtningsafgiften ca. 680 kr. lavere 

for bedrifter med overvejende sandjord end for bedrifter med overvejende lerjord. 

 

Tabel 3. Arealafkast og forpagtningsudgift før fradrag af ejendomsskat for landbrugsbedrif-

ter med 3 helårsarbejdere og derover opdelt efter jordens bonitet, gennemsnit for 

årene 2001-04. 

 Bedrifter med   Alle bedrifter 

med 3 helårs-

arbejdere og 

derover 

Over 85 pct. 

lerjord 

Over 85 pct. 

sandjord 

Med blandet 

jord 

Arealafkast, kr. pr. ha 3.247 2.989 2.653 3.004 

Forpagtningsafgift, kr. pr. ha 3.692 3.009 3.093 3.278 

     

Fordeling af de pågældende bedrifter efter driftsform, pct.  

Planteavl 20 8 8 11 

Kvæg (fortrinsvis majs/helsæd) 16 29 21 23 

Kvæg (fortrinsvis græs) 7 18 21 16 

Svin, fjerkræ og pelsdyr 57 45 50 50 

I alt, pct.  100 100 100 100 

     

Samlet dyrket areal inkl. brak, ha 215 166 150 176 

Heraf som kan vandes, ha 1 45 15 24 

 

Kilde: Se tabel 1. 

 

Endvidere ses, at fordeling af landbrugene efter driftsform afhænger af boniteten. På over-

vejende sandjord er der overvægt af kvægbrug, undervægt af plantebrug og mindre under-

vægt af svinebrug set i forhold til fordelingen af bedrifter med overvejende lerjord. 

 

Selv om der ikke hér foretages opgørelser af, i hvilket omfang husdyrproduktionen bidrager 

til jordrenten, skal det nævnes, at jordrenten fra ”ren” planteproduktion på den mest upro-

duktive landbrugsjord formodentlig er negativ selv i store bedrifter. Hvis husdyrproduktio-

nen efterhånden bliver mere uafhængig af planteproduktionen som følge af udviklingen af 

økonomisk rentable teknologiske løsninger på problemet ved husdyrgødningens bortskaf-

felse, må sådanne uproduktive arealer derfor forventes at blive taget ud af produktion, med 

mindre økonomien i planteproduktionen forbedres inden da. 
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Til belysning af, om der allerede før reformen var tendens til faldende jordrente i dansk 

landbrug og hermed udsigt til marginalisering af mindre produktive landbrugsjorder, er der 

i tabel 4 givet en oversigt over udviklingen siden 1995 i forpagtningsafgiften før ejendoms-

skatter for bedrifter opdelt efter bonitet. Heraf ses, at forpagtningsafgiften har udvist en sti-

gende tendens de senere år. Selv efter korrektion for inflationen er der tale om en mindre 

stigning. 

 

Tabel 4. Forpagtningsafgift før fradrag af ejendomsskat for alle landbrugsbedrifter opdelt 

efter arealets bonitet, 1995-2004, kr. pr. ha 

 Bedrifter med   Alle bedrifter 

Over 85 pct. lerjord Over 85 pct. sand-

jord 

Med blandet jord 

1995 2.599 1.801 1.970 2.224 

1996 2.710 2.078 2.175 2.325 

1997 2.736 2.034 2.323 2.360 

1998 2.818 2.105 2.293 2.401 

1999 2.703 2.128 2.476 2.395 

2000 2.772 2.386 2.409 2.493 

2001 3.156 2.328 2.478 2.663 

2002 3.144 2.368 2.555 2.693 

2003 3.231 2.746 2.700 2.920 

2004 3.435 2.866 2.727 3.056 

 

Kilde: Se tabel 1. 

 

Konklusionen er, at den regnskabsmæssigt opgjorte jordrente inklusive landbrugsstøtte lå 

på et lavt niveau før reformen af EU’s landbrugspolitik navnlig i deltidsbrug, men også i 

mellemstore landbrug. Selv i store landbrugsbedrifter lå jordrenten før ejendomsskat - be-

regnet under forudsætning af et realt rentekrav på 2 pct. - kun omkring 600 kr. over hektar-

støtten til reformafgrøder og brak. Den hidtidige landbrugsstøtte har således haft en stor po-

sitiv effekt på jordrenten og hermed medvirket til at fastholde landbrugsjorden inden for 

sektoren og således formindske nedgangen i det samlede dyrkede areal, inklusive brak.   

 

3. Jordrenten efter reformen 

I forbindelse med vurderingen af reformens betydning for jordrenten er det nødvendigt ind-

ledningsvis at få afklaret, hvordan den nye afkoblede støtte skal behandles. Skal den med-

regnes i jordrenten, eller skal den udelades? 

 

Under enkeltbetalingsordningen er den årlige afkoblede støtte til det enkelte landbrug som 

hovedregel uafhængig af bedriftens løbende produktion og arealanvendelse, forudsat at are-
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alet forbliver inden for landbrugssektoren og således kan tjene som grundlag for udbetalin-

gen af støtten. I modsætning til den hidtidige landbrugsstøtte kan enkeltbetalingen derfor 

ikke henregnes til bestemte produktionsgrene, og landmanden bør derfor se bort fra denne 

støtte ved beslutninger produktionens sammensætning og arealets anvendelse, når blot area-

let forbliver inden for sektoren. (Hvilke konsekvenser dette får for konkurrenceforholdet 

mellem landbrugets produktionsgrene samt konkurrenceforholdet mellem planteproduktion 

og brak vendes der tilbage til).   

 

Står valget derimod mellem fortsat anvendelse af det støtteberettigede areal inden for sekto-

ren eller overgang af arealet til andre sektorer, skal den afkoblede støtte medregnes i jord-

renten fra det støtteberettigede areal i førstnævnte tilfælde, men ikke i sidstnævnte, idet jor-

den i dette tilfælde ikke kan tjene som grundlag for udbetaling af den afkoblede støtte. En-

keltbetalingen har derfor en markant positiv effekt på jordrenten fra det støtteberettigede 

areal som helhed, og ordningen vil som følge heraf medvirke til at begrænse nedgangen i 

størrelsen af dette areal. I denne henseende er der kun mindre forskelle mellem enkeltbeta-

lingen og hektarstøtten.  

