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Marginale producenter af udvalgte landbrugsprodukter 

Jørgen Dejgård Jensen og Martin Andersen 
E-mail: jorgen@foi.dk and ma@foi.dk 

Fødevareøkonomisk Institut 

Abstract 

Landbrugserhvervet står hele tiden overfor ændringer i de økonomiske rammevilkår i 
form af bl.a. markedsudsving og ændringer i landbrugspolitikken, og sådanne æn-
dringer påvirker landbrugets produktion. På grund af forskelle i bl.a. jordbundsfor-
hold, bedriftsstørrelse, produktionssammensætning og husdyrintensitet er der imidler-
tid stor forskel på sammenhængene mellem landbrugsproduktion og ressource-
/miljøbelastning på de enkelte landbrugsbedrifter. Miljøkonsekvenserne af en æn-
dring i eksempelvis markedsvilkårene er således stærkt afhængige af, på hvilke bed-
riftstyper en produktionsændring fortrinsvis vil finde sted. 
 
Nærværende analyse søger blandt 28 repræsentative bedrifts-typologier at udpege, 
hvor efterspørgselsdrevne produktionsændringer fortrinsvis vil finde sted under hen-
syntagen til eksisterende reguleringer. Sigtet med analysen er således at muliggøre 
mere præcise og nuancerede vurderinger af produktionsændringernes miljømæssige 
konsekvenser. Analysen er gennemført ved hjælp af den økonometriske landbrugssek-
tormodel ESMERALDA.  
 
Især 2 typologier skiller sig ud ved at være store bidragydere til marginale ændringer 
i produktionen af flere forskellige produkter – dels plantebrug med frøproduktion på 
lerjord og dels harmoniske svinebrug på sandjord. For begge typologier er der tale 
om et forholdsvis betydeligt antal bedrifter med et relativt stort areal pr. bedrift og en 
stor evne til omstilling mellem forskellige afgrøder.  I de fleste tilfælde er der dog tale 
om flere forskellige typologier, som alle vil bidrage mærkbart til en produktionsudvi-
delse. Det kan således være relevant at betragte et vist antal typologier som margina-
le producenter af en given fødevare, idet de alle bidrager i et betydeligt, om end vari-
erende, omfang til den marginale produktion. Centrale karakteristika for de margina-
le producenter er  

• et forholdsvis stort bidrag til produktionen i udgangspunktet 
• plads til ekspansion af den pågældende produktionsgren indenfor bedriftstypens 

areal 
• forholdsvis stor omstillingsevne i produktionen 

 
En implikation af analysens resultater er, at ændringer i de generelle markedsvilkår 
for landbruget ikke giver en ensartet produktionstilpasning på alle bedrifter. Miljø-
mæssige konsekvenser af ændrede markedsvilkår bør derfor vurderes med udgangs-
punkt i specifikke sammenhænge mellem produktion og miljøpåvirkning på de rele-
vante bedriftstypologier, frem for mere generelle sammenhænge baseret på gennem-
snitsbetragtninger. 
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1. Indledning 

Landbrugserhvervet står hele tiden overfor ændringer i de økonomiske rammevilkår, 
hvad enten sådanne ændringer er resultat af markedsudsving (fx. variationer i svine-
noteringerne) eller politiske tiltag (fx. reformer af EU’s landbrugspolitik). Sådanne 
ændringer påvirker landmændenes økonomiske beslutninger, herunder deres produk-
tionsbeslutninger, og dermed også landbrugets ressourceforbrug og miljøbelastning.  
 
Samtidig er der i stigende grad interesse for fødevarernes kvalitet og -sikkerhed, såvel 
fra forbrugerside som fra politisk hold. Blandt de centrale kvalitetsparametre er den 
måde, hvorpå fødevarerne fremstilles, herunder produktionsmetodernes konsekvenser 
for husdyrvelfærd, miljø, ressourceforbrug osv. Krav til disse aspekter af fødevare-
kvalitet har afstedkommet et stigende behov for at kunne beskrive og dokumentere 
disse forhold for danske levnedsmidler fra jord til bord, fx. i form af livscyklusvurde-
ringer, hvor ressourcebehov, miljøbelastning mv. i alle fødevarekædens forskellige 
led kortlægges systematisk.  
 
På grund af forskelle i bl.a. jordbundsforhold, bedriftsstørrelse, produktionssammen-
sætning og husdyrintensitet er der imidlertid stor forskel på sammenhængene mellem 
landbrugsproduktion og ressource-/miljøbelastning på de enkelte landbrugsbedrifter. 
Miljøkonsekvenserne af en ændring i eksempelvis markedsvilkårene er således stærkt 
afhængige af, på hvilke bedriftstyper en produktionsændring fortrinsvis vil finde sted: 
På bedriftstyper hvor produktionsændringer er ledsaget af store miljøkonsekvenser? 
Eller på bedrifter hvor miljøeffekten af produktionsændringen er relativt begrænsede?  
 
Denne heterogenitet vanskeliggør principielt arbejdet med at dokumentere de miljø- 
og ressourcemæssige forhold i relation til de specifikke landbrugsprodukter. Som ud-
gangspunkt kan der anlægges en overordnet synsvinkel, hvor de ”gennemsnitlige” 
miljøkonsekvenser anvendes som indikator, men en sådan sammenhæng kan dække 
over en betydelig variation, afhængig af hvilke bedriftstyper, varen er produceret på. 
Det er heller ikke givet at sådanne gennemsnitlige sammenhænge er robuste overfor 
de ovennævnte variationer i landbrugets økonomiske rammevilkår, idet det som 
nævnt afhænger af, hvilke bedriftstyper der står for ændringerne i produktionen. 
  
Det er formålet med nærværende analyse at bidrage til forståelsen af, på hvilke bed-
riftstyper efterspørgselsdrevne produktionsændringer fortrinsvis vil finde sted, med 
henblik på at muliggøre mere præcise og nuancerede vurderinger af produktionsæn-
dringernes miljømæssige konsekvenser.  Mere specifikt er det målet med analysen at 
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udpege bedriftstyper som vil bidrage forholdsvis betydeligt til en samlet ændring i 
produktionen af udvalgte primære landbrugsvarer, hvis priserne på de pågældende 
landbrugsvarer ændres. Analyserne gennemføres for 11 primære landbrugsprodukter: 
vårbyg, vinterbyg, hvede, ærter, raps, kartofler, sukkerroer, mælk, oksekød, svinekød 
og fjerkræ produkter. 
 
Analysen er et led i forsknings-/udviklingsprojektet Livscyklusvurdering af basislev-
nedsmidler som er iværksat med støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv. Projek-
tet er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Jordbrugsforskning, 2.-0 LCA Consul-
tants, Teknologisk Institut, Højmarklaboratoriet A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser, 
Fødevaredirektoratet og Fødevareøkonomisk Institut og har som overordnet formål at 
udvikle og udbrede data og metoder til gennemførelse af livscyklusvurderinger af 
bl.a. levnedsmidler. Som led i projektarbejdet er der opstillet repræsentative datasæt 
for 28 typiske bedriftstyper (typologier) indenfor det primære jordbrug, og en detalje-
ret kortlægning af ressourceforbrug og miljøpåvirkning er gennemført for hver af dis-
se typologier. Disse 28 typologier danner grundlag for nærværende analyse.  
 
I kapitel 2 beskrives de 28 typologier kort, herunder en række forhold omkring typo-
logiernes produktionssammensætning og økonomi. I kapitel 3 gives en introduktion 
til den anvendte metode, herunder en diskussion af valg af indikatorer til udpegning af 
marginale bedrifter samt en gennemgang af relevante dele af den anvendte bereg-
ningsmodel - ESMERALDA. I kapitel 4 vises analysens resultater for de valgte pro-
dukter, og endelig drages analysens konklusioner og perspektiver i kapitel 5. 

2. Data 

I projektet betragtes 28 typologier af landbrugs- og gartneribedrifter, som hver især 
bidrager til produktionen af de enkelte fødevarer i større eller mindre grad. Typologi-
erne adskiller sig især med hensyn til jordtype, størrelse, driftsform, produktionsin-
tensitet og produktionsmetoder – faktorer som har betydning for produktionens res-
source- og miljøbelastning.  
 
I opstillingen af typologierne er der taget udgangspunkt i de opdelinger, som blev an-
vendt i forbindelse med ”Bicheludvalget”’s arbejde, hvor der blev gennemført analy-
ser af effekter på markdriften af reduceret gødnings- og pesticidanvendelse. Dette er 
en af begrundelserne for indledningsvis at opdele bedrifter efter jordbundstype, samt 
at udskille ”deltidsbrug”, hvor det økonomiske resultat af jordbrugsvirksomheden er 
af beskeden betydning for jordbrugeren. I forhold til livscyklus-betragtningen i nær-
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værende analyse er det desuden hensigtsmæssigt at inddele bedrifterne efter relevante 
hovedproduktioner, fx mælk, svinekød, kartofler, m.v., med henblik på at få relativt 
veldefinerede leverandører i forhold til de respektive forarbejdningsled. Da miljøpå-
virkningen fra den primære jordbrugsproduktion er forbundet med produktions-
intensiteten er der endvidere lagt vægt på en opdeling af husdyrbedrifterne efter be-
lægningsgrad, og bedrifter med økologisk mælkeproduktion er udskilt som en særlig 
typologi. Enkelte af grupperne er dog dannet mere som restgrupper end som bedrifts-
typer, der forventes anvendt videre i modelleringen. Det skal endvidere nævnes, at 
gartneriproduktionen ikke er opdelt i undergrupper. Endelig har det været et kriteri-
um, at datamaterialet til de enkelte grupper er af en sådan størrelse at der ikke er tvivl 
om dets repræsentativitet i forhold til de valgte afgrænsninger. 
 
En bedrift er i analysen kategoriseret som en lerjordsbedrift, hvis mindst 80 pct. af 
jorden er lerjord – ellers betragtes den som en sandjordsbedrift. Som udgangspunkt er 
jordtypen således mere entydig på lerjordsbedrifter end på sandjordsbedrifter. I prak-
sis vurderes antallet af bedrifter med en nogenlunde ligelig fordeling af ler- og sand-
jord at være relativt ubetydeligt.  
 
Størrelsesmæssigt skelnes der mellem heltids- og deltidsbedrifter, hvor en deltidsbe-
drift har et standard-timeforbrug på højst et halvt årsværk (svarende til 832 timer). 
Bedrifter, som ikke er deltidsbedrifter kategoriseres som heltidsbedrifter. Denne af-
grænsning af deltidsbrug er mere snæver end den, som normalt anvendes i FØI’s 
regnskabsstatistikker. Som anført ovenfor er den væsentligste begrundelse for den her 
anvendte definition af deltidsbedrifter, at jordbrugsproduktionen her med rimelig sik-
kerhed kan antages at spille en sekundær rolle i forhold til jordbrugerens indkomst. 
 
Som nævnt er bedrifterne desuden søgt opdelt efter hoved-produktionsretning og pro-
duktionsintensitet. Produktionsretning er defineret ud fra den pågældende driftsgrens 
andel af bruttoudbytte (og for specialafgrøder ud fra disse afgrøders andel af arealet), 
hvilket kan afvige fra de pågældende driftsgrenes bidrag til bedriftens indtjening. 
Produktionsintensiteten er defineret som antal dyreenheder pr. dyrket hektar (excl. 
brak) og husdyrbedrifter er opdelt i 3 intensitets-niveauer: under 1,4 DE/ha, 1,4-1,7 
DE/Ha og mere end 1,7 DE/ha, hvor de to førstnævnte benævnes harmoniske, mens 
den sidste benævnes disharmonisk. 
 
