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Fødevareøkonomisk Institut 14-04-2004 
Afdeling for jordbrugspolitik Journal nr. 23/1-11 
Jens Hansen 
 
Direktoratet for FødevareErhverv har anmodet Fødevareøkonomisk Institut om bidrag til 
besvarelse af nedenstående spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri: 
 
Spørgsmål 49:  
Ministeren bedes, i forhold til ønsket om at udnytte de størrelsesøkonomiske fordele og en 
heraf forbedret konkurrence, kommentere: 

•  at indkomstvariationen generelt stiger med bedriftsstørrelsen målt i antal dyreenhe-
der, 

•  at lønningsevnen og forrentningsprocenten primært varierer som følge af høj- og 
lavkonjunkturer. 

(jf., ”Svinebedrifternes økonomi” fra Fødevareøkonomisk Institut – marts 2004)  
 

 
Svar 
En landbrugsbedrifts fremtidige indtjening er behæftet med betydelig usikkerhed, og det 
samme gælder den fremtidige værdi af bedriften. Begge dele har betydning for udnyttelsen 
af de størrelsesøkonomiske fordele samt for erhvervets konkurrenceevne. 
 
Udsving i indtjeningen 

Usikkerheden vedrørende indtjeningen afhænger bl.a. af bedriftens størrelse. Generelt vok-
ser udsvingene i driftsresultatet med stigende bedriftsstørrelse, idet effekten af givne æn-
dringer såvel i produkt- og faktorpriser som i produktivitet - herunder høstudbytte - vokser 
proportionalt, eller nogenlunde proportionalt, med omfanget af produktionen. Til illustrati-
on kan nævnes, at der ofte er tale om svingninger fra år til år i prisen på slagtesvin i størrel-
sesordenen 10 pct. For en bedrift med 50 søer med tilhørende smågrise og slagtesvin bety-
der et sådan udsving (i forhold til en udgangssituation på 9,00 kr. pr. kg slagtet vægt) en 
ændring i driftsresultatet på omkring 90.000 kr. mod ca. 540.000 kr. for en bedrift med 300 
søer inkl. smågrise og slagtesvin.   
 
Udsvingene i indtjeningen afhænger foruden af bedriftsstørrelsen bl.a. af driftsformen, hvil-
ket primært skyldes, at priserne på nogle landbrugsprodukter, som fx svin og mink, generelt 
er udsat for større variation fra år til år end priserne på andre landbrugsprodukter. På kort 
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sigt (under 3 år) svinger indtjeningen fra svine- og pelsdyrbedrifter derfor væsentlig mere 
end indtjeningen fra andre bedrifter. På længere sigt (over 4 år) er forskellen mellem drifts-
formerne med hensyn til udsving i indtjeningen væsentlig mindre, idet der efter 1 eller 2 år 
med lave priser på svin og pelsdyr ofte følger et par år med højere priser. 
 
Udsving i prisen på landbrugsejendomme 

Der er ligeledes knyttet betydelig usikkerhed til udviklingen i priserne på landbrugsejen-
domme og hermed til den fremtidige værdi af den enkelte bedrift. Dette skyldes ikke alene 
usikkerhed med hensyn til det fremtidige kapitalafkast i landbruget – herunder især afkastet 
af jorden - men i høj grad også usikkerhed med hensyn til udviklingen i renten. Effekten af 
eventuelle ændringer i ejendomspriserne i form af kapitalgevinster og kapitaltab vokser li-
geledes med stigende bedriftsstørrelse.   
 
Usikkerhed og størrelsesøkonomi 

Den enkelte landmand er uden tvivl opmærksom på risikoen, både hvad angår indtjening, 
og hvad angår ejendomspriser, ligesom landmanden også er bevidst om den forøgelse af ri-
sikoen, der er forbundet med eventuelle udvidelser af bedriften. Det samme gælder såvel 
landbrugets rådgivere som dets långivere. Dette betyder, at landmanden - før en eventuel 
udvidelse af bedriften - vil afveje den forøgelse af indtjeningen, som udvidelsen forventes at 
indebære, i forhold til den større usikkerhed, der følger med udvidelsen. Usikkerheden læg-
ger således en dæmper på udviklingen hen imod større bedrifter og bidrager følgelig til at 
begrænse udnyttelsen af stordriftsfordelene. Herved formindskes dansk landbrugs konkur-
renceevne, såfremt usikkerheden på bedrifts- eller virksomhedsniveau ikke gør sig gælden-
de i samme omfang i udenlandsk landbrug eller i andre sektorer hér i landet. 
 
For at sikre en landbrugsbedrifts økonomiske overlevelse i perioder med ringe indtjening 
og/eller faldende ejendomspriser er det af væsentlig betydning, at egenkapitalen er tilstræk-
kelig stor set i forhold til bedriftens størrelse. En større egenkapital kan fremskaffes ved 
etablering af sameje og driftsselskaber, hvorfor disse fællesskaber muliggør en forøgelse af 
bedriftsstørrelsen og hermed en bedre udnyttelse af stordriftsfordelene. 
 
Publikationen ”Svinebedrifternes økonomi”, som udvalget refererer til i ovenstående 
spørgsmål, analyserer variationen i indkomsten mellem bedrifter samt variationen over tid i 
forrentningsprocent og lønningsevne pr. time for grupper af bedrifter. Imidlertid er det van-
skeligt at sætte disse analyser i relation til de størrelsesøkonomiske fordele. Det centrale i 
forbindelse med stordriftsfordelene er, at variationen i - eller usikkerheden vedrørende - den 
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enkelte bedrifts indtjening vokser med stigende bedriftsstørrelse, og at det samme gælder 
eventuelle kapitalgevinster og kapitaltab fremkaldt af variation i ejendomspriserne. 


