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Fødevareøkonomisk Institut 30-03-2004 
Afdeling for jordbrugspolitik Journal nr. 1/2-08 
Jens Hansen 
 
 
Direktoratet for FødevareErhverv har anmodet Fødevareøkonomisk Institut om at udarbejde 
forslag til besvarelse af nedenstående spørgsmål: 
 
Spørgsmål:  
33. Ministeren bedes, i forlængelse af svaret på spørgsmål 8, jf. L 113 - bilag 32, fremlægge 
dokumentation for de størrelsesøkonomiske fordele ved lempelserne i den maksimale areal-
størrelse i lovforslaget.  
 
34. Ministeren bedes redegøre for ved hvilken arealstørrelse "de uudnyttede størrelsesøko-
nomiske fordele" kan udnyttes med en positiv effekt på konkurrenceevnen (jf. Betænkning 
nr. 1429 fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen, side 83).  
 
35. Ministeren bedes redegøre for hvilken effekt modulationen (jf. Betænkning nr. 1429 fra 
Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen, side 81) vil have i forhold til de stør-
relsesøkonomiske fordele ved lempelserne i den maksimale arealstørrelse, eksempelvis ved 
en arealstørrelse på 800 ha.  
 

Svar på spørgsmål 33:  
De økonomiske fordele ved at fremme udviklingen hen imod større landbrugsbedrifter gen-
nem forøgelse af de maksimalt tilladte arealstørrelser i forbindelse med erhvervelse, for-
pagtning, sammenlægning og samdrift af landbrugsejendomme afhænger dels af, hvor store 
de størrelsesøkonomiske fordele er, dels af i hvilket omfang sådanne lempelser af struktur-
reglerne vil fremme strukturudviklingen. 
 
Størrelsesøkonomiske fordele 

Til belysning af stordriftsfordelene i dansk landbrug er der i tabel 1 givet en oversigt over 
lønningsevnen i kr. pr. arbejdstime i gennemsnit for årene 2000-2002 for heltidsbrug opdelt 
efter driftsform og størrelse. Som det ses af tabellen, der er udarbejdet på grundlag af Føde-
vareøkonomisk Instituts landbrugsregnskaber, stiger lønningsevnen betragtelig fra bedrifter 
med 1-2 helårsarbejdere over hele intervallet til bedrifter med 4 helårsarbejdere og derover 
– plantebrug dog op til 3 helårsarbejdere og derover. 
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Bedrifter med færre end 4 helårsarbejdere tegnede sig for 85 pct. af det samlede landbrugs-
areal i årene 2000-2002, 88 pct. af malkekobestanden og 64 pct. af svinebestanden, mens 
bedrifter med færre end 3 helårsarbejdere tegnede sig for 72 pct. af landbrugsarealet, 67 pct. 
af malkekobestanden og 46 pct. af svinebestanden. Disse fordelinger viser sammen med 
ovennævnte oplysninger om lønningsevnen, at der trods de senere årtiers vækst i bedrifts-
størrelsen fortsat er væsentlige ikke-udnyttede størrelsesøkonomiske gevinster at hente i 
dansk landbrug. Forklaringen er, at der som følge af den teknologiske og økonomiske ud-
vikling skal stadig større landbrugsbedrifter til for at udnytte stordriftsfordelene fuldt ud. 
 
Effekten på strukturudviklingen fra lempelser i de maksimale  arealstørrelser 
Det er svært at vurdere, i hvilket omfang de påtænkte lempelser i de maksimale arealstørrel-
ser vil fremskynde udviklingen hen imod større landbrugsbedrifter. Ved vurderingen skal 
man være opmærksom på, at ændringer i bedriftsstrukturen under alle omstændigheder er 
en langsommelig proces navnlig som følge af erhvervets store faste omkostninger. Land-
brugets har således et forholdsvis stort kapitalapparat med relativ lang levetid, hvortil 
kommer, at brugerfamilien oftest tegner sig for en væsentlig del af den samlede arbejdsind-
sats.  
 