En oversigt over de 28 typologier og deres respektive definitioner er beskrevet i boks 
1. 
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Boks 1. Definition af bedriftstypologier 
   
Nr. Type Betingelser – i udelukkende orden 
 Lerjord Mindst 80 pct. af jorden er lerjord, ellers klassifikation som sandjord. 

Bedrifter med stor fjerkræproduktion (min 10 pct. af bruttoudbyttet) 
er dog uden for denne opdeling (nr. 27 og 28) 

1 L - Deltid Bedriften har et standardtimeforbrug på højst en halvt årsværk (832 
timer) 

2 L – Planteproduktion  
m . sukkerroer 

Bedrifter, hvor mindst 10 pct. af arealet dyrkes med sukkerroer og 
hvor harmonikravene er opfyldt 

3 L – planteproduktion med frø Bedrifter, hvor mindst 10 pct. af arealet dyrkes med frø og hvor har-
monikravene er opfyldt 

4 L – kvæg, konventionel 
harmonisk (< 1,4 DE/ha) 

Konventionelle malkekvægsbedrifter (bedrifter med mælkeprodukti-
on, som ikke modtager økologitilskud) med højst 1,4 dyreenheder 
pr. dyrket ha (excl. brak). Max. 10 pct. af bruttoudbyttet er fra svin 

5 L – kvæg, konventionel, har-
monisk (> 1,4 DE/ha)  

Konventionelle malkekvægsbedrifter med fra 1,4 DE pr. dyrket ha op 
til harmonigrænsen (2,1/2,3). Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra svin. 

6 L – kvæg, konventionel, dis-
harmonisk 

Konventionelle malkekvægsbedrifter med DE over harmonigrænsen. 
Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra svin. 

7 L – kvæg, økologiske Økologiske malkekvæg bedrifter 
8 L – svin, harmonisk  

(< 1,4 DE/ha) 
Bedrifter, hvor mindst 10 pct. af bruttoudbyttet stammer fra svin, 
med højst 1,4 DE pr. dyrket ha. Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra 
kvæg 

9 L – svin, harmonisk  
(> 1,4 DE/ha) 

Bedrifter, hvor mindst 10 pct. af bruttoudbyttet stammer fra svin, 1,4-
1,7 DE pr. dyrket ha. Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra kvæg 

10 L – svin, disharmonisk Bedrifter, hvor mindst 10 pct. af bruttoudbyttet stammer fra svin, > 
1,7 DE pr. dyrket ha. Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra kvæg 

11 L – planteproduktion, blandet Bedrifter med < 0,5 DE pr. dyrket ha, dvs. blandet planterproduktion 
12 L - restgruppe Andre bedrifter med landbrug (mink, slagtekalve m.v.) 
13 L - gartneri Gartneribedrifter på Øerne, kun hvis de ikke er deltid 
 Sandjord Bedrifter, som ikke indgår under lerjord (undt. fjerkræ) 
14 S – deltid Bedriften har et standardtimeforbrug på højst en halvt årsværk 
15 S – planteprod. med kartofler Bedrifter, hvor mindst 10 pct. af arealet dyrkes med kartofler og hvor 

harmonikravene er opfyldt 
16 S – Kvæg, konventionel, har-

monisk, (< 1,4 DE/ha) 
Konventionelle malkekvægsbedrifter (bedrifter med mælkeprodukti-
on, som ikke modtager økologitilskud) med højst 1,4 dyreenheder 
pr. dyrket ha (excl. brak). Max. 10 pct. af bruttoudbyttet er fra svin 

17 S – kvæg, konventionel, har-
monisk (> 1,4 DE/ha) 

Konventionelle malkekvægsbedrifter med fra 1,4 DE pr. dyrket ha op 
til harmonigrænsen (2,1/2,3). Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra svin. 

18 S – kvæg, konventionel, dis-
harmonisk 

Konventionelle malkekvægsbedrifter med DE over harmonigrænsen. 
Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra svin. 

19 S – kvæg, økologiske Økologiske malkekvæg bedrifter, max 10 pct. af bruttoudbyttet fra 
svin 

20 S – svin, harmonisk,  
(< 1,4 DE/ha) 

Bedrifter, hvor mindst 10 pct. af bruttoudbyttet stammer fra svin, 
med højst 1,4 DE pr. dyrket ha. Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra 
kvæg 

21 S – svin, harmonisk,  
(> 1,4 DE/ha) 

Bedrifter, hvor mindst 10 pct. af bruttoudbyttet stammer fra svin, 
>1,4 DE pr. dyrket ha. Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra kvæg 

22 S – svin, disharmonisk Bedrifter, hvor mindst 10 pct. af bruttoudbyttet stammer fra svin, dis-
harmoniske. Max. 10 pct. af bruttoudbyttet fra kvæg 

23 S - ammekøer Bedrifter med ammekøer 
24 S – planteproduktion, blandet Bedrifter med < 0,5 DE pr. dyrket ha, dvs. blandet planterproduktion 
25 S - restgruppe Andre bedrifter med landbrug (f.eks. mink, kalve) 
26 S - gartneribedrifter Gartneribedrifter i Jylland, kun hvis de ikke er deltid 
 Udenfor jordtypeopdeling  
27 Slagtekyllinger Fjerkræbedrifter, hvor der er højst 100 årsdyr af høns samt andet 

fjerkræ 
28 Fjerkræ i øvrigt Fjerkræbedrifter, som ikke passer ind i nr. 27  
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Analyserne i det følgende bygger på data fra en stratificeret stikprøve af danske land-
brugs- og gartneribedrifter, indsamlet af Fødevareøkonomisk Institut. Stikprøven be-
står af ca. 2000 bedrifter og er identisk med det regnskabsmateriale, som udgør 
grundlaget for instituttets regnskabsstatistikker for landbrug og gartneri. De deltagen-
de bedrifter er således udvalgt med henblik på at opnå en repræsentativ national regn-
skabsstatistik, for så vidt angår hel- og deltidslandbrug, samt for bl.a. arealgrupper, 
økonomiske størrelsesgrupper, regioner og driftsformer. Materialeudvælgelsen hviler 
på bl.a. Danmarks Statistik’s landbrugs- og gartneritællinger. Tabel 1 viser udbredel-
sen og størrelsen af bedrifter i de forskellige typologier, samt deres repræsentation i 
det anvendte regnskabsmateriale. 
 
Tabel 1. Antal bedrifter og dyrket areal i de 28 typologier, 1999 

    
Typologi  Antal bedrifter Stikprøve Gns. areal 
nr. navn     ha 
    
1 L-deltid 8913 113 11.4 
2 L-plante,sukker 2009 88 77.5 
3 L-plante,frø 1651 67 104.3 
4 L-kvæg, konv.<1,4 432 23 99.5 
5 L-kvæg,konv,1.4,harm 849 32 50.2 
6 L-kvæg,konv.disharm 267 14 43.8 
7 L-kvæg,øko 115 24 88.7 
8 L-svin,<1,4 1324 51 56.9 
9 L-svin,harm.>1,4 425 28 74.0 
10 L-svin,disharm 1444 99 53.7 
11 L-plante,blandet 2026 56 67.0 
12 L-rest 1232 41 37.9 
13 L-gartneri 1206 193 12.2 
14 S-deltid 8404 113 11.5 
15 S-plante,kartofler 1202 66 93.6 
16 S-kvæg, konv.<1,4 1912 83 81.5 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 4004 182 65.1 
18 S-kvæg,konv.disharm 330 16 48.5 
19 S-kvæg,øko 695 125 102.0 
20 S-svin,<1,4 2433 104 74.4 
21 S-svin,harm.>1,4 601 39 78.0 
22 S-svin,disharm 2352 165 56.3 
23 S-amme 9097 163 23.4 
24 S-plante,blandet 2342 72 73.3 
25 S-rest 2257 94 41.0 
26 S-gartneri 689 109 10.6 
27 Slagtekyllinger 615 39 41.8 
28 Fjerkræ i øvrigt 552 40 52.7 
    
  Alle typologier 59378 2239 42.6 
 

 
 
I antal er typologierne 1, 14 og 23 (deltidsbrug og bedrifter med ammekøer) de største 
typologier, men for alle disse gælder, at deres landbrugsareal er relativt beskedent. 
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Typologi 17 (harmoniske kvægbrug på sandjord) er også en af de forholdsvis hyppigt 
forekommende typologier, og er samtidig den typologi, som repræsenterer den største 
andel af det samlede areal (ca. 10 pct.). Også øvrige kvægbrug på sandjord, samt svi-
nebedrifter, lægger beslag på væsentlige andele af det danske landbrugsareal. 
 
Af tabel 2 fremgår arealanvendelsen på de 28 typologier. Stort set alle typologierne 
anvender en relativt stor del af deres areal på vårbyg og hvede. Kvæg-typologierne 
har i sagens natur også en relativt stor grovfoder-andel, mens de specialiserede plan-
tebrugs-typologier (2, 3 og 15) har en relativt stor andel af de pågældende specialaf-
grøder. 
 
Tabel 2. Arealanvendelse for de 28 typologier, 1999, pct. 

    
 
 
Typologi 

Vårbyg 
mm.

Vinter-
byg Hvede Ærter Raps

Kartof-
ler

Sukker-
roer

 
Grov-
foder 

Andet 
(incl. 
brak) 

 
 

Ialt 
nr. navn                     
     
1 L-deltid 34.3 4.6 33.1 1.4 9.3 0.4 2.4 5.0 9.5 100.0 
2 L-plante,sukker 26.4 2.2 30.1 1.3 0.9 0.3 21.5 3.1 14.1 100.0 
3 L-plante,frø 15.7 2.7 36.4 3.8 5.8 0.4 1.8 1.7 31.7 100.0 
4 L-kvæg, konv.<1,4 23.1 4.8 17.6 2.2 2.7 1.0 0.3 39.9 8.4 100.0 
5 L-kvæg,konv,1.4,harm 21.7 2.7 7.7 0.0 1.0 0.0 0.3 60.9 5.8 100.0 
6 L-kvæg,konv.disharm 25.2 1.7 15.4 0.0 0.4 1.0 11.1 36.5 8.6 100.0 
7 L-kvæg,øko 15.5 0.0 8.0 1.5 0.0 0.2 0.5 67.6 6.6 100.0 
8 L-svin,<1,4 25.9 7.7 39.6 2.7 7.8 0.2 0.9 2.4 12.9 100.0 
9 L-svin,harm.>1,4 19.9 14.8 41.2 1.1 5.4 0.1 0.9 2.5 14.2 100.0 
10 L-svin,disharm 14.6 7.0 31.9 0.9 3.2 0.2 5.7 2.6 34.0 100.0 
11 L-plante,blandet 27.2 6.1 38.3 2.7 8.3 0.5 1.4 3.6 11.9 100.0 
12 L-rest 25.9 5.6 24.1 1.4 1.4 0.0 0.3 35.4 5.9 100.0 
13 L-gartneri 17.8 3.4 15.0 0.7 0.6 4.2 4.2 1.8 52.5 100.0 
14 S-deltid 44.4 6.1 18.5 5.0 3.5 0.2 0.7 10.2 11.4 100.0 
15 S-plante,kartofler 36.0 2.9 11.1 4.0 2.1 23.5 0.2 8.7 11.6 100.0 
16 S-kvæg, konv.<1,4 26.8 2.4 10.6 1.6 3.1 0.3 0.5 46.5 8.1 100.0 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 12.7 1.1 5.2 0.4 0.6 0.2 0.1 73.4 6.3 100.0 
18 S-kvæg,konv.disharm 13.2 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 1.2 77.1 5.0 100.0 
19 S-kvæg,øko 11.1 0.1 2.6 0.2 0.1 0.3 0.0 79.3 6.3 100.0 
20 S-svin,<1,4 33.4 8.0 26.3 3.0 9.3 0.2 1.5 3.2 15.0 100.0 
21 S-svin,harm.>1,4 28.7 12.8 31.4 4.0 5.1 0.6 0.3 4.1 12.9 100.0 
22 S-svin,disharm 28.1 5.4 18.7 5.1 4.2 2.6 0.5 3.8 31.5 100.0 
23 S-amme 30.9 3.0 11.3 4.6 2.9 0.2 0.2 39.1 7.9 100.0 
24 S-plante,blandet 36.8 3.3 23.9 5.9 7.8 0.4 0.8 3.2 17.8 100.0 
25 S-rest 30.2 3.2 15.4 2.6 3.4 0.3 0.5 34.8 9.6 100.0 
26 S-gartneri 23.8 6.1 13.6 1.1 1.9 6.1 0.0 7.6 39.8 100.0 
27 Slagtekyllinger 37.7 1.3 38.6 2.7 8.1 0.3 0.0 1.5 9.8 100.0 
28 Fjerkræ i øvr 25.1 0.9 35.7 1.8 4.7 0.2 4.7 8.7 18.1 100.0 
     