 

4. Udtagning og braklægning 

Enkeltbetalingsordningen indeholder nye regler for udtagning af jord. Interessante spørgs-

mål i relation hertil er, i hvilket omfang de nye regler vil påvirke omfanget af den ”tvung-

ne” udtagning samt placeringen af de braklagte arealer. Vil brakkens placering undergå væ-

sentlige ændringer, eller var den allerede før reformen placeret på de mest uproduktive om-

driftsarealer? Før der ses nærmere på disse spørgsmål, er det imidlertid nødvendigt kort at 

redegøre for de hidtidige udtagningsregler.   

 

Udtagning under hektarstøtteordningen  

Som en del af hektarstøtteordningen indførtes en udtagningsordning med virkning fra 1993. 

Hektarstøtten var således betinget af, at hver landbrugsbedrift braklagde - eller rettere udtog 

– en nærmere fastsat procent af det areal, hvortil landmanden søgte støtte, hvilket i praksis 

vil sige det samlede areal med reformafgrøder (korn, bælgsæd og oliefrø), inklusive det ud-

tagne areal, idet der også blev givet hektarstøtte hertil. Det udtagne areal skulle braklægges 

eller dyrkes med non-food afgrøder. Bedrifter, der søgte om hektarstøtte til 17,62 ha eller 

herunder, var dog fritaget for udtagning.  

 

Under hektarstøtteordningen var der ud over ”tvungen” udtagning mulighed for frivillig 

merudtagning med hektarstøtte. Af det samlede areal, hvortil landmanden søgte om hektar-

støtte, kunne der således udtages op til 21,6 pct. Da udtagningspligten har ligget på 10 pct. i 
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årene 1999-2003, har det således været muligt ”frivilligt” at braklægge 11,6 pct. med hek-

tarstøtte. I Særligt Følsomme Landbrugsområder kunne der i visse amter endog udtages op 

til enten 50 pct. eller 100 pct. af det pågældende areal.  

 

Siden hektarstøtteordningens indførelse er reglerne for braklægningens placering blevet 

stadig mindre restriktive. 

 

Udtagningens omfang  

Størrelsen af det udtagne areal i årene 1993-2006 samt dets fordeling på brak og non-food 

raps er sammen med de obligatoriske udtagningsprocenter vist i tabel 5. Det udtagne areal 

ses i de senere år at have udgjort omkring 10 pct. af det samlede areal med reformafgrøder, 

inklusive udtagning. Tallet er imidlertid ikke umiddelbart sammenlignelig med den obliga-

toriske udtagningsprocent, da bedrifter, der søger om hektarstøtte til 17,62 ha eller derunder 

er fritaget for udtagning. 

 

Tabel 5. Udtagning af landbrugsjord i form af brak og non-food raps i årene 1993-2005 

 Brak, 1.000 

ha 

Non-food 

raps, 1.000 

ha 

Udtaget i alt, 

1.000 ha  

Udtaget i alt i 

pct. af samlet 

areal med re-

formafgrøder 

og udtagning    

Udtagningskrav i pct. af 

samlet areal med reformaf-

grøder og udtagning 

Ved rotati-

onsbrak  

Ved perma-

nent brak 

1993 196 24 220 10,8 15 18 

1994 214 45 259 12,7 15 18 

1995 216 34 250 12,2 12 15 

1996 191 25 216 10,6 10 10 

1997 148 10 158 7,6 5 5 

1998 141 10 151 7,4 5 5 

1999 183 27 210 10,3 10 10 

2000 192 23 215 10,5 10 10 

2001 202 20 222 10,8 10 10 

2002 204 21 225 10,8 10 10 

2003 207 21 228 10,9 10 10 

2004 197 11 208 10,0 5
1)

 5
1)

 

2005 168 24 192 9,8 - - 

 

1) Nedsættelsen af udtagningspligten til 5 pct. i 2004 fandt sted så sent på året, at mange landmænd allere-

de havde disponeret deres brak for det pågældende år, jf. ”Dansk ”landbrug” (a). 

 

Kilde. Danmarks Statistik (a) samt ”Dansk Landbrug” (a). 

 

Det frivilligt braklagte areal har i årene 1999-2003 udgjort omkring 40.000 ha, svarende til 

ca. 2 pct. af det samlede areal med hektarstøtte. Muligheden for frivillig brak har således 
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kun været udnyttet i begrænset omfang. Hertil kommer, at merudtagningen bl.a. omfatter 

mange mindre jordstykker, der er et resultat af, at landmænd i situationer, hvor den ”tvung-

ne” braklægning udgør størstedelen af en mark, oftest har valgt at braklægge hele marken.  

 

Det forhold, at muligheden for frivillig brak med hektarstøtte kun er udnyttet i begrænset 

omfang, kan umiddelbart virke overraskende i betragtning af, at jordrenten fra mindre pro-

duktive arealer, selv i store landbrug ligger på niveau med hektarstøtten til brak. Den væ-

sentligste forklaring herpå er formodentlig, at landmænd – der ikke fortsat ønskede at dyrke 

jorden – almindeligvis har kunnet bortforpagte jorden - selv om den var nok så uproduktiv - 

til en forpagtningsafgift, der har ligget over hektarstøtten. Ifølge ”Dansk Landbrug” (2004) 

har indtægten fra bortforpagtning af jord til brug som brak i andre bedrifter ligget ca. 1.000 

kr. over hektarstøtten. 

 

En anden medvirkende årsag til den begrænsede udnyttelse af muligheden for frivillig brak 

kan være, at en del landmænd har en modvilje mod at braklægge deres jord. 

 

Konklusionen er, at hektarstøtteordningens loft over landbrugets muligheder for ”frivillig” 

brak med hektarstøtte næppe har bidraget til at formindske det braklagte areal nævnevær-

digt i landbruget som helhed. 

 

Der er kun dyrket non-food raps på en mindre del af det udtagne areal. Dette tyder på, at det 

for de fleste bedrifter har været mere rentabelt at braklægge det begrænsede, og ofte for-

holdsvis uproduktive areal, det har drejet sig om, frem for at anvende arealet til produktion 

af non-food raps. Dette skyldes, bl.a. at prisen for non-food raps oftest har ligget væsentligt 

under prisen for traditionel (food) raps. I årene 2001-2005 har prisen på traditionel raps så-

ledes svinget mellem 1,53 kr. og 1,72 kr. pr. kg mens prisen på non-food raps har varieret 

fra 1,15 kr. og 1,52 kr. pr. kg, jf. Dansk Landbrugsrådgivning (a). Til og med 2001 lå hek-

tarstøtten til udtagning og hermed til non-food raps endvidere på et lavere niveau end hek-

tarstøtten til almindelig raps. 