Det skal ligeledes nævnes, at landbrugsloven - som følge af de lempelser af strukturreglerne 
der er gennemført gennem de senere årtier - næppe har hæmmet udviklingen hen imod stør-
re bedrifter nævneværdigt i denne årrække. Landbrugsloven har givetvis styret strukturud-
viklingen i visse henseender, men næppe hæmmet udviklingen hen imod større bedrifter i 
nævneværdig grad.    
 
Selv om lovforslaget indeholder markante lempelser af de maksimalt tilladte arealstørrelser 
er vurderingen af de ovenfor nævnte grunde, at lempelserne næppe vil resultere i en væsent-
lig hurtigere udvikling i bedriftsstrukturen i de kommende år end i de foregående årtier. 
Som resultat af lempelserne forventes udviklingen at fortsætte med nogenlunde samme ha-
stighed - eller måske lidt hurtigere end hidtil. Uden sådanne lempelser vil udviklingen hen 
imod større bedrifter derimod næppe kunne fortsætte med samme hastighed på længere sigt. 
Konklusionen er således, at lempelserne vil muliggøre en fortsat strukturudvikling og her-
med bidrage til en bedre udnyttelse af stordriftsfordelene i dansk landbrug.   
 

Svar på spørgsmål 34: 
Som sagt stiger lønningsevnen pr. arbejdstime med stigende bedriftsstørrelse fra bedrifter 
med 1-2 helårsarbejdere over hele intervallet til bedrifter med 4 helårsarbejdere og derover 
– for plantebrug dog op til 3 helårsarbejdere og derover. End ikke plantebedrifter med 2-3 
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helårsarbejdere samt kvæg- og svinebedrifter med 3-4 helårsarbejdere er således tilstrække-
lig store til at udnytte stordriftsfordelene fuldt ud. Dette svarer til plantebedrifter på ca. 170 
ha, kvægbedrifter med ca. 110 malkekøer og ca. 130 ha samt svinebedrifter med 2400 svin 
og 120 ha, jf. tabel 1.  
 
Hvor store landbrugsbedrifterne skal være under de gældende teknologiske og økonomiske 
produktionsvilkår for ud at udnytte stordriftsfordelene fuldt ud, kan ikke besvares på grund-
lag af Fødevareøkonomisk Instituts landbrugsregnskaber, idet stikprøven kun indeholder et 
begrænset antal helt store bedrifter. 
 
Konklusionen er, at der i takt med forøgelsen af bedriftsstørrelsen sker en gradvis bedre ud-
nyttelse af stordriftsfordelene. En vækst i størrelsen af alle bedrifter – måske bortset fra de 
allerstørste største – forbedrer således landbrugets økonomi og hermed også erhvervets 
konkurrenceevne.   
  

Svar på spørgsmål 35: 
I den samlede direkte støtte - både afkoblet og koblet - som den enkelte landbrugsbedrift vil 
modtage ifølge 2003-reformen, foretages et fradrag – kaldet modulation. I 2005 udgør fra-
draget 3 pct., i 2006 4 pct. og i 2008-2013 5 pct. af den direkte støtte. De første 5.000 euro 
(svarende til ca. 37.300 kr.) i direkte støtte til hver bedrift er dog friholdt for reduktion. 
Værdien af dette bundfradrag kan opgøres til ca. 1.100 kr. i 2005 (0,03 * 37.300 = 1.119), 
ca. 1.500 kr. i 2006 og knap 1.900 kr. hvert år fra 2008 til 2013.   
 
Som følge af bundfradraget vil eksempelvis en ”sammenlægning” af to bedrifter – alt andet 
lige - indebære en reduktion i den samlede støtte svarende til værdien af ét bundfradrag. Før 
”sammenlægningen” vil de to bedrifter få hvert ét bundfradrag, mens den nye bedrift får ét.    
 