  Alle typologier 26.5 4.1 21.4 2.7 4.3 1.5 2.3 23.0 14.3 100.0  
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I tabel 3 er husdyrintensiteten for de forskellige typer husdyr på forskellige typologier 
søgt illustreret ved antal dyr pr. dyrket hektar. Det fremgår af tabellen, at kvæg-
intensiteten i sagens natur er størst på kvægtypologierne 4-7 og 16-19, mens svine-
intensiteten er størst for svinetypologierne 8-10 og 20-22. Men det fremgår også, at 
der er en vis svineproduktion på de såkaldte plante-typologier, om end intensiteten 
her i gennemsnit er noget lavere end på de egentlige svinebrug. 
 
Tabel 3. Antal husdyr pr. hektar for de forskellige typologier, 1999 

   
 
Typologi malkekøer ammekøer

kvæg-
opdræt

slagte-
kalve søer

 
slagtesvin 

 
fjerkræ 

nr. navn          
    
1 L-deltid 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.19 0.00 
2 L-plante,sukker 0.08 0.01 0.09 0.02 0.26 2.72 0.00 
3 L-plante,frø 0.01 0.00 0.01 0.03 0.11 1.75 0.00 
4 L-kvæg, konv.<1,4 0.53 0.01 0.60 0.18 0.00 0.04 0.00 
5 L-kvæg,konv,1.4,harm 1.08 0.00 1.09 0.21 0.01 0.21 0.00 
6 L-kvæg,konv.disharm 1.83 0.00 2.04 0.24 0.00 0.03 0.00 
7 L-kvæg,øko 0.71 0.01 0.70 0.14 0.00 0.03 0.00 
8 L-svin,<1,4 0.00 0.02 0.01 0.01 0.74 6.64 0.00 
9 L-svin,harm.>1,4 0.00 0.01 0.01 0.01 1.54 14.17 0.00 
10 L-svin,disharm 0.00 0.01 0.00 0.01 3.19 31.43 0.00 
11 L-plante,blandet 0.00 0.03 0.03 0.01 0.03 0.12 0.00 
12 L-rest 0.33 0.09 0.42 0.98 0.18 4.42 0.00 
13 L-gartneri 0.01 0.01 0.00 0.06 0.00 0.22 0.00 
14 S-deltid 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 
15 S-plante,kartofler 0.10 0.01 0.12 0.08 0.14 1.65 0.00 
16 S-kvæg, konv.<1,4 0.60 0.02 0.67 0.22 0.00 0.08 0.00 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 1.04 0.01 1.06 0.29 0.00 0.14 0.00 
18 S-kvæg,konv.disharm 1.57 0.01 1.52 0.89 0.00 0.11 0.00 
19 S-kvæg,øko 0.84 0.00 0.85 0.11 0.00 0.02 0.00 
20 S-svin,<1,4 0.00 0.01 0.01 0.01 0.62 7.17 0.00 
21 S-svin,harm.>1,4 0.00 0.01 0.01 0.00 2.07 14.68 0.00 
22 S-svin,disharm 0.00 0.03 0.02 0.01 3.37 29.28 0.00 
23 S-amme 0.00 0.41 0.41 0.33 0.01 0.50 0.00 
24 S-plante,blandet 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.03 0.00 
25 S-rest 0.52 0.00 0.57 0.39 0.27 4.85 0.01 
26 S-gartneri 0.00 0.03 0.02 0.02 0.00 0.04 0.00 
27 Slagtekyllinger 0.00 0.03 0.04 0.01 0.01 0.81 1.21 
28 Fjerkræ i øvrigt 0.01 0.04 0.03 0.03 0.25 1.76 0.57 
    
  Alle typologier 0.25 0.05 0.30 0.14 0.45 4.39 0.02  

3. Metode 

De ovenfor beskrevne regnskabsdata for de 28 bedrifts-typologier anvendes til at ud-
pege ”marginale” producenter af de enkelte landbrugsprodukter. I det følgende be-
skrives metodegrundlaget for at foretage en sådan udpegning, herunder valget af indi-
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kator samt det anvendte modelgrundlag (landbrugssektormodellen ESMERALDA) 
for beregningen af denne indikator for de 28 typologier. 

3.1. Indikatorer til udpegning af marginale producenter 

Udpegningen af marginale producenter sker med udgangspunkt i en indikator for det 
marginale produktionspotentiale på de respektive typologier. Der kan dog vælges for-
skellige tilgange til beskrivelsen af dette potentiale. Sådanne forskellige tilgange, 
samt tilhørende indikatorer, diskuteres kort i det følgende. 
 
Én tilgang er at se på det økonomiske potentiale, ud fra en betragtning om at de typo-
logier som har den højeste indtjening (f.eks. dækningsbidrag) pr. produceret enhed, 
også vil være de typologier som er mest tilbøjelige til at øge produktionen, såfremt 
efterspørgslen (og dermed prisen) stiger. Her kan igen skelnes mellem  

• gennemsnitligt dækningsbidrag pr. produceret enhed 
• marginalt dækningsbidrag pr. produceret enhed, dvs. dækningsbidraget ved den 

sidst producerede enhed  
 
Almindeligt tilgængelige statistiske oplysninger vedrørende bedrifterne/typologierne 
vil som regel kunne anvendes i forbindelse med fastlæggelse af gennemsnitligt dæk-
ningsbidrag pr. produceret enhed, f.eks. under givne antagelser om afkast pr. enhed i 
de øvrige driftsgrene. Statistiske oplysninger om typologierne vil derimod ofte ikke 
være tilstrækkelige til at vurdere det marginale dækningsbidrag for de forskellige ty-
pologier. Her vil der være behov for supplerende analyser, bl.a. vedrørende afkastenes 
skalaafhængighed. I forhold til problemstillingen med at udpege marginale producen-
ter, er det principielt det marginale afkast, der er relevant. 
 
I forhold til empiriske analyser er der to væsentlige problemer med at beregne typolo-
giernes økonomiske potentiale for produktionsudvidelser i en enkelt driftsgren, hvad 
enten der er tale om gennemsnitlige eller marginale afkast. For det første er der en 
væsentlig beregningsusikkerhed i forbindelse med fastlæggelse af antagelser vedrø-
rende afkast pr. enhed i de bedrifternes resterende driftsgrene, idet foreliggende data 
på dette område kun beskriver et gennemsnit over alle relevante bedrifter (uden hen-
syntagen til typologi/driftsform). For det andet er det en afgørende forudsætning for 
denne tilgang, at driften er økonomisk optimeret i absolut forstand på alle bedrifterne 
i udgangspunktet. Forskelle i de beregnede gennemsnits- eller marginalafkast på de 
betragtede typologier kan således dels være udtryk for forskelle i profitabiliteten ved 
den pågældende produktion, men kan også være udtryk for andre landbrugsstrukturel-
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le ubalancer, f.eks. at graden af økonomisk optimering varierer mellem typologi-
er/bedrifter. 
 
En anden tilgang til beregning af indikatorer er at tage udgangspunkt i produktionsre-
sponser på de enkelte bedrifter/typologier som følge af prisændringer, baseret på øko-
nometrisk estimerede adfærdsparametre. Mens fortolkning af de absolutte økonomi-
ske afkast pr. produceret enhed forudsætter, at bedrifterne alle er optimeret i absolut 
forstand, så er kravene til fortolkning af produktionsrespons-tilgangen mindre restrik-
tiv, idet der her kun forudsættes at bedrifterne er optimeret relativt (dvs. under hen-
syntagen til de givne vilkår, herunder bedriftens størrelse, teknologi, driftsledelse 
osv.). Her kan der også skelnes mellem to former for indikatorer: 

• procentvis produktionsændring på de enkelte typologier 
• absolut produktionsændring 

 
Mens den første indikator alene ser på den procentvise respons på den enkelte be-
drift/typologi, så repræsenterer den anden indikator en kombination af den procentvi-
se respons på de enkelte typologier og det samlede produktionsvolumen på de respek-
tive typologier. Således kan bedrifts-typologier med et lavt udgangsniveau for pro-
duktionen have en stor procentvis produktionsrespons, men trods den store respons 
bidrager det kun lidt til den samlede marginale produktion. 
 
I forhold til projektets problemstilling er det for produkterne valgt at rangordne typo-
logierne i forhold til en indikator som repræsenterer den absolutte ændring i produkti-
onen på de respektive typologier. Den marginale typologi udpeges således som den, 
der giver det største bidrag til den samlede marginale produktion som følge af én pct. 
stigning i prisen på produktet. 

3.2. Beregning af udbudsresponser i ESMERALDA 

Som nævnt ovenfor er det valgt at anvende den absolutte ændring i produktionen af 
en vare ved en given procentvis prisstigning på den samme vare som indikator for den 
marginale producent af en given landbrugsvare. Beregningen af sådanne udbudsre-
sponser for de forskellige typologier er foretaget ved hjælp af den økonometriske 
landbrugssektormodel ESMERALDA1.  
 

                                                 
1 Econometric Sector Model for Evaluating Resource Application and Land use in Danish Agricul-

ture 
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Den absolutte ændring i produktionen af en given landbrugsvare for en given typologi 
afhænger af 5 forhold: 

• typologiens absolutte initiale produktion af varen 
• den betragtede vares initiale betydning i typologiens samlede produktion og 

økonomi 
• antallet af bedrifter i den pågældende typologi 
• prisændringens størrelse 
• typologiens evne til profitabelt at tilpasse produktionsintensitet og  

– sammensætning til ændrede prisforhold 
 
De tre førstnævnte forhold kan siges at repræsentere udgangssituationen for de 
betragtede typologier, og er som sådan beskrevet i kapitel 2 ovenfor. Jo større initial 
absolut produktion og jo flere bedrifter i typologien, jo større absolut ændring vil en 
given procentvis stigning i produktionen føre til. Omvendt kan en stor initial andel af 
typologiens samlede produktion være en hæmsko for yderligere udvidelser på den be-
tragtede typologi. Hvis eksempelvis 90 pct. af arealet er udnyttet til hvedeproduktion, 
er der kun begrænset plads til yderligere udvidelser af hvedeproduktionen. Betydnin-
gen af prisændringens størrelse hænger i nogen grad sammen hermed. Nogle af de ty-
pologier der udpeges som marginale producenter ved små prisstigninger, kan støde på 
”loftet” ved større prisstigninger, og dermed kan rangordningen af typologier blive 
forskellig for små og større prisstigninger. Betydningen heraf er undersøgt og vil bli-
ve diskuteret i forbindelse med resultaterne nedenfor. 
 