 

Ifølge FOI’s regnskabsstatistik er det navnlig svinebedrifter, samt i mindre omfang plante-

bedrifter, der har udnyttet muligheden for dyrkning af non-food raps. (god jord og/eller be-

hov for arealer til udbringning af husdyrgødning). 

 

Braklægningens placering 

Muligheden for at braklægge forholdsvis uproduktive arealer i form af sandet, bakket eller 

vandlidende jord er blevet fortsat bedre i takt med, at reglerne for brakkens placering er 
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blevet stadig mindre restriktive. Imidlertid findes der kun få oplysninger om de braklagte 

arealers geografiske placering. Landbrugsstatistikken fra Danmarks Statistiks indeholder 

ganske vist oplysninger både om det braklagte areals og om non-food rapsarealets fordeling 

på amter. Og i Statistiske Efterretninger findes tilsvarende oplysninger om fordelingen af 

disse arealer på kommuner. I både Landbrugsstatistikken og Statistiske Efterretninger er det 

imidlertid landmandens/bedriftens adresse, der afgør, til hvilket amt eller til hvilken kom-

mune de pågældende arealer henregnes. Eksempelvis vil et braklagt areal i Viborg amt, der 

er forpagtet af en landmand i Århus amt, figurere som braklagt areal under sidstnævnte amt.  

 

Med henblik på at få en indikation af de braklagte arealers geografiske placering er der i ta-

bel 6 foretaget sammenligning mellem jyske kommuner med overvejende sandjord og jyske 

kommuner med næsten udelukkende anden jord (fortrinsvis lerjord) med hensyn til nedgan-

gen i det samlede dyrkede areal, eksklusive brak, fra 1989 - altså før braklægningsordnin-

gen blev indført - til 2003. Det ses, at nedgangen er lidt større i sandjordskommuner end i 

lerjords kommuner, hvilket indikerer at en lidt større del af landbrugsarealet er braklagt i 

førstnævnte end i sidstnævnte kommuner. Selv om denne forskel skal tolkes med varsom-

hed, tyder tallene på, at der via ”fjernforpagtning” samt tilkøb af lidet produktiv jord er sket 

en vis flytning af braklægningen fra kommuner med næsten udelukkende god landbrugsjord 

til kommuner med overvejende sandjord. 

 

Tabel 6. Det samlede dyrkede areal, eksklusive brak, i 2003 samt i 1989 – altså før braklæg-

ningsordningens indførelse - i jyske kommuner henholdsvis med overvejende 

sandjord og med overvejende anden jord (fortrinsvis lerjord) 

  Samlet dyrket are-

al, eksklusive brak, 

2003, ha    

Samlet dyrket are-

al, 1989, ha 

Nedgang fra 1989 

til 2003, pct. 

Kommuner med over 75 pct. sandjord 316.700 363.400 12,8 

Kommuner med under 5 pct. sandjord 204.900 229.800 10,9 

 

Anm.: De to grupper af kommuner omfatter alle jyske kommuner, hvor henholdsvis mere end 75 pct. og 

mindre end 5 pct. af kommunens samlede areal består af sandjord. Tallene for 1989 og 2003 er ikke 

fuldt ud sammenlignelige, hvilket imidlertid næppe påvirker forskellen mellem de to grupper med hen-

syn til udviklingen fra 1989 til 2003. 

 

Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt Stryg (1992). 

 

Vedrørende de braklagte arealers placering skal endvidere nævnes, at de fleste landbrug har 

større eller mindre arealer af ringe bonitet og hermed umiddelbart mulighed for at braklæg-

ge forholdsvis uproduktiv jord. Endelig er der mulighed for at anvende det udtagne areal til 

non-food produktion. 
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Ovennævnte forhold taler således for, at størstedelen af de braklagte arealer efterhånden be-

står af relativt uproduktive omdriftsarealer. 

 

Udtagning og brak under enkeltbetalingsordningen 

Ifølge enkeltbetalingsordningen skulle alle landbrugsbedrifter i 2005 som hovedregel udta-

ge et areal svarende til 8 pct. af bedriftens støtteberettigede areal fratrukket det areal, der 

var med permanent græs den 21. april 2003. Endvidere tildeltes alle bedrifter som hovedre-

gel et antal udtagningsrettigheder svarende til det areal, der skulle udtages.  

 

Bedrifter med et omdriftsareal under 22 ha var dog fritaget for udtagning i 2005, ligesom de 

heller ikke tildeltes udtagningsrettigheder. Økologiske bedrifter tildeles udtagningsrettighe-

der efter de almindelige regler, men var og er som hovedregel fritaget for udtagning.  

 

Fra og med 2006 reguleres den ”tvungne” udtagning ved hjælp af de tildelte udtagningsret-

tigheder. Ifølge ordningen skal landmanden således anvende sine udtagningsrettigheder før 

alle andre betalingsrettigheder. Dette betyder imidlertid ikke, at alle udtagningsrettigheder, 

som landbruget fik tildelt i 2005, vil blive udnyttet fremover, og at det ”tvungne” udtagne 

areal i dansk landbrug derfor kommer op på niveau med det pågældende antal udtagnings-

rettigheder. Dette skyldes, at der bliver et stadig stigende overskud af betalingsrettigheder, 

samtidig med at udtagningsrettighederne er de mindst attraktive.  

 

I takt med nedgangen i det støtteberettigede areal, der bl.a. er et resultat af byudvikling og 

anlæg af veje mv. bliver der således et stigende overskud af betalingsrettigheder i forhold til 

det støtteberettigede areal, idet det samlede antal betalingsrettigheder var sammenfaldende 

med det samlede støtteberettigede areal i 2005. 

  

Som følge af udtagningsforpligtelsen er udtagningsrettighederne generelt de mindst attrak-

tive betalingsrettigheder. Landmænd med overskydende betalingsrettigheder fx efter salg af 

jord til andre sektorer, vil derfor almindeligvis være interesserede i at afhænde deres udtag-

ningsrettigheder for herved at frigøre sig for udtagningsforpligtelsen, også selv om de skal 

betale et mindre beløb herfor. Og én eller nogle få landmænd, der ønsker eller er indstillet 

på at braklægge hele bedriftens areal, vil kunne købe et ubegrænset stort antal udtagnings-

rettigheder, uden at det får negative konsekvenser.   