Imidlertid er den størrelsesøkonomiske gevinst ved ”sammenlægning” af bedrifter alminde-
ligvis langt større end den reduktionen i den direkte støtte, der er en direkte følge af sådanne  
”sammenlægninger”. 
 
Hvor store størrelsesøkonomiske gevinster, der typisk er tale om ved ”sammenlægning” af 
landbrugsbedrifter, kan nok bedst illustreres ved en tænkt eksempel: 
 
Værdien af den samlede produktionen (kaldet bruttoudbytte) og de samlede produktions-
omkostninger (inklusive familiens arbejdsvederlag, forpagtningsafgift og rentebelastning) 
udgjorde henholdsvis 1.089.000 kr. og 1.289.000 kr. i gennemsnit for årene 2000-2002 for 
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alle bedrifter med 1-2 helårsarbejdere under ét ifølge Fødevareøkonomisk regnskabsstati-
stik. Dette svarer til et forhold mellem de samlede omkostninger og den samlede produkti-
onsværdi på 1,18 (1.289.000 / 1.089.000 = 1,18).  
 
Hvis to bedrifter af denne størrelse havde været ”sammenlagt”, og den samlede produktion 
var forblevet uændret, ville produktionsværdien have udgjort 2.178.000 kr. (2 * 1.089.000 = 
2.178.000). For bedrifter med produktionsværdi af denne størrelse var forholdet de samlede 
produktionsomkostninger og den samlede produktionsværdi ca. 1,08 i årene 2000-2002. 
Dette betyder, at den ”sammenlagte” bedrifts produktionsomkostninger måtte forventes at 
andrage omkring 2.352.000 kr. (2.178.000  *1,08 = 2.352.240).  Ses der bort fra eventuelle 
engangsomkostninger i forbindelse med ”sammenlægningen” af de to bedrifter, skulle man 
således kunne opnå en størrelsesøkonomisk gevinst herved i form af omkostningsbesparel-
ser i niveauet 226.000 kr. (2 * 1.289.000 – 2.352.000 = 226.000). 
 
Selv om eksemplet er konstrueret, illustrerer det tydeligt, at de størrelsesøkonomiske gevin-
ster ved ”sammenlægninger” af landbrugsbedrifter - hér opgjort til 226.000 kr. - generelt er 
langt større end det tab af direkte støtte, der følger af ”sammenlægningen” – i eksemplet 
1.900 kr. fra og med 2008.       
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Tabel 1. Lønningsevnen pr. arbejdstime i landbrug opdelt efter driftsform og størrelse, gen-
nemsnit for årene 2000-2002 

Antal helårsarbejdere1)  
1-2 2-3 3-42) 4 og derover 

Plantebrug:     
Lønningsevne, kr. pr. time 26 71 92 - 
Landbrugsareal, ha 93 173 349 - 
Antal helårsarbejdere 1,4 2,3 4,3  
     
Kvægbrug:     
Lønningsevne, kr. pr. time 26 66 88 108 
Antal malkekøer 30 74 114 175 
Landbrugsareal, ha 45 84 133 224 
Antal helårsarbejdere 1,6 2,5 3,2 4,9 
     
Svinebrug:     
Lønningsevne, kr. pr. time 65 118 151 182 
Antal svin 721 1.392 2.404 4.420 
Landbrugsareal, ha 49 88 122 201 
Antal helårsarbejdere 1,5 2,3 3,4 5,9 
Anm: Lønningsevnen er den rest, der er tilbage af produktionsværdien til aflønning af den samlede arbejds-

indsat, efter at alle andre omkostninger er afholdt, inklusive renteomkostninger fastsat som 4 pct. af 
landbrugskapitalen. 

1) En helårsarbejder svarer til en arbejdsindsats på 1.665 timer. 
2) For plantebrug dog 3 helårsarbejdere og derover. 
Kilde: Egne beregninger baseret på Fødevareøkonomisk Instituts landbrugsregnskaber med tilhørende op-

regningsfaktorer   

 