Typologiens evne til profitabelt at tilpasse sin produktionsintensitet og –
sammensætning afhænger af bl.a. de teknologiske muligheder, driftslederens evner og 
indstilling, samt den betragtede tidshorisont. Sådanne forhold er ikke umiddelbart be-
lyst i de betragtede typologier ovenfor, men er en integreret del af ESMERALDA-
modellen, hvor forskellige aspekter af landbrugsbedrifternes økonomisk motiverede 
tilpasninger er beskrevet i form af en række økonometrisk estimerede adfærdspara-
metre. I det følgende beskrives hovedprincipper og centrale parametre i modellen, 
med særligt fokus på modellens beregning af effekterne på udbuddet af givne land-
brugsvarer. 
 
ESMERALDA 

ESMERALDA er som nævnt en økonometrisk model af den danske landbrugssektor. 
Modellen beskriver produktionsadfærden på et repræsentativt udsnit (op til 2000 be-
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drifter2) af de danske landbrugsbedrifter. Således beregnes 15 aktivitetsniveauer (are-
al med vårbyg, vinterbyg, hvede, ærter, raps, kartofler, sukkerroer, foderroer, 
græs/grønfoder i omdrift, vedvarende græs, helsæd og brak, samt antal malkekøer, 
ammekøer, kvægopdræt, slagtekalve, søer, slagtesvin og fjerkræ), produktionen af 11 
outputs (vårbyg, vinterbyg, hvede, ærter, raps, kartofler, sukkerroer, mælk, oksekød, 
svinekød, fjerkræ), samt forbruget af 7 inputs (energi, arbejdskraft, kunstgødning, pe-
sticider, maskinstation, grovfoder, kraftfoder og kapital) for hver enkelt ”modelbe-
drift” under alternative forudsætninger om bl.a. prisforhold og kvantitative regulerin-
ger. Givet disse størrelser er det muligt at beregne en række økonomiske nøgletal 
(bl.a. produktionsværdier, omkostninger og dækningsbidrag) under forskellige øko-
nomiske eller reguleringsmæssige forudsætninger. Modellen er beskrevet detaljeret i 
Jensen et al. (2001). 
 
ESMERALDA deler landbrugsbedrifterne op i de 8 bedriftstyper listet i boks 2. Op-
delingen tager dels hensyn til forskelle i jordtyper (ler(/sand), størrelse (heltid/deltid) 
og driftsform for heltidsbedrifterne (plante/kvæg/”svin”), hvor svinebrug er defineret 
som en restgruppe af heltidsbrug som ikke er plante- eller kvægbrug (svinebrug udgør 
en stor andel af denne restgruppe).  
 
Boks 2. Definition af bedriftstyper i ESMERALDA 
   
Nr Type Beskrivelse 
   
 Lerjord Bedriften ligger i en kommune, hvor mindst 50 pct. af landbrugsarealet er 

lerjord 
1 Heltids plantebrug på lerjord Bedriften har en standardarbejdsindsats > 1665 timer/år, og mindst 2/3 

af SDB stammer fra planteavl 
3 Heltids kvægbrug på lerjord Bedriften har en standardarbejdsindsats > 1665 timer/år, og mindst 2/3 

af SDB stammer fra kvæg 
5 Heltids ”svinebrug” på ler-

jord 
Bedriften har en standardarbejdsindsats > 1665 timer/år, og er hverken 
plante- eller kvægbrug 

7 Deltidsbrug på lerjord Bedriften har en standardarbejdsindsats < 1665 timer/år 
   
 Sandjord Bedriften ligger i en kommune, hvor mindst 50 pct. af landbrugsarealet er 

sandjord 
2 Heltids plantebrug på sand-

jord 
Bedriften har en standardarbejdsindsats > 1665 timer/år, og mindst 2/3 
af SDB stammer fra planteavl 

4 Heltids kvægbrug på sand-
jord 

Bedriften har en standardarbejdsindsats > 1665 timer/år, og mindst 2/3 
af SDB stammer fra kvæg 

6 Heltids ”svinebrug” på sand-
jord 

Bedriften har en standardarbejdsindsats > 1665 timer/år, og er hverken 
plante- eller kvægbrug 

8 Deltidsbrug på sandjord Bedriften har en standardarbejdsindsats < 1665 timer/år  

 
 

                                                 
2 De 2000 bedrifter aggregeres i nærværende analyse til de 28 typologier beskrevet i kapitel 2. 
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Modellen er baseret på økonomisk teori om producenters adfærd, samt statistiske ana-
lyser på baggrund af empiriske data vedrørende den observerede adfærd. En grund-
liggende antagelse bag modellen er at producenterne udviser økonomisk optimerende 
adfærd, dvs. producenterne forudsættes at tilstræbe maksimering af den økonomiske 
indtjening ved landbrugsproduktionen under hensyntagen til de teknologiske og res-
sourcemæssige begrænsninger, bedrifterne er underlagt3. En implikation af denne ad-
færdsforudsætning er, at producenterne vil tilpasse deres produktions- og faktorsam-
mensætning, hvis f.eks. prisforholdene ændrer sig. Omfanget af sådanne tilpasninger 
vil bl.a. afhænge af de teknologiske tilpasningsmuligheder, f.eks. om der er oplagte 
substitutter for en indsatsfaktor som bliver dyrere, eller om det er let at omlægge pro-
duktionen til andre varer med den til rådighed værende teknologi og viden på den en-
kelte landbrugsbedrift. Fleksibiliteten i teknologianvendelsen spiller således en cen-
tral rolle i forhold til omfanget af tilpasninger til f.eks. prisændringer. Derudover spil-
ler også prisændringernes størrelse naturligvis en rolle, ligesom bedriftens initiale 
produktions- og faktorsammensætning vil have betydning for tilpasningernes omfang, 
jf. ovenfor.  
 
Elasticiteter, herunder navnlig pris-, substitutions- og transformationselasticiteter, an-
vendes ofte som mål for de teknologiske tilpasningsmuligheder. Priselasticiteter re-
præsenterer den procentvise effekt på en mængdevariabel (f.eks. produktionen af et 
givet output eller forbruget af en given indsatsfaktor) ved én pct. stigning i en given 
pris. Her kan skelnes mellem egenpris- og krydspriselasticiteter, hvor førstnævnte an-
giver effekten af en prisændring på produktionen/forbruget af den vare som prisæn-
dringen vedrører, mens en krydspriselasticitet angiver effekten af en prisændring for 
én vare på produktionen/forbruget af en anden vare. Substitutions- og transforma- 
tionselasticiteter angiver den procentvise effekt på mængdeforholdet mellem to varer 
som følge af en procentvis ændring i prisforholdet mellem de samme to varer. Substi-
tutionselasticiteter vedrører substitutionen mellem to indsatsfaktorer for given pro-
duktion, mens transformationselasticiteten angår omlægningen mellem to forskellige 
outputs for given faktorindsats. Fortolkningen af de to sidstnævnte elasticitetsbegre-
ber er således parallel. I nærværende analyse fokuseres primært på transformations-

                                                 
3 Profitmaksimeringsantagelsen kan naturligvis diskuteres, og man kan forestille sig andre drivende 

motiver bag landmændenes produktionsadfærd, herunder nyttemaksimering, arbejdstidsminime-
ring, hensyn til miljø og dyrevelfærd osv. Da de fleste af sådanne alternative optimeringskriterier 
ikke er i direkte modstrid med profitmaksimeringsmotivet (om end nogle af dem lægger begræns-
ninger på hvor vidt man kan gå i profitmaksimeringen) vurderes de mekanismer, som kan beskri-
ves ud fra et profitmaksimeringsmotiv at have en forholdsvis generel gyldighed. 
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betragtningen, idet analysen som nævnt indledningsvis fortrinsvis retter sig mod ud-
budsreaktioner og kun i begrænset udstrækning mod faktorefterspørgslen. 
 
Ved hjælp af statistiske analyser er centrale pris-, substitutions- og transformationse-
lasticiteter som nævnt estimeret for 8 hovedkategorier af landbrugsbedrifter, jf. boks 
2. Analyserne er baseret på regnskabsoplysninger4 fra et paneldatasæt omfattende pe-
rioden 1973-96. De estimerede parametre omfatter således: 

• parametre for substitutionen mellem forskellige variable indsatsfaktorer 
• parametre for tilpasninger af udbytteniveauet i forskellige afgrøder 
• parametre for tilpasninger i sammensætningen af de landbrugsmæssige pro-

duktionsaktiviteter (arealanvendelse og husdyrtæthed) 
 

Som omtalt ovenfor antages den væsentligste drivkraft i det følgende at være ændrin-
ger i efterspørgslen efter udvalgte landbrugsvarer, hvilket antages at give sig udslag i 
højere priser på disse varer. Substitutionen mellem indsatsfaktorer spiller en under-
ordnet rolle i denne sammenhæng, hvorfor der i det følgende fokuseres på parametre-
ne for udbyttetilpasninger og for aktivitetstilpasningerne. Den samlede udbudseffekt 
af en efterspørgselsinduceret prisstigning kan således betragtes som summen af en 
udbytteeffekt og en aktivitetseffekt.  
 
Udbyttetilpasningsparametre 

Det antages, at udbyttet af en afgrøde pr. hektar (y) afhænger positivt af den indsatte 
faktormængde pr. hektar (x), men at det marginale udbytte er aftagende med faktor-
indsatsen, dvs. udbyttekurven y(x) ”flader ud”, som illustreret i figur 1. En betingelse 
for en økonomisk optimal faktorindsats pr. hektar er, at omkostningen til én ekstra 
enhed af indsatsfaktoren (= indsatsfaktorens pris) netop modsvares af værdien af den 
ekstra produktion, som den ekstra enhed faktorindsats afstedkommer (= det marginale 
udbytte multipliceret med prisen på produktet). Eller alternativt: det marginale udbyt-
te skal være lig med forholdet mellem faktor- og produktpris, w/p. I figuren er det 
marginale udbytte givet ved hældningen på udbyttekurven. For en optimal faktorind-
sats pr. hektar skal der altså gælde, at udbyttekurven tangeres af en linie med en 
hældning svarende til forholdet mellem faktor- og produktpris. Hvis prisen på produk-
tet stiger i forhold til faktorprisen vil det indebære, at denne tangenthældning vil være 
mindre, hvilket kan opnås for et punkt på udbyttekurven, som ligger til højre for det 

                                                 
4 Brug af den såkaldte dualitetsmetode indebærer, at parametre for de økonomisk relevante teknolo-
giske substitutionsmuligheder kan afsløres på baggrund af økonomiske data. 
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oprindelige, dvs. en højere produktpris fører til en højere optimal faktorindsats og et 
højere optimalt udbytteniveau.  
 
Figur 1. Udbyttekurve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hvor stor responsen vil være, afhænger af ”krumningen ” på y(x)-kurven – jo mere 
krum kurven er, jo mindre vil responsen være. En meget krum kurve vil således være 
udtryk for en relativt lav fleksibilitet i tilrettelæggelsen af faktorindsatsen pr. hektar. 
Eksempelvis kunne man forestille sig, at for overhovedet at opnå et forsvarligt udbyt-
teniveau skal der erlægges en arbejds- og maskinindsats af et vist omfang, men at ud-
bytteniveauet ikke forøges væsentligt selv om indsatsen af disse faktorer øges udover 
dette omfang. 
 
I tabel 4 er vist udbytteelasticiteter for de 8 bedriftstyper for de 7 salgsafgrøder i ES-
MERALDA.  
 