 

Det kan i denne forbindelse oplyses, at markedsprisen på udtagningsrettigheder lå på -1.500 

kr. pr. rettighed i januar-marts 2006 og -900 kr. pr. rettighed i april-maj 2006, jf. tabel 7, 
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hvilket indikerer, at nogle landmænd er rede til at betale et mindre beløb for at komme af 

med overskydende udtagningsrettigheder for herved at frigøre sig for udtagningsforpligtel-

sen. 

 

Tabel 7. Priser på betalingsrettigheder, kr. pr. rettighed 

 Januar-marts 2006 April-maj 2006 

Alm. Betalingsrettigheder, 2.240 kr. pålydende 4.300 3.800 

Udtagningsrettigheder -1.500 -900 

FGK rettigheder 7.750 6.250 

 

Anm.: Priserne er baseret på relativt få handler med rettigheder uden medfølgende jord, som landbrugsråd-

givningen har kendskab til. Det drejer sig om 39 handler i januar-marts og 23 handler i april-maj.  

 

Kilde: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (2006). 

 

Konklusionen er, det samlede antal udtagningsrettigheder, som landbruget vil udnytte de 

kommende år, vil falde – om end næppe fuldt ud svarende til nedgangen i det støtteberetti-

gede areal - og at reformen derfor vil resultere i en reduktion af det ”tvungne ” udtagne 

landbrugsareal. Der foreligger ikke oplysninger om, hvor mange udtagningsrettigheder, der 

ikke udnyttes i 2006. 

 

Under enkeltbetalingsordningen vil der i praksis fortsat være mulighed for ”frivillig” brak, 

idet landmanden kan anmelde et større areal - fx en hel mark - som udtaget, selv om det på-

gældende areal overstiger udtagningspligten. Men i så fald skal hele arealet opfylde alle 

regler for udtagning. Herudover kan landmanden uden at miste retten til afkoblet støtte 

braklægge støtteberettiget jord i ubegrænset omfang uden krav om overholdelse af udtag-

ningsregler. Også under enkeltbetalingen bliver der således ”frivillig” brak i større eller 

mindre omfang, primært afhængig af økonomien i planteproduktionen.  

 

Det støtteberettigede areal, der var underlagt udtagningsreglerne, samt det støtteberettigede 

udyrkede areal uden for udtagningsreglerne faldt tilsammen fra 214.000 ha i 2005 til 

205.000 ha i 2006, jf. tabel 8. Samtidig hermed faldt det samlede støtteberettigede ”braklag-

te” areal - omfattende såvel brak underlagt udtagningsreglerne som støtteberettiget udyrket 

jord uden for disse regler - fra 185.000 ha (166.381 + 18.718 = 185.099) til 172.000 ha 

156.493 + 15.449 = 171.942). Disse tendenser stemmer således godt med ovennævnte be-

tragtninger over virkningen af de nye udtagningsregler. Dog bør man ikke tillægge så kort-

sigtede ændringer for stor vægt. 
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Tabel 8. Støtteberettigede arealer under udtagningsordningen samt anden udyrket støtte-

berettiget jord, ha  

 2005 20061) 

Under udtagningsordningen:   

Brak 166.381 156.493 

Arealer med tilsagn om støtte, og som kan anvendes til 

udtagning 

  

2.319 3.186 

Arealer med tilsagn om særlig støtte, hvis de anvendes 

som udtagning 

  

47 50 

Energiskov og anden produktion 2.173 2.597 

Særlige kulturer til energi og anden produktion 59 60 

Korn 0 195 

Raps 24.353 26.218 

Andre afgrøder/uspecificeret 306 543 

Udtaget i alt (under udtagningsordningen) 195.638 189.342 

   

Anden udyrket støtteberettiget jord 18.718 15.449 

Heraf med permanent græs 1.211 943 

   

Støtteberettiget udtaget og udyrket i alt 214.356 204.791 

 

1) Tallene for 2006 er foreløbige. 

 

Kilde. Egen opgørelse baseret på oplysninger fra Direktoratet for FødevareErhverv (a). 

 

De braklagte arealers placering efter reformen 

De nye regler for udtagning vil uden tvivl medføre visse ændringer i de udtagne arealers 

placering. 

 

I 2005 skulle hver bedrift som hovedregel udtage 8 pct. af bedriftens støtteberettigede areal 

mod 10 pct. af arealet med reformafgrøder, inklusive udtagning, i årene 1999-2003 og 5 pct. 

i 2004. Ændringen betyder, at bedrifter, hvor reformafgrøder og udtagning tegner sig for he-

le eller næsten hele omdriftsarealet, skulle udtage lidt mindre jord i 2005 end i årene 1999-

2003. Og omvendt skulle bedrifter, hvor disse afgrøder tegnede sig for en beskeden del af 

omdriftsarealet udtage mere jord i 2005. Sidstnævnte bedrifter omfatter fortrinsvis land-

brug, hvor frø til udsæd, sukkerroer, kartofler og sædskiftegræs tilsammen lægger beslag på 

en betydelig del af omdriftsarealet.  

 

Udover ovennævnte ændring vil placeringen af braklægningen fra og med 2006 afhænge af 

handelen med udtagningsrettigheder. Det må således forventes, at landmænd med jord af 

god bonitet og/eller med behov for yderligere arealer til udbringning af husdyrgødning vil 
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være interesseret i at bytte deres udtagningsrettigheder med andre betalingsrettigheder, selv 

om de skal betale et mindre beløb herfor. Tilsvarende vil landmænd med jord af dårlig boni-

tet og uden behov for yderligere arealer til udbringning af husdyrgødning kunne være inte-

resserede i at bytte andre betalingsrettigheder til udtagningsrettigheder, hvis de får et vist 

beløb herfor. 

 

Der foreligger endnu ikke oplysninger om omsætningen af betalingsrettigheder uden med-

følgende jord. Men det vurderes, at handel med udtagningsrettigheder vil bidrage til at 

brakken i endnu højere grad end hidtil bliver placeret på den mindst produktive landbrugs-

jord. 

 

5. Landbrugets produktion og arealanvendelse  

Afkoblingen af størstedelen af landbrugsstøtten indebærer sammen med nedsættelsen af in-

terventionspriserne for mejeriprodukter visse ændringer i konkurrenceforholdet mellem 

landbrugets produktionsgrene.      