For kerneafgrøderne (korn, ærter og raps) ligger udbytteresponsen som følge af én 
pct. produktprisstigning på mellem 0,2 og 0,35 pct., mens den er noget lavere for rod-
frugterne. Elasticiteterne udtrykker effekten af en samlet tilpasning af indsatsfaktorer 

x 

y 
y(x) 

w/p 
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pr. hektar ved en ændring i produktprisen i forhold til faktorpriserne. Elasticiteterne 
kan således ikke umiddelbart sammenlignes med elasticiteter i forhold til enkeltfakto-
rer, som f.eks. kvælstofgødning (Rude, 1991) eller pesticider (Ørum, 1999), hvor der 
alene er tale om partielle tilpasninger. 
 
Tabel 4. Pct. udbyttestigning ved én pct. prisstigning for 7 salgsafgrøder 

  
 vårbyg vinterbyg hvede ærter raps kartofler sukkerroer 
  
Udbytte-elasticitet 0,255 0,260 0,275 0,200 0,350 0,005 0,005 
 

Kilde: Jensen et al. (2001)  

 
 
Det skal naturligvis bemærkes, at udbytteniveauet ikke afhænger af faktorindsatsen 
(og dermed prisforholdene) alene, men at også klimatiske forhold (nedbør, temperatu-
rer osv.) spiller en betydelig rolle for udbytteniveauet for en række afgrøder. Sådanne 
forhold må dog formodes dels at være nogenlunde ens på tværs af typologier, og dels 
at være uafhængige af de marginale efterspørgselsudsving som opmærksomheden 
især retter sig imod i nærværende analyse. 
 
Aktivitetstilpasningsparametre 

Det er velkendt, at danske landbrugsbedrifter er forholdsvis specialiserede, hvilket 
giver mulighed for opbygning af særlig ekspertise i produktionen. Det antages dog, at 
det marginale økonomiske afkast ved yderligere specialisering er aftagende med gra-
den af specialisering, bl.a. fordi en vis diversificering i produktionen (og dermed 
spredning over afgrøder med lidt forskellig vækstsæson) giver mulighed for en bedre 
udnyttelse af arbejdskraft og kapitalapparat (mindre spidsbelastning) samt en vis risi-
kospredning. Således antages bedrifternes observerede grad af specialisering at være 
optimal i den forstand at de marginale fordele ved yderligere specialisering (i form af 
større udnyttelse af ekspertise mv.) modsvares af de marginale ulemper (i form af mi-
stede fordele ved en vis aktivitets-diversificering). 
 
Udover tilpasninger i udbytteniveauet antages landbrugsbedrifterne som nævnt også 
at kunne tilpasse aktivitetsniveauerne indenfor de enkelte driftsgrene, hvis de økono-
miske rammevilkår ændres. Det forudsættes dog at bedriftens samlede areal er uænd-
ret, hvorfor stigning i én anvendelse af landbrugsarealet vil skulle ske på bekostning 
af anden arealanvendelse. En betingelse for økonomisk ligevægt i arealsammensæt-
ningen er, at det marginale transformationsforhold mellem to outputs (dvs. den 
mængde output af den ene vare der må opgives for at få én ekstra enhed af den anden 
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vare) skal modsvare forholdet mellem de to varers priser/styk-overskud – ellers ville 
der være penge at hente ved at omlægge produktionen. 
 
Problemstillingen er illustreret i figur 2, hvor producenten skal sammensætte produk-
tionsniveauerne Y1 og Y2, og hvor der antages at være et samspil mellem de to pro-
duktioner, dels fordi de konkurrerer om det samme areal, men også i kraft af f.eks. 
sædskifterelationer, indbyrdes konkurrence om arbejdskraft og kapitalindsats mv.  
 
Figur 2. Transformation mellem forskellige driftsgrene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tangenthældningen angiver det marginale transformationsforhold. Hvis dette svarer 
til forholdet mellem styk-overskuddet pr. produceret enhed af de to varer, indebærer 
denne produktionssammensætning profitmaksimering på bedriften. En stigning i styk-
overskuddet på vare 1 (i forhold til vare 2) vil indebære at tangeringspunktet rykker 
mod højre i figuren, og dermed at det bliver profitabelt at producere en større mængde 
af vare 1 og en mindre mængde af vare 2. Hvor meget det vil kunne betale sig at om-
lægge produktionen afhænger af krumningen på transformationskurven – jo mere 
krum kurven er, jo mindre vil det kunne betale sig at omlægge. Transformationsela-
sticiteten er et mål for transformationskurvens krumning – jo større elasticitet, jo min-
dre krumning.  

Y1 

Y2 
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Hvis de to produktioner kun konkurrerede om arealet, men i øvrigt var uafhængige, 
ville transformationskurven være lineær, og transformationselasticiteten ville være 
meget stor (uendelig), i det mindste på langt sigt. En meget lille transformationselasti-
citet (på langt sigt) kan omvendt tages som udtryk for en relativt tæt sammenhæng 
mellem produktionsprocesserne for de to produkter, eksempelvis som nævnt gennem 
sædskifte-sammenhænge, hensyn til udnyttelse af produktionskapacititeten, risiko-
spredning mv. En lille transformationselasticitet på kort sigt (men en større på langt 
sigt) kan være udtryk for, at det er vanskeligt at omstille sig fra den ene produktion til 
den anden, eksempelvis fordi en omlægning vil kræve omfattende investeringer, eller 
fordi det kræver opbygning af ny ekspertise hos driftsledelsen.  
 
I forhold til animalsk produktion er sammenhængen til betingelsen om uændret land-
brugsareal mindre åbenbar. Der er dog i praksis en relativt snæver sammenhæng mel-
lem kvægproduktion og grovfoderareal. Kravet om harmoni mellem husdyrhold og 
landbrugsareal indebærer en sammenhæng mellem svine-/fjerkræproduktion og dyr-
ket areal, men svine- og fjerkræproduktion har ikke direkte implikationer for valget af 
afgrøder på det dyrkede areal. Da svine-/fjerkræproduktion og afgrødeproduktion 
imidlertid indebærer en konkurrence om andre indsatsfaktorer (som arbejdskraft og 
kapital) og da der også er oplagte sammenhænge mellem disse produktioner, bl.a. 
gennem forsyningen med husdyrgødning og korn til foder, bestemmes sammensæt-
ningen af afgrøde- og svine-/fjerkræproduktion i modellen også ud fra en transforma-
tionsbetragtning som den ovenfor skitserede. 
 
For at kunne foretage en statistisk bestemmelse af økonomisk fortolkelige transforma-
tionselasticiteter har det været nødvendigt at strukturere de mulige produkttransfor-
mationer til en trinvist opbygget model. Denne struktur indebærer at stort set alle 
transformationer i modellen har form af parvise sammenligninger af styk-overskud og 
marginalprodukter (dog er der i enkelte tilfælde tale om tre produkter i samme nest). 
Strukturen er illustreret i figur 3. 
 
Eksempelvis antages den indbyrdes sammensætning af de forskellige kornarter (vår-
byg, vinterbyg og hvede) at være uafhængig af sammensætningen af f.eks. ærter og 
raps, mens den indbyrdes sammensætning af ærter og raps antages at være uafhængig 
af sammensætningen af kornarter. En ændring i arealet med hvede antages iflg. den 
opstillede struktur at afhænge af 5 transformationsbeslutninger (som hver især svarer 
til principperne i figur 2) og dermed af 5 transformationselasticiteter: 

• indbyrdes transformation mellem hvede, vårbyg og vinterbyg  
• transformation mellem korn og andre frøafgrøder (raps og ærter) 
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• transformation mellem korn/frøafgrøder på den ene side og rodfrugter på den 
anden 

• transformation mellem salgsafgrøder, grovfoder og brak 
• transformation mellem arealbaseret og ikke-arealbaseret landbrugsproduktion 

 
Figur 3. Separabilitetsstruktur i tilpasning af aktivitetsniveauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
For hver af transformationsbeslutningerne illustreret i figur 3 er der estimeret en 
transformationselasticitet for de 8 ovennævnte bedriftstyper. Disse er vist i tabel 5. 
 
En stor elasticitet repræsenterer som nævnt en stor evne til profitabel omstilling af 
produktionen på det betragtede trin, mens en lille elasticitet indebærer en relativt lav 
tilpasningsevne. Eksempelvis fremgår det således, at svinebrug er relativt fleksible 
mht. omstilling mellem byg og hvede, men har en relativt lav omstillingsevne mht. 
sammensætningen af kornafgrøder på den ene side og ærter/raps på den anden. De 

vårbyg vinter 
byg 

hvede ærter raps

korn andre frø-
afgrøder 

korn og frø-
afgrøder rodfrugter

kartof-
ler 

sukker-
roer 
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grønfoder foder-
roer 

salgsafgrøder brak grovfoder svin fjerkræ 

Arealbaseret Arealuafhængig 

Total aktivitet 
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relativt store transformationselasticiteter mht. græs og grovfoder på plante-, svine- og 
deltidsbrug skal ses i lyset af, at der på disse bedriftstyper er tale om generelt små 
arealer med disse afgrøder. 
 
Tabel 5. Nestede langsigtede transformationselasticiteter 

  
 
 
 

Plante-
brug, 

lerjord

Plante-
brug, 

sandjord

Kvæg-
brug, 

lerjord

Kvæg-
brug, 

sandjord

Svine-
brug, 

lerjord

Svine-
brug, 

sandjord

Deltids-
brug, 

lerjord

Deltids-
brug, 

sandjord 
  
Arealbaseret – 
ikke-arealbaseret ^ 0,254 ^ ^ 0,312 0,298 -

 
- 

Svin – fjerkræ 0,066 - ^ ^ - - - - 
Grovfoder - salgsafgrøder 1,522 ^ 0,219 0,263 - ^ - 0,369 
Foderroer – grønfoder 9,127 5,499 - 0,544 10,428 6,255 13,387 0,958 
Kerne-afgrøder – rodfrugter 0,021 0,738 0,363 4,495 - - - - 
Omdr. græs – vedv. græs 32,201 37,373 - 200,628 94,135 21,440 - 51,014 
Kartofler – sukkerroer - - - - - - - - 
Korn – ærter/raps 2,549 0,849 - 3,811 1,219 0,201 - 0,886 
Vårbyg – hvede 0,381 - 0,416 0,963 1,350 2,397 - - 
Ærter – raps 4,106 - - 3,906 - 0,447 - - 
 

Note: ”-”: elasticiteter, som ikke kunne estimeres pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
         ”^”: elasticiteter, som blev estimeret negative, og som derfor er udeladt (sat lig 0)  

 
 
Ser vi på eksempelvis hvede, vil tilbøjeligheden til transformation mellem hvede og 
byg være kraftigere på svinebrug end på plantebrug, mens den omvendt vil være høje-
re for plantebrug end for svinebrug i modellens øvrige trin. Den samlede effekt på 
hvedearealet af en hvedeprisstigning på de forskellige bedriftstyper afhænger af kom-
binationen af disse elasticiteter, samt den initiale aktivitetssammensætning. 
 
Der har ikke været gennemført økonometriske analyser af adfærdsparametre for gart-
neribedrifter. Da sådanne estimationer vil være særdeles vanskelige, bl.a. på grund af 
en meget varierende produktionssammensætning på gartneribedrifterne, og da gartne-
ribedrifterne kun spiller en beskeden rolle i forhold til de produktioner, som analyse-
res i nærværende working paper er det i nærværende sammenhæng valgt at antage, at 
tilpasningsparametrene svarende til tabel 5 for gartneribedrifter på hhv. ler- og sand-
jord alle er lig nul. 
 