 

I modsætning til den hidtidige landbrugsstøtte er enkeltbetalingen som hovedregel uaf-

hængig af bedriftens løbende produktion og arealanvendelse. Eksempelvis vil en mælke-

producent, der omlægger driften til produktion af salgsafgrøder bevare den forholdsvis høje 

enkeltbetaling – udtrykt i kr. pr. rettighed (hektar) - der er et resultat af mælke- og kvægtil-

lægget. Da den afkoblede støtte er uafhængig af den løbende produktion, kan støtten ikke 

henføres til bestemte produktionsgrene, men udelukkende til hele bedriften. I forbindelse 

med nedenstående vurdering af produktionsgrenenes indbyrdes konkurrenceforhold ses der 

følgelig bort fra den afkoblede støtte. Der fokuseres således på økonomien i produktionen 

som sådan - og ikke på bedriftens overskud efter finansielle poster, der også omfatter den 

afkoblede støtte.     

 

Udtrykt ved indtjeningen før afkoblet støtte indebærer reformen mærkbare forringelser af 

økonomien navnlig i mælke-, kvæg- og grovfoderproduktionen, men også i produktionen af 

salgsafgrøder. Dette skyldes, at der afkobles mere støtte – udtrykt i kr. pr. ha – i mælke-, 

kvæg- og grovfoderproduktionen end i produktionen af salgsafgrøder. Økonomien i svine-, 

fjerkræ- og pelsdyrhold påvirkes ikke umiddelbart af reformen. 

 

Under hektarstøtteordningen blev der givet støtte til reformafgrøder (korn, inklusive majs 

og helsæd, samt bælgsæd og oliefrø), men ikke til græs og foderroer. Efter hektarstøttens 

afskaffelse mister landmanden derfor ikke omkring 2.400 kr. i støtte, hver gang bedriftens 

areal med græs eller foderroer forøges med én ha på bekostning af arealet med majs eller 
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helsæd. Hektarstøttens afskaffelse ændrer derfor konkurrenceforholdet mellem de forskelli-

ge grovfoderafgrøder.  

 

Spørgsmålet er så, i hvilket omfang disse forringelser og forskydninger produktionsgrenene 

imellem med hensyn til den produktionsbetingede indtjening vil påvirke landbrugets pro-

duktion og arealanvendelse. 

 

I dansk landbrug lægger produktionen af korn beslag på omkring 60 pct. af det dyrkede are-

al, inklusive brak, og tegner sig for ca. 40 pct. af planteavlens samlede produktionsværdi (se 

bilagstabel 1 og 2). Som følge af kornproduktionens dominerende position samt konkurren-

cen mellem de forskellige produktionsgrene vil jordrenten fra andre landbrugsafgrøder set 

over en årrække generelt ligge på niveau med jordrenten fra korn – når der ses bort fra 

eventuelle forskelle i jordens bonitet og i bedriftens størrelse. For produktionsgrene, som 

sukkerroer, kartofler til produktion af mel samt mælk, hvor produktionen begrænses af kvo-

ter, vil der udover jordrenten være en større eller mindre kvoterente. 

 

Salgsafgrøder 

Som følge af hektarstøttens afskaffelse falder jordrenten fra korn, oliefrø og proteinafgrøder 

samt brak med det samme beløb pr. ha - nemlig ca. 2.400 kr., svarende til den tidligere hek-

tarstøtte. Konkurrenceforholdet mellem disse afgrøder forbliver derfor upåvirket af refor-

men, og det samme gælder konkurrenceforholdet mellem de pågældende afgrøder og brak. 

Hektarstøttens afskaffelse vil således næppe forøge omfanget af braklægningen på bekost-

ning af reformafgrøder. Som omtalt må braklægningen som følge af de nye udtagningsreg-

ler snarere forventes at falde. 

 

For alle andre salgsafgrøder gælder generelt, at jordrenten må forventes at falde nogenlunde 

svarende til nedgangen i jordrenten fra korn som følge af konkurrencen mellem produkti-

onsgrenene. Omfanget af disse mindre produktionsgrene påvirkes derimod næppe i større 

grad af reformen, bortset fra en nedgang i sukkerroeproduktionen, der er en følge af den nye 

markedsordning for sukker. 

 

Malkekvæg 

Siden indførelsen af mælkekvoten i 1984 har mælkeproduktionen hér i landet stort set sva-

ret til den danske kvote, der har ligget på det samme niveau, nemlig 4.454 mio. kg, siden 

1993/94.  
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Som nævnt indebar reformen, at der – udtrykt i kr. pr. ha – blev afkoblet mere støtte i mal-

kekvæg-grovfoderproduktionen end i produktionen af salgsafgrøder. Dette har imidlertid 

ikke som forventet resulteret i en kraftig nedgang i prisen på mælkekvoter. Mens prisen på 

mælkekvoter lå på 4,02 kr. pr. kg på børsen i november 2003 har den på de efterfølgende 

børser - hvor et kraftigt prisfald var forventet som følge af reformen - ligget mellem 3,13 kr. 

og 4,61 kr. pr. kg.    

 

På ovennævnte baggrund forventes mælkeproduktionen også de kommende år at svare til 

kvoten, og da den danske kvote vokser med 0,5 pct. points hvert år fra 2006/07 til 2008/09, 

svarende til 1,5 pct. i alt, bliver der således snarere tale om en mindre forøgelse af mælke-

produktionen end en nedgang. 

 

Som resultat af den forventede stigning i mælkeproduktionen og en forventet fremgang i 

mælkeydelsen pr. ko på omkring 1,5 pct. om året forudses malkekobestanden at falde med 

1,0-1,5 pct. om året. Denne faldende tendens forventes endvidere at gælde for bestanden af 

ungdyr fra malkekvægholdet (fortrinsvis kalve, ungtyre og kvier), da der som følge af ned-

gangen i malkekobestanden vil blive født færre kalve.  

 

Der er betydelige forskelle mellem malkekvægbrugene med hensyn til reformens negative 

påvirkninger af produktionsøkonomien primært afhængig af forskelle i grovfoderets sam-

mensætning. Som følge af hektarstøttens afskaffelse falder det produktionsbetingede afkast 

pr. ha grovfoder således med ca. 2.400 kr. mere for bedrifter, hvor grovfoderet udelukkende 

består af majs og helsæd, end for bedrifter, hvor grovfoderet udelukkende består af græs og 

foderroer. 

 

I økologiske malkekvægbedrifter udgør græsafgrøder almindeligvis en større andel af grov-

foderet end i traditionelle malkekvægbedrifter (se tabel 9), hvorfor hektarstøttens afskaffel-

se generelt vil bidrage til at forbedre de økologiske mælkeproducenters konkurrenceevne i 

forhold til de traditionelle kvægbedrifters.  
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Tabel 9. Grovfoderarealer i konventionelle heltids-malkekvægbrug opdelt efter størrelse 

samt i økologiske heltids-malkekvægbrug, gennemsnit for årene 2001-04, ha pr. 

bedrift. 

 Konventionelle heltids-malkekvægbrug Alle økologiske hel-

tidsmalkekvægbrug Antal helårsarbejdere Alle konventio-

nelle heltids-

malkekvægbrug 

1-2 2-3 3 og der-

over 

Foderroer 1 1 1 1 0 

Majs 4 14 26 12 5 

Helsæd 6 14 23 12 23 

Ærter til grovfoder 0 0 2 1 3 

Sædskiftegræs 11 18 21 16 31 

Vedvarende græs i alt 9 11 16 11 14 

Grovfoderareal i alt 31 58 89 53 76 

 

Kilde: Se tabel 1. 

 

Ovennævnte forskel mellem mælkeproducenterne med hensyn til reformens betydning for 

produktionsøkonomien vil bidrage til, at mælkeproduktionen i endnu større grad end hidtil 

bliver koncentreret i lokalområder, hvor græs har komparative fordele.   

 

Kødkvæg 

Produktionsøkonomien for kødkvæg (ammekøer med tilhørende ungdyr) forringes umid-

delbart som følge af reformen, idet afkoblingen af alle kvægpræmier - bortset fra 75 pct. af 

den særlige handyrpræmie - kun opvejes delvis af nedgangen i omkostningen ved produkti-

on af græs. Reformen har derfor en negativ effekt på størrelsen af kødkvægproduktionen.  

 

Grovfoder 

Omfanget af grovfoderproduktionen og grovfoderarealet er primært bestemt af omfanget af 

det grovfoderædende husdyrhold (hovedsagelig malkekvæg, men også kødkvæg, heste og 

får). Som resultat af den forventede nedgang i kvægbestanden forudses en mindre reduktion 

i det samlede behov for grovfoder. Effekten af nedgangen i malkekobestanden forventes 

dog delvis opvejet af et større behov for grovfoder pr. malkeko som følge af fremgangen i 

mælkeydelsen pr. ko. Alt i alt forventes en mindre reduktion i det samlede forbrug af grov-

foder og hermed i den samlede produktion som følge af reformen samt den forventede 

fremgang i mælkeydelsen pr. ko. Den begrænsede nedgang i forbruget af grovfoder indebæ-

rer ikke nødvendigvis en tilsvarende nedgang i grovfoderarealet, idet høstudbyttet af græs 

pr. ha måske vil falde.       
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Under hektarstøtteordningen blev der som nævnt givet støtte til majs og helsæd, men ikke 

til græs og foderroer. Efter hektarstøttens afskaffelse koster det derfor ikke landmanden 

omkring 2.400 kr. pr. ha i tabt støtte ved at udvide bedriftens areal med sædskiftegræs på 

bekostning af arealet med majs eller helsæd. ”Lejen” af jord til produktion af sædskiftegræs 

(det alternative arealafkast) formindskes således med ca. 2.400 kr. pr. ha. Med et høstudbyt-

te af sædskiftegræs på omkring 7.000 foderenheder i gennemsnit pr. ha svarer det til en re-

duktion i de samlede omkostninger på ca. 0,35 kr. pr. foderenhed. Denne reduktion i om-

kostningen ved produktion af sædskiftegræs vil virke som et incitament til at forøge pro-

duktionen og forbruget af græsafgrøder på bekostning af majs, helsæd og kraftfoder. Det er 

imidlertid vanskeligt at vurdere, hvor følsom kvægets optimale fodersammensætning er 

over for en sådan ændring i de relative priser på fodermidler.  

 

Nedgangen i omkostningen pr. foderenhed for sædskiftegræs afhænger af høstudbyttet pr. 

ha. Jo lavere høstudbytte, desto større nedgang i omkostningen pr. foderenhed. Det er såle-

des navnlig på mindre produktive omdriftsarealer, at græs bliver mere konkurrencedygtigt 

over for majs og helsæd. 

 

Den markante nedgang i ”jordlejen” for omdriftsarealer til produktion af græs begunstiger 

ekstensiv græsproduktion i form af afgræsning, mindre gødning og flerårigt græs på be-

kostning af intensiv græsproduktion. Den optimale faktorsammensætning ved produktion af 

græs ændrer sig således i retning af et større forbrug af jord og et tilsvarende mindre forbrug 

af andre produktionsmidler. 

 

Reduktionen af omkostningen ved produktion af sædskiftegræs indebærer endvidere, at det 

bliver mindre profitabelt at udnytte permanente græsarealer, hvilket kan medføre, at flere – 

navnlig små, forholdsvis uproduktive permanente græsarealer – ikke vil blive udnyttet de 

kommende år. 

 

Som følge af de lavere omkostninger og hermed en lavere ”pris” på græs indebærer refor-

men endelig også, at den miljøstøtte, der måtte være nødvendig for at animere landmænde-

ne til en yderligere ekstensivering af græsproduktionen, formindskes. Det værditab, der føl-

ger af en given reduktion i høstudbyttet, falder jo i takt med nedgangen i prisen på græs. 

 

Afkoblingen af støtten medvirker også til at formindske omkostningerne ved anvendelse af 

landbrugsjord til forskellige fritids- og hobbyaktiviteter, som fx heste og får samt tilplant-

ning af skov med henblik på jagt, forudsat at de pågældende arealer fortsat kan tjene som 
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grundlag for udbetalingen af afkoblet støtte. Det er imidlertid ikke muligt at kvantificere 

enkeltbetalingens indflydelse på landbrugsarealets anvendelse til sådanne formål. 