Link mellem adfærdsparametrene i ESMERALDA’s 8 bedriftstyper og de 28 typologi- 
er 

Som omtalt ovenfor er der i ESMERALDA estimeret adfærdsparametre for 8 bed-
riftstyper (jf. boks 2 ovenfor). I en vis udstrækning kan disse 8 bedriftstyper betragtes 
som en aggregering af de 28 typologier (jf. boks 1), som undersøges i nærværende 
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analyse. Det er dog væsentligt at være opmærksom på væsentlige definitionsforskelle 
i de to inddelinger. Således er deltidsbedrifter i ESMERALDA defineret som bedrifter 
med standardarbejdsforbrug under 1 årsværk, mens de i typologiindelingen er define-
ret som bedrifter med under ½ årsværk. Lerjordsbedrifter er i typologiindelingen de-
fineret som bedrifter, hvor mindst 80 pct. af  bedriftens areal er lerjord, mens de i 
ESMERALDA er defineret som bedrifter beliggende i en kommune, hvor mindst 50 
pct. af landbrugsarealet er lerjord. Driftsformerne er i ESMERALDA defineret ud fra 
2/3 af bedrifternes standarddækningsbidrag, mens de i typologi-inddelingen er define-
ret mere specifikt. Så selv om en bedrift i det følgende tilhører fx. en heltids-typologi, 
kan den godt have ESMERALDA adfærdsparametre til fælles med deltidsbedrifter, 
og bedrifter i en lerjordstypologi kan godt have ESMERALDA parametre til fælles 
med sandjordsbedrifter. 
 
De væsentligste korrespondancer mellem typologier og ESMERALDA-bedriftstyper 
fremgår af tabel 6. 
 
Som det fremgår af tabel 6 er der generelt ikke tale om en snæver korrespondance 
mellem typologierne og de 8 ESMERALDA bedriftstyper, og en typologi består ty-
pisk af bedrifter fra 3-5 ESMERALDA-typer. Adfærdsparametre for typologierne vil 
således i de fleste tilfælde repræsentere en kombination af parametre for flere forskel-
lige bedriftstyper, jf. tabel 5. 

4. Resultater 

Som nævnt indledningsvis giver den gennemførte kortlægning af de 28 typologier et 
detaljeret overblik over den nuværende situation, med mulighed for at gennemføre 
vurderinger af gennemsnitligt ressourcebehov og miljøbelastning for de betragtede 
danske fødevarer i den nuværende situation. I modsætning hertil giver analyserne i 
det følgende en vurdering af, på hvilke typologier marginale ændringer i produktio-
nen af de forskellige fødevarer sandsynligvis vil finde sted. En implikation heraf er, 
som nævnt i foregående kapitel, at typologier som i forvejen har en stor vægt på en 
given produktion, kan have begrænsede muligheder for ekspansion af denne produk-
tion. 
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Tabel 6. Link mellem de 28 typologier og ESMERALDA’s 8 bedriftstyper 
    

Typologi 
ESMERALDA  
bedriftstype Typologi 

ESMERALDA  
bedriftstype 

      

1 L-deltid 
deltid - ler (72 pct),  
deltid - sand (26 pct) 14 S-deltid 

deltid - sand (88 pct), 
deltid - ler (10 pct) 

2 L-plante,sukker 

plante - ler (45 pct),  
deltid – ler (16 pct),   
svin - ler (18 pct) 15 S-plante,kartofler 

plante - sand (52 pct),  
kvæg - sand (21 pct),  
svin - sand (14 pct) 

3 L-plante,frø 

plante - ler (48 pct),  
deltid - ler (21 pct),  
svin – ler (16 pct) 16 S-kvæg, konv.<1,4 

kvæg - sand (84 pct.),  
kvæg – ler (12 pct.) 

4 L-kvæg, konv.<1,4 
kvæg - ler (22 pct),  
kvæg - sand (74 pct) 17 S-kvæg,konv,1.4,harm kvæg - sand (94 pct.) 

5 L-kvæg,konv,1.4,harm
kvæg - ler (44 pct),  
kvæg - sand (56 pct) 18 S-kvæg,konv.disharm 

kvæg - sand (81 pct.),  
kvæg – ler (19 pct.) 

6 L-kvæg,konv.disharm kvæg - ler (86 pct) 19 S-kvæg,øko kvæg - sand (90 pct.) 

7 L-kvæg,øko 
kvæg - ler (46 pct),  
kvæg - sand (54 pct) 20 S-svin,<1,4 

svin - sand (52 pct.),  
deltid - sand (15 pct), 
svin – ler (13 pct.) 

8 L-svin,<1,4 

svin - ler (45 pct),  
svin – sand (16 pct),  
deltid - ler (24 pct) 21 S-svin,harm.>1,4 

svin - sand (82 pct.),  
svin - ler (13 pct) 

9 L-svin,harm.>1,4 
svin - ler (50 pct),  
svin - sand (39 pct) 22 S-svin,disharm svin - sand (86 pct.) 

10 L-svin,disharm 
svin - ler (70 pct),  
svin - sand (27 pct) 23 S-amme 

deltid - sand (55 pct.),  
kvæg - sand (13 pct),  
plante - sand (14 pct) 

11 L-plante,blandet 

plante – ler  (25 pct),  
deltid - ler (38 pct),  
deltid - sand (21 pct) 24 S-plante,blandet 

deltid - sand (53 pct.),  
plante - sand (25 pct) 

12 L-rest 

 kvæg – sand (32 pct), 
svin – sand (29 pct),  
deltid – sand (34 pct) 25 S-rest 

kvæg - sand (44 pct.),  
svin - sand (33 pct),  
deltid - sand (13 pct) 

13 L-gartneri 

gartneri - ler (48 pct),  
gartneri - sand (40 pct) 
,  
deltid (12 pct) 26 S-gartneri 

gartneri - sand (57 pct), 
gartneri - ler (28 pct) 

      27 Slagtekyllinger 
svin - sand (66 pct),  
svin - ler (29 pct) 

      28 Fjerkræ i øvrigt 

svin - sand (43 pct),  
svin – ler (15 pct),  
deltid - ler (13 pct),  
deltid - sand (13 pct)  

 
 
Den beregnede absolutte ændring i produktionen af en given landbrugsvare for en gi-
ven typologi afhænger som nævnt af typologiens strukturelle karakteristika (initial 
produktion af varen, varens betydning i typologiens samlede produktion samt antallet 
af bedrifter i typologien), prisændringens størrelse, samt typologiens evne til profita-
belt at tilpasse produktionsintensitet og –sammensætning til ændrede prisforhold. I 
det følgende er de strukturelle karakteristika unikke for de enkelte typologier, og da 
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de 8 sæt adfærdsparametre er repræsenteret forskelligt i typologierne, vil også de 
gennemsnitlige adfærdsparametre være typologi-specifikke. Prisændringens størrelse 
er derimod ens på tværs af alle typologier. Den beregnede rangordning af udbudsre-
sponser er således et resultat af kombinationen af strukturelle karakteristika og tilpas-
ningsparametre. Som nævnt kan en stor prisændring give anledning til en anderledes 
rangordning end en lille prisændring. Dette er belyst nedenfor, idet der for udvalgte 
varer er vist resultater for prisstigninger på henholdsvis 1, 5 og 10 pct. 
 
I beregningerne nedenfor er der i videst muligt omfang taget hensyn til eksisterende 
kvantitative reguleringer i forhold til landbrugsbedrifterne. Det er således antaget, at 
de 28 typologier opererer under de aktuelt eksisterende reguleringer af erhvervet, 
hvilket i nogle tilfælde har betydning for typologiernes ekspansionsmuligheder. 
Blandt de omfattede kvantitative reguleringer er kravene til harmoni mellem husdyr-
hold og dyrket areal, som indebærer, at disharmoniske husdyrbrug kun har begrænse-
de muligheder for at øge den animalske produktion, selv om det ville være forholdsvis 
rentabelt på disse typologier. Endvidere er der taget højde for kombinationen af krav 
til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning samt reducerede normer for kvælstof-
gødskning, som blev indført i forbindelse med Vandmiljøplan 2 i 1998. Endelig er der 
taget hensyn til EU’s mælkekvoteordning, som indebærer at den samlede mælkepro-
duktionen ikke kan øges. Se dog afsnit 4.11 nedenfor vedrørende mælk. 

4.1. Hvede 

Som nævnt afhænger den absolutte ændring i produktionen på de forskellige typolo-
gier ved en prisændring dels af prisændringens størrelse, dels af de enkelte typologi-
ers strukturelle karakteristika, og dels af de økonomiske muligheder for tilpasninger 
af produktionen i de enkelte typologier. 
 
Udvalgte strukturelle indikatorer vedrørende hvedeproduktionen i de 28 typologier 
fremgår af tabel 7. Det fremgår af tabellen, at de største bidragydere til den samlede 
hvedeproduktion er plantebrug på lerjord (typologierne 2, 3 og 11). Disse typologier 
har generelt et større hvedeareal pr. bedrift end landsgennemsnittet. Også harmoniske 
svinebrug  har et relativt stort hvedeareal pr. bedrift. Hvedeproduktionen lægger be-
slag på en relativt stor del af arealet på plante-, svine- og fjerkræbedrifter. 
Hvedeandelen af landbrugsarealet er generelt 10-15 procent point højere for 
typologier på lerjord end for tilsvarende typologier på sandjord. 
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Tabel 7. Strukturelle karakteristika vedr. hvede for de 28 typologier 
    
    

Typologiens andel af 
hvedeproduktionen

 
Hvedeareal pr. 

bedrift 

Hvede, andel 
af bedriftens 

samlede areal 
    pct. ha pct 
    
1   L-deltid 6.3 3.8 33 
2  L-plante,sukker 10.8 23.3 30 
3 L-plante,frø 13.5 37.9 36 
4 L-kvæg, konv.<1,4 1.4 17.5 18 
5 L-kvæg,konv,1.4,harm 0.6 3.9 8 
6 L-kvæg,konv.disharm 0.4 6.8 15 
7 L-kvæg,øko 0.1 7.1 8 
8 L-svin,<1,4 5.6 22.5 40 
9 L-svin,harm.>1,4 2.6 30.5 41 
10 L-svin,disharm 5.4 17.1 32 
11 L-plante,blandet 10.5 25.7 38 
12 L-rest 1.9 9.1 24 
13 L-gartneri 0.1 1.8 15 
14 S-deltid 2.8 2.1 19 
15 S-plante,kartofler 2.0 10.4 11 
16 S-kvæg, konv.<1,4 2.9 8.7 11 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 1.9 3.4 5 
18 S-kvæg,konv.disharm 0.1 1.7 4 
19 S-kvæg,øko 0.2 2.6 3 
20 S-svin,<1,4 8.4 19.6 26 
21 S-svin,harm.>1,4 2.1 24.5 31 
22 S-svin,disharm 3.4 10.5 19 
23 S-amme 3.4 2.6 11 
24 S-plante,blandet 7.0 17.5 24 
25 S-rest 2.4 6.3 15 
26 S-gartneri 0.1 1.4 14 
27 Slagtekyllinger 1.9 16.1 39 
28 Fjerkræ i øvrigt 2.2 18.8 36 
    
  Alle typologier 100.0 9.1 21 
 

 
 
Udpegningen af marginale hvedeproducenter sker som nævnt ud fra forskelle i pro-
duktionsrespons for de 28 typologier ved én pct. stigning i hvedeprisen. Resultater af 
en sådan prisstigning ses i tabel 8. Den største absolutte stigning i hvedeproduktion 
sker for gruppen af harmoniske svinebrug på sandjord (typologi 20), som tilsammen 
øger hvedeproduktionen med ca. knap 140 mio. kg, eller knap 15 pct. af den samlede 
produktionsudvidelse. Produktions-udvidelserne på svinetypologierne 10 og 22 er dog 
hver især næsten lige så store som udvidelsen på typologi 20. 
 