 

Selv om tilpasningen af landbrugets produktion og arealanvendelse til ændringer i de øko-

nomiske vilkår tager kortere eller længere tid, afhængig af hvilke tilpasninger der drejer sig 

om, og effekten af reformen derfor næppe endnu er slået fuldt igennem, synes udviklingen i 

2005 og 2006 at give en vis indikation af reformens virkninger.  

 

Det kan således nævnes, at arealet med majs faldt fra 129.000 ha i 2004 til 124.000 ha i 

2005 ifølge landbrugstællingen, mens det forblev uændret på 135.000 ha fra 2005 til 2006 

ifølge oplysninger fra Direktoratet for FødevareErhverv. (se bilagstabel 1). Helsæd faldt fra 

102.000 ha i 2004 til 72.000 ha i 2005 ifølge tællingen og fra 77.000 ha i 2005 til 64.000 ha 

i 2006 ifølge Direktoratet. Sædskiftegræs voksede fra 201.000 ha i 2004 til 243.000 ha i 

2005 ifølge tællingen og fra 271.000 ha i 2005 til 279.000 ha i 2006 ifølge Direktoratet. Og 

bestanden af ammekøer faldt fra 115.000 stk. den 31. marts 2004 til 95.000 stk. den 31. 

marts 2006.  

 

Konklusion er, at reformen isoleret set kun vil påvirke landbrugsproduktionen i mindre om-

fang bortset fra en nedgang i produktionen af kødkvæg (ammekøer med tilhørende ungdyr) 

samt en forskydning i grovfoderproduktionens sammensætning navnlig i retning af mere 

græs og mindre helsæd. Som følge af nedgangen i ”lejen” af jord til produktion af græs vil 

reformen endvidere trække i retning af mere ekstensiv græsproduktion. Herudover forven-

tes reformen at medføre en nedgang i omfanget af ”tvungen” jordudtagning samt at påvirke 

placeringen af de braklagte arealer i større eller mindre omfang.    

 

6. Andre forhold af betydning for landbrugets produktion og arealanvendelse  

Udviklingen i landbrugets produktion og arealanvendelse påvirkes foruden af landbrugspo-

litikken og den landbrugsrelaterede miljøpolitik, af den teknologiske udvikling, af struktur-

udviklingen samt af markedsvilkårene. Reformens indflydelse på landbrugets produktion og 

arealanvendelse kan således i visse henseender blive forstærket af andre ændringer i pro-

duktionsvilkårene, opvejet helt eller delvis på andre områder og overgået på atter andre om-

råder. 

 

Eksempelvis fremmer det stigende brug af malkerobotter samt udviklingen hen imod større 

malkekvægbesætninger produktionsformer, hvor køer er på stald hele året, og hvor ensilage 

(fortrinsvis majs og/eller helsæd, men også græs) er eneste grovfodermiddel, i forhold til 

produktionsformer, hvor køerne på græs om sommeren, og hvor græsafgrøder almindeligvis 
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udgør en større del af grovfoderet. Som det fremgår af tabel 9, vokser majsens andel af det 

samlede grovfoderareal i takt med de konventionelle malkekvægbrugs størrelse.    

 

De modsatrettede virkninger af udviklingen i teknologien og i besætningsstrukturen på den 

ene side samt af reformen på den anden side gør det vanskeligt at vurdere den fremtidige 

sammensætning af grovfoderproduktionen. Meget taler dog for, at de seneste 15-20 års 

markante vækst i majsarealet bringes til ophør eller dæmpes, at arealet med helsæd falder 

markant, samt at arealet med græs stiger i et vist omfang. Produktion af foderroer er næsten 

ophørt, og denne udvikling vendes næppe, selv om hektarstøttens afskaffelse principielt be-

gunstiger produktionen af foderroer på bekostning af majs og helsæd.  

 

Et andet eksempel på ændringer i landbrugets produktions- og markedsvilkår er, at prisen 

på slagtekreaturer er steget betragteligt siden 2004 – en stigning, der kun delvis er et resultat 

af reformen, og som har medvirket til at formindske den nedgang i kødkvægproduktionen, 

der var forventet som følge af reformen. 

 

Et tredje eksempel er, at prisen på traditionel raps er steget noget det seneste år, og at prisen 

på non-food raps er steget endnu mere med det resultat, at prisen for både traditionel og 

non-food raps nu ligger på ca. 1,70 kr. pr. kg. hvilket, hvis prisen stabiliserer sig på dette 

niveau, må forudses at forøge produktionen af raps – herunder især produktionen af non-

food raps med en yderligere nedgang i størrelsen af det braklagte areal til følge. 

 

I det hele taget er dansk landbrugsproduktion blevet stadig mere afhængig af markedspri-

serne for fødevarer både inden for EU og på verdensmarkedet og tilsvarende mindre af-

hængig af EU’s landbrugspolitik som følge af omlægningen af politikken fra prisstøtte til 

direkte støtte – en omlægning, der indledtes først i 1990’erne, og som videreføres under en-

keltbetalingsordningen. Dette betyder, at reformens produktionsmæssige konsekvenser for 

dansk landbrug i høj grad afhænger af den generelle udvikling i markedsforholdene for 

landbrugsprodukter.   

 

7. Afsluttende bemærkninger 

Tanken med nærværende notat var som nævnt udelukkende at vurdere landbrugets produk-

tion og arealanvendelse set i lyset af reformen af EU’s landbrugspolitik samt visse andre 

ændringer i landbrugets produktions- og markedsvilkår. Det har således ikke været formålet 

at vurdere de miljømæssige konsekvenser hverken af de forventede ændringer i produktio-

nen, af mulige ændringer i MVJ-ordningerne eller af ændringer i den landbrugsrelaterede 

miljølovgivning.  
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Afslutningsvis skal dog nævnes, at udbetalingen af den nye enkeltbetaling er betinget af, at 

landmanden overholder en række regler om miljø, dyre- og plantesundhed samt at bedrif-

tens landbrugsareal holdes i en god landbrugs- og miljømæssig stand. Med reformen er der 

endvidere sket en opprioritering af landdistriktspolitikken bl.a. via overførsel af midler fra 

den direkte landbrugsstøtte til landdistriktspolitikken. 
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Bilagstabel 1. Det dyrkede areals anvendelse, 1.000 ha 

 1995-

99 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005
1)

 2006
1)

 