At typologi nr. 20 udpeges som den største marginale bidragyder til hvedeproduktio-
nen skyldes fortrinsvis at fleksibiliteten i sammensætningen af kornarealet er noget 
større på svinebrugene end på de øvrige brugstyper, hvilket også fremgik af elasticite-



 
 Marginale producenter af udvalgte landbrugsprodukter, FØI 25

terne ovenfor (tabel 5), samtidig med at typologi 20 også er blandt de væsentligste 
hvedeproducenter i udgangssituationen. 
 
Tabel 8. Relativ og absolut produktionsændring for hvede ved 1. pct. hvedepris-

stigning for de 28 typologier 
    
     

Produktionsændring 
Andel af absolut pro-

duktionsændring
 

Rang 
    pct 1000 t pct.  
   
1   L-deltid 0.3 0.7 0.1 25 
2  L-plante,sukker 9.8 39.5 4.2 10 
3 L-plante,frø 15.8 79.0 8.4 4 
4 L-kvæg, konv.<1,4 33.4 16.9 1.8 16 
5 L-kvæg,konv,1.4,harm 33.9 7.5 0.8 20 
6 L-kvæg,konv.disharm 13.9 1.9 0.2 23 
7 L-kvæg,øko 7.6 0.4 0.0 26 
8 L-svin,<1,4 29.6 61.1 6.5 5 
9 L-svin,harm.>1,4 53.8 52.4 5.6 7 
10 L-svin,disharm 52.6 105.4 11.2 3 
11 L-plante,blandet 9.2 35.6 3.8 11 
12 L-rest 17.9 12.7 1.4 17 
13 L-gartneri 0.0 0.0 0.0 28 
14 S-deltid 2.0 2.1 0.2 22 
15 S-plante,kartofler 24.7 18.1 1.9 15 
16 S-kvæg, konv.<1,4 50.4 54.0 5.8 6 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 33.5 24.3 2.6 14 
18 S-kvæg,konv.disharm 23.0 0.9 0.1 24 
19 S-kvæg,øko 44.3 4.0 0.4 21 
20 S-svin,<1,4 44.6 138.5 14.8 1 
21 S-svin,harm.>1,4 60.8 47.7 5.1 8 
22 S-svin,disharm 87.0 111.4 11.9 2 
23 S-amme 26.4 33.3 3.6 12 
24 S-plante,blandet 9.9 26.0 2.8 13 
25 S-rest 48.4 43.1 4.6 9 
26 S-gartneri 0.0 0.0 0.0 27 
27 Slagtekyllinger 14.8 10.5 1.1 19 
28 Fjerkræ i øvrigt 13.6 11.2 1.2 18 
   
  I alt 25.3 938.2 100.0   

 
 
Det skal anføres, at de procentvise produktionsudvidelser kan synes store for nogle af 
typologierne, ikke mindst de forskellige svinebrugs-typologier. Det skyldes, at en 
hvedeprisstigning på én pct. giver anledning til en noget større procentvis stigning i 
afkastet pr. hektar hvede. Da priserne (og dermed afkastet) til andre afgrøder forud-
sættes uændret, vil der således være et relativt stærkt incitament til at omlægge pro-
duktionen til fordel for hvede. Desuden gøres der opmærksom på, at der er tale om en 
langsigtet betragtning, hvor alle tilpasninger forudsættes at have fundet sted. 
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Som nævnt afhænger produktionseffekten på de forskellige typologier af prisændrin-
gens størrelse, bl.a. fordi ekspansionsmulighederne i varierende grad bliver udtømt 
for de respektive typologier. I tabel 9 er vist andelene af den absolutte produktionsud-
videlse ved 3 forskellige prisændringsforudsætninger for de højst rangerende typolo-
gier, jf. ovenfor. 
 
Tabel 9. Andele af produktionsudvidelse for hvede ved forskellige prisstigninger 

   
  Andele af absolut produktion, pct 
  1 pct. prisstigning 5 pct. prisstigning 10 pct. prisstigning 
   
2 L-plante,sukker 4.2 3.9 5.3 
3 L-plante,frø 8.4 6.6 6.6 
8 L-svin,<1,4 6.5 6.2 6.6 
9 L-svin,harm.>1,4 5.6 5.0 4.7 
10 L-svin,disharm 11.2 8.5 8.2 
16 S-kvæg, konv.<1,4 5.8 5.5 5.5 
20 S-svin,<1,4 14.8 13.8 12.2 
21 S-svin,harm.>1,4 5.1 5.4 5.6 
22 S-svin,disharm 11.9 17.5 17.2  

 
 
Som resultaterne viser, afhænger rangordningen til dels af prisændringens størrelse, 
selv om de viste typologier stadig er dem med de største absolutte produktionsudvi-
delser. Men som det fremgår vil en prisstigning på 10 pct. indebære, at det er dishar-
moniske svinebrug på sandjord (typologi 22) der ekspanderer mest, og ikke de har-
moniske svinebrug (typologi 20). Dette skyldes, at typologi 22 anvender en mindre 
del af sit areal på hvede i udgangspunktet, og derfor har relativt mere plads til at ud-
vide hvedeproduktionen end typologi 20. 

4.2. Byg 

Af tabel 10 fremgår en række nøgletal for vårbygproduktionen på udvalgte typologier. 
De største bidragydere til produktionen af vårbyg er typologi nr. 2, 20, 23 og 24, som 
repræsenterer plantebrug, harmoniske svinebrug på sandjord, samt ammekvæg-
bedrifter. Det absolutte areal med vårbyg er klart størst for plantebrug på sandjord, 
hvor vårbygarealet er omkring 20 ha pr. bedrift. Alle de nævnte typologier anvender 
ca. 25 pct. af deres areal på vårbyg. 
 
En prisstigning på vårbyg vil absolut set give den største produktionsstigning i typo-
logi 20 (harmoniske svinebrug på sandjord), som står for 18 pct. af produktionsudvi-
delsen.  De efterfølgende typologier er harmoniske kvægbrug på sandjord (typologi 
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16), som står for ca. 13 pct. af produktionsudvidelsen, samt disharmoniske svinebrug 
på sandjord (typologi 22), som bidrager med ca. 10 pct. af stigningen. Det relativt sto-
re bidrag fra typologi 20 kan især tilskrives en relativt stor tilpasningsevne i sammen-
sætningen af vårbyg- og hvedearealet på disse bedrifter (og dermed en forholdsvis 
stor procentvis stigning i vårbygproduktionen på disse bedrifter). Typologi nr. 20 er 
stadig den største marginale producentgruppe ved prisstigninger op til 10 pct., men 
typologi 22 overtager andenpladsen på bekostning af typologi 16, som rykker ned på 
4. pladsen, bl.a. fordi disse kvægbrug støder på en barriere i forhold til grovfoderfor-
syningen. 
 
Tabel 10. Strukturelle karakteristika og produktionsændringer vedr. vårbyg for de 

væsentligste typologier 
   

   Typologiens 
andel af 
vårbyg-

produktionen

Vårbyg-
areal pr. 

bedrift

Vårbyg, an-
del af bedrif-
tens samle-

de areal

Produk-
tions-

ændring

  
Andel af abso-

lut produkti-
onsændring 

 
 
 

Rang 
   pct. ha pct pct 1000 t pct.  

    
2 L-plante,sukker 9.1 20.0 26 4.6 11.6 3.2 12 
3 L-plante,frø 5.7 15.9 15 9.3 14.4 4.0 9 
11 L-plante,blandet 5.9 15.0 22 8.4 13.7 3.8 10 
14 S-deltid 5.0 4.3 37 5.0 6.9 1.9 15 
15 S-plante,kartofler 5.6 26.8 29 12.7 19.5 5.4 8 
16 S-kvæg, konv.<1,4 5.9 18.3 22 29.0 47.2 13.0 2 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 5.0 7.6 12 14.7 20.2 5.6 6 
20 S-svin,<1,4 8.9 20.3 27 26.6 65.6 18.0 1 
22 S-svin,disharm 5.3 12.3 22 24.7 35.9 9.9 3 
23 S-amme 8.0 6.0 26 9.0 19.9 5.5 7 
24 S-plante,blandet 8.0 21.4 29 10.8 23.8 6.5 4 
25 S-rest 3.9 10.9 26 19.5 21.1 5.8 5 
    
  Alle typologier 100.0 9.5 22 13.2 363.5 100.0   

 
 
Tilsvarende nøgletal for vinterbyg er vist i tabel 11 for de væsentligste typologier in-
denfor denne produktionsgren. Der ses et vist sammenfald med de største bidragydere 
af vårbyg. Typologi 20 (harmoniske svinebrug på sandjord) bidrager med ca. 14 pct. 
af den samlede vinterbyg produktion i udgangspunktet, mens en række andre typolo-
gier (8, 10, 11 og 21) bidrager med 6-8 pct. hver. De gennemsnitlige vinterbygarealer 
pr. bedrift er størst for harmoniske svinebrug (typologi 9 og 21), og vinterbyg udgør 
en relativt stor andel af arealet på disse svinebrug (både på ler- og sandjord), mens de 
øvrige typologier ikke afviger så markant fra gennemsnittet.  
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Tabel 11. Strukturelle karakteristika og produktionsændringer vedr. vinterbyg for 
de 28 typologier 

    
   

Typologiens 
andel af 

vinterbyg-
produktionen

Vinterbyg-
areal pr. 

bedrift

Vinterbyg, 
andel af 

bedriftens 
samlede 

areal

 
 
 

Produktions-
ændring 

 
 

Andel af ab-
solut produk-
tionsændring 

 
 
 
 

Rang 
   pct. ha pct pct 1000 t pct.   

    
1 L-deltid 4.6 0.5 5 0.2 0.1 0.2 19 
2 L-plante,sukker 3.9 1.7 2 5.3 1.2 3.3 8 
3 L-plante,frø 4.7 2.8 3 6.8 1.9 5.1 6 
8 L-svin,<1,4 6.4 4.4 8 16.2 6.0 16.6 2 
9 L-svin,harm.>1,4 5.1 10.9 15 17.1 5.2 14.2 3 
10 L-svin,disharm 6.9 3.7 7 22.5 9.0 24.9 1 
11 L-plante,blandet 8.0 4.1 6 1.9 0.9 2.5 11 
14 S-deltid 4.3 0.7 6 0.3 0.1 0.2 17 
16 S-kvæg, konv.<1,4 3.4 1.9 2 7.7 1.5 4.2 7 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 2.6 0.7 1 7.3 1.1 3.1 9 
20 S-svin,<1,4 14.1 6.0 8 4.0 3.3 9.2 4 
21 S-svin,harm.>1,4 6.6 10.0 13 0.8 0.3 0.9 14 
23 S-amme 4.6 0.7 3 11.0 3.0 8.2 5 
24 S-plante,blandet 5.0 2.5 3 2.4 0.7 1.9 12 
25 S-rest 2.7 1.3 3 6.8 1.1 2.9 10 
    
  Alle typologier 100.0 1.7 4 6.2 36.3 100.0    

 
 
Det største bidrag til stigningen i vinterbyg produktionen ses på typologi 10 (dishar-
moniske svinebrug på lerjord), med typologi 8 og 9 (harmoniske svinebrug på lerjord) 
på hhv. anden og tredje-pladsen. Svinebrugene er som ovenfor nævnt karakteriseret 
ved en relativt stor evne til omlægning mellem de forskellige kornarter (samtidig med 
at deres bidrag til produktionen som udgangspunkt også er betydeligt). Typologi 10 
har således klart den største procentvise ændring i vinterbygproduktionen ved den be-
tragtede prisstigning. For alle typologier undtagen 9 og 21 udgør vinterbyg under 10 
pct. af bedrifternes samlede areal, så forskelle i de arealmæssige barrierer for udvidel-
se af vinterbygproduktionen vurderes ikke at have betydning for resultaterne. Ved 
større prisstigninger ændres rangordningen i toppen således, at svinebrug på sandjords 
rolle er voksende med den samlede produktionsstigning.  
 