Vinterhvede 644 611 624 565 651 650 645 664 673 

Vårhvede 8 8 9 11 12 16 12 12 9 

Rug 82 50 65 46 33 31 27 27 27 

Vinterbyg 175 145 146 117 130 122 134 139 158 

Vårbyg 541 587 591 702 575 571 539 565 518 

Havre  27 44 60 54 49 55 56 58 60 

Triticale og blandsæd 21 55 42 36 37 41 41 43 41 

Korn i alt 1.498 1.500 1.537 1.531 1.487 1.486 1.454 1.508 1.486 

          

Bælgsæd til modenhed 82 35 32 40 31 26 15 16 11 

Industrifrø  127 104 80 84 107 122 110 112 125 

Frø til udsæd 70 79 85 71 87 91 94 97 100 

Kartofler 40 39 38 38 36 41 40 40 39 

Sukkerroer til fabrik 67 59 56 58 50 49 46 47 41 

Gartneriprodukter 22 22 21 20 21 20 20 19 18 

Andre afgrøder  1 1 1 2 2 2 20 0 0 

Salgsafgrøder i alt 1.907 1.839 1.850 1.844 1.821 1.837 1.799 1.839 1.820 

          

Majs til ensilage  43 62 79 96 118 129 125 135 135 

Korn og bælgsæd til helsæd 96 119 113 112 110 102 72 77 64 

Foderroer mv. 38 18 13 10 8 6 5 5 4 

Græs mv. i omdrift
2)

 252 252 245 222 216 201 243 271 280 

Græs uden for omdrift 177 166 174 177 178 173 177 230 225 

Grovfoder i alt 606 617 624 617 630 611 622 718 707 

          

Brak (støtteberettiget) 176 191 202 205 207 197 168 189
3)

 179
3)

 

          

Samlet dyrket areal inkl. brak 2.689 2.647 2.676 2.666 2.658 2.645 2.589 2.746 2.706 

          

Udtaget med støtte i alt  197 215 222 225 228 208 192 214
3)

 205
3)

 

Heraf non-food raps 21 23 20 21 21 11 24 25 26 

 

1) Tallene i de to kolonner, der er baseret på oplysninger fra Direktoratet for FødevareErhverv, er ikke fuldt 

sammenlignelige med tallene i de foregående kolonner, der er fra landbrugstællingen. Dette skyldes bl.a. 

at tallene fra Direktoratet omfatter alle landbrugs- og gartneribedrifter, der modtager enkeltbetalingsstøt-

te, mens tallene fra landbrugstællingen omfatter landbrugs- og gartneribedrifter med et dyrket areal på 

mindst 5,0 ha samt bedrifter under 5,0 ha med en samlet produktion svarende til niveauet 5 ha korn.  

2) Inkl. græs og grønfoder til tørreindustrien. 

3) Inklusive udyrket støtteberettiget jord uden for udtagningsordningen samt udtagne arealer anvendt til 

energiskov mv. (se tabel 8)    

 

Kilde. Danmarks Statistik (a) samt egne opgørelser baseret på oplysninger fra Direktoratet for FødevareEr-

hverv (a). (Direktoratets tal for 2006 er foreløbige).   
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Bilagstabel 2. Landbrugets produktionsværdi, mia. kr. kr. 

 1995-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Korn 8,2 7,9 8,0 6,8 7,4 7,4 6,8 

Bælgsæd til modenhed 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

Industrifrø 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,5 

Frø til udsæd 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 

Kartofler 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

Sukkerroer til fabrik 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

Gartneriprodukter 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,0 

Grovfoder  4,4 3,8 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 

Andre planteprodukter 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 

Planteproduktion i alt 20,6 19,6 19,8 18,4 19,3 19,1 17,8 

        

Mælk 11,2 11,3 11,3 11,4 11,3 10,4 10,1 

Kvæg 3,0 2,5 2,1 1,9 1,8 2,0 2,1 

Svin 16,1 17,4 21,2 17,4 15,2 17,6 17,7 

Fjerkræ 1,2 1,3 1,6 1,4 1,3 1,4 1,4 

Æg 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 

Pelsdyr 2,0 2,3 2,6 2,2 2,7 2,9 3,8 

Andre husdyrprodukter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Husdyrproduktion i alt 34,3 35,5 39,6 35,1 33,2 35,1 35,9 

        

Produktion i alt 54,9 55,1 59,4 53,5 52,5 54,2 53,7 

        

Produkttilknyttede tilskud 4,5 4,7 5,2 5,4 5,4 5,8 0,3 

Generelle tilskud 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 7,2 

Tilskud i alt 5,5 5,6 6,2 6,4 6,4 6,8 7,5 

        

Produktionsværdi inkl. tilskud 60,4 60,7 65,6 59,9 58,9 61,0 61,2 

 

Kilde. Danmarks Statistik (a)    
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Bilagstabel 3. Mængdeindeks for landbrugets produktion, indeks 1995-99 = 100 

 1995-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Korn 100,0 95,4 102,3  92,5 100,5 92,9 95,3 

Bælgsæd til modenhed 100,0 46,3 37,9 51,5 45,0 34,1 20,0 

Industrifrø 100,0 89,8 62,9  64,2 104,2 138,2 100,7 

Frø til udsæd 100,0 113,3 118,3 89,5 119,1 112,2 143,6 

Kartofler 100,0 99,2  95,8  99,1 93,9 85,5  97,6 

Sukkerroer til fabrik 100,0 97,9  94,8      98,3  85,1  85,7  81,4 

Grønsager, frugt og bær 100,0 97,7  90,9  90,2  89,9  89,8  86,6 

Potteplanter 100,0 99,6  98,4  98,9 100,4  101,6  93,6 

Planteproduktion i alt 100,0 98,5 96,9  93,2 94,0 93,0 92,6 

        

Mælk 100,0 101,3  97,6  98,4 100,3  97,9  98,2 

Kvæg 100,0 84,8 82,2 73,9 72,7 75,9 72,5 

Svin 100,0 106,2 109,8 112,5 113,5 118,0 117,8 

Fjerkræ 100,0 109,7 119,7 114,0 105,9 104,9 109,8 

Æg 100,0 83,0 91,0 92,3 91,1 94,7 90,3 

Pelsdyr 100,0 106,0 116,8 116,1 115,4 119,7 122,2 

Husdyrproduktion i alt 100,0 102,5 104,1 104,7 105,2 107,3 107,2 

        

Produktion i alt 100,0 100,9 101,4 100,5 101,0 102,0 101,7 

 

Kilde. Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik (a)    
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