I forbindelse med fortolkningen af resultaterne for vår- og vinterbyg er det væsentligt 
at holde sig for øje, at de er fremkommet ved simuleringer af ensidige prisstigninger 
på den pågældende kornart. Ved beregningen for vårbyg antages det således eksem-
pelvis, at prisen på vårbyg stiger, mens prisen på vinterbyg er uændret.  
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I tabel 12 er vist tilsvarende resultater for den samlede produktion af byg ved en sam-
tidig prisændring på både vår- og vinterbyg.  
 
Tabel 12. Strukturelle karakteristika og produktionsændringer vedr. byg ialt for de 

28 typologier 
    

   Typologiens 
andel af 

bygproduk-
tionen

Bygareal 
pr. bedrift

Byg, andel 
af bedrif-

tens sam-
lede areal

 
 

Produktions-
ændring 

 
Andel af abso-

lut produktions-
ændring 

 
 
 

Rang 
   pct. ha pct pct 1000 t pct.   

    
1 L-deltid 5.5 4.1 36 0.5 1.0 0.2 24 
2 L-plante,sukker 8.1 21.8 28 5.0 13.5 3.1 13 
3 L-plante,frø 5.5 18.7 18 8.3 15.2 3.5 12 
4 L-kvæg, konv.<1,4 1.5 23.3 23 19.9 9.8 2.3 15 
8 L-svin,<1,4 3.5 15.5 27 17.3 20.3 4.7 9 
9 L-svin,harm.>1,4 1.9 22.8 31 29.9 18.8 4.4 10 
10 L-svin,disharm 3.2 10.7 20 11.0 11.9 2.8 14 
11 L-plante,blandet 6.3 19.1 29 7.5 15.8 3.7 11 
14 S-deltid 4.9 5.0 43 4.3 7.0 1.6 16 
15 S-plante,kartofler 5.1 29.5 32 12.8 21.8 5.1 8 
16 S-kvæg, konv.<1,4 5.5 20.2 25 27.9 51.0 11.8 2 
17 S-

kvæg,konv,1.4,harm 
4.6 8.3 13 14.7 22.5 5.2 7 

20 S-svin,<1,4 9.9 26.3 35 22.8 75.2 17.5 1 
22 S-svin,disharm 5.7 15.3 27 19.2 36.6 8.5 3 
23 S-amme 7.4 6.7 29 11.6 28.9 6.7 4 
24 S-plante,blandet 7.5 23.8 33 10.4 25.9 6.0 5 
25 S-rest 3.7 12.2 30 20.3 25.1 5.8 6 
    
  Alle typologier 100.0 11.3 26 12.9 430.7 100.0    

 
 
Resultaterne for byg som helhed minder om resultaterne for vårbyg, hvilket er en na-
turlig konsekvens af, at vårbyg udgør langt størsteparten af den samlede bygproduk-
tion. Således er det også her typologierne 20, 16 og 22, som ligger på de øverste plad-
ser med hensyn til bidrag til den marginale produktion.  

4.3. Raps 

Som det fremgår af tabel 13, er især harmoniske svinebrug på sandjord (typologi 20), 
samt plantebrug på lerjord (3 og 11) og typologierne 1 og 24 væsentlige aktører i 
rapsproduktionen. Rapsarealet pr. bedrift er også størst på harmoniske svinebrug på 
sandjord, men desuden relativt stort på blandede plantebrug og frøbedrifter. Rapsarea-
lets andel af det samlede areal er generelt større på de nævnte typologier end øvrige 
typologier, men for alle typologier ligger andelen under 10 pct.  
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Tabel 13. Strukturelle karakteristika og produktionsændringer vedr. raps for de 
væsentligste typologier 

    
   Typologiens 

andel af 
rapsproduk-

tionen
Rapsareall 
pr. bedrift

Raps, andel 
af bedriftens 

samlede 
areal

 
 

Produk-tions-
ændring 

 
Andel af absolut 

produktions- 
ændring 

 
 

Rang 

   pct. ha pct pct 1000 t pct.  
    
1 L-deltid 8.8 1.1 9 3.5 0.8 0.4 20 
3 L-plante,frø 11.4 6.0 6 137.8 43.6 20.3 1 
8 L-svin,<1,4 6.5 4.4 8 78.5 14.2 6.6 6 
9 L-svin,harm.>1,4 1.9 4.0 5 220.3 11.4 5.3 8 
10 L-svin,disharm 2.7 1.7 3 246.6 18.1 8.4 4 
11 L-plante,blandet 11.8 5.6 8 91.6 30.0 14.0 2 
16 S-kvæg, konv.<1,4 4.2 2.5 3 130.4 15.2 7.1 5 
20 S-svin,<1,4 16.1 6.9 9 49.3 22.0 10.3 3 
22 S-svin,disharm 5.3 2.4 4 64.3 9.4 4.4 9 
23 S-amme 4.0 0.7 3 56.1 6.2 2.9 11 
24 S-plante,blandet 8.9 5.7 8 52.3 12.8 6.0 7 
25 S-rest 3.1 1.4 3 77.7 6.6 3.1 10 
    
  Alle typologier 100.0 1.8 4 77.5 214.0 100.0   

 
 
Ved en rapsprisstigning på én pct. er det især for plantebrug på lerjord (typologi 2 ef-
terfulgt af typologi 11), der sker en udvidelse af produktionen, hvilket skyldes en 
kombination af, at disse bedrifter i forvejen bidrager stærkt til rapsproduktionen, samt 
at evnen til tilpasning af rapsproduktionen også ligger i den høje ende på disse bedrif-
ter, og dels fordi plantebrug på lerjord generelt har nogle store transformations-
elasticiteter i forhold til raps, jf. tabel 5.  De øvrige plantebrugstypologier på lerjord 
ligger i øvrigt også højt i rangordningen som følge af de relativt store elasticiteter. 
 
Ved større rapsprisstigninger overtages de førende pladser af svinebrug på sandjord 
(typologi 20 og 22). For typologi 20 (som overtager førstepladsen ved en 10 pct. pris-
stigning) skyldes det fortrinsvis, at denne typologi som udgangspunkt udgør det stør-
ste bidrag til rapsproduktionen,  

4.4. Ærter 

Af tabel 14 fremgår strukturelle karakteristika for typologierne vedrørende produktio-
nen af markærter. I udgangssituationen er de største bidragydere til typologierne 23 
og 24, som hver bidrager med 14-15 pct. af den samlede produktion. På disse typolo-
gier udgør ærter også en relativt stor del af arealet, men for ingen af typologierne 
overstiger ærtearealet 6 pct. Blandt de øvrige større bidragydere i udgangssituationen 
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er typologierne 3 (plantebrug med frøproduktion på lerjord) samt 20 og 22 (svinebrug 
på sandjord). 
 
Tabel 14. Strukturelle karakteristika og produktionsændringer vedr. bælgsæd for 

de væsentligste typologier 
    

   Typologiens 
andel af bælg-
sædproduktio-

nen

Bælgsæd 
areal pr. 

bedrift

Bælgsæd, 
andel af be-

driftens sam-
lede areal

 
 

Produktions-
ændring 

Andel af 
absolut 

produktions-
ændring 

 
 
 

Rang 
   pct. ha pct pct 1000 t pct.  

    
2 L-plante,sukker 3.4 1.0 1 95.9 6.0 9.1 4 
3 L-plante,frø 8.4 3.9 4 61.7 9.6 14.6 1 
4 L-kvæg, konv.<1,4 1.7 2.2 2 115.8 3.7 5.7 8 
11 L-plante,blandet 5.4 1.8 3 53.7 5.4 8.2 6 
14 S-deltid 6.4 0.6 5 14.6 1.8 2.7 12 
15 S-plante,kartofler 5.8 3.7 4 40.9 4.4 6.7 7 
16 S-kvæg, konv.<1,4 3.3 1.3 2 93.1 5.7 8.7 5 
20 S-svin,<1,4 8.5 2.3 3 20.0 3.2 4.8 9 
22 S-svin,disharm 10.3 2.9 5 9.6 1.9 2.8 10 
23 S-amme 14.4 1.1 5 31.6 8.5 12.9 3 
24 S-plante,blandet 14.7 4.3 6 32.1 8.8 13.4 2 
25 S-rest 3.9 1.1 3 24.5 1.8 2.7 11 
    
  Alle typologier 100.0 1.2 3 35.3 65.8 100.0   

 
 
Ved en stigning i prisen på ærter sker den største del af produktionsstigningen inden-
for typologi 3, hvilket skyldes en kombination af, at typologien som udgangspunkt er 
blandt de større udbydere, samtidig med at den procentvise produktionsrespons er 
forholdsvis stor på disse bedrifter. Som det er tilfældet for rapsproduktionen er tilpas-
ningsevnen (i form af de estimerede transformationselasticiteter) i forhold til ærtea-
realet relativt høj for plantebrug på lerjord. Som nævnt ovenfor bidrager typologi 23 
og 24 som udgangspunkt relativt meget til ærteproduktionen, og det samme er tilfæl-
det med den marginale produktion, idet det absolutte produktionsudvidelser for disse 
to typologier er af næsten samme størrelsesorden som for typologi 3. 
 
Ved større prisstigninger overtages førstepladsen af typologi 24, men også typologi-
erne 8. 14, 20 og 22 overhaler typologi 3 ved en prisstigning på 10 pct. Forklaringen 
herpå er, at en udvidelse af ærteproduktionen for plantebrug på lerjord fortrinsvis sker 
på bekostning af raps, mens tilbøjeligheden til omlægning mellem ærter/raps på den 
ene side og korn på den anden ikke er så stor for disse bedrifter. Indtil mulighederne 
for at omlægge rapsarealer til ærteproduktion er udtømte, vil produktionen således 
være relativt fleksibel, men vil være mere stiv, når disse muligheder er udtømte. 
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4.5. Kartofler 

En række strukturelle karakteristika for kartoffelproduktionen fremgår af tabel 15. 
Den klart største bidragyder til kartoffelproduktionen er typologi 15 (plantebrug med 
kartoffelproduktion på sandjord) som bidrager med knap 2/3 af den samlede kartof-
felproduktion. De øvrige typologier bidrager kun med undselige andele af produktio-
nen – typologi 22 som den største med ca. 12 pct. Det er også kun for typologi 15, at 
kartofler lægger beslag på en væsentlig del af det dyrkede areal. 
 
Tabel 15. Strukturelle karakteristika og produktionsændringer vedr. kartofler for 

de 28 typologier 
    

   Typologiens 
andel af 

kartoffel-
produktionen

Kartoffel 
areal pr. 

bedrift

Kartoffel, 
andel af be-

driftens sam-
lede areal

 
 

Produktions-
ændring 

 
Andel af absolut 

produktions- 
ændring 

 
 
 

Rang 
   pct. ha pct. pct. 1000 t pct.   

    
3 L-plante,frø 2.0 0.4 0 20.6 4.4 1.4 7 
15 S-plante,kartofler 69.4 22.0 24 15.3 112.6 35.7 1 
16 S-kvæg, konv.<1,4 1.7 0.3 0 159.3 28.5 9.0 5 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 1.3 0.1 0 227.0 30.6 9.7 3 
22 S-svin,disharm 11.8 1.5 3 0.0 0.0 0.0 28 
23 S-amme 0.9 0.0 0 298.3 27.5 8.7 6 
24 S-plante,blandet 2.0 0.3 0 361.2 77.4 24.6 2 
25 S-rest 1.1 0.1 0 248.6 28.9 9.2 4 
    
  Alle typologier 100.0 0.6 1 29.6 315.0 100.0    

 
 
Ved en prisstigning på kartofler sker de største procentvise produktionsstigninger for 
typologierne 24, 23, 25, 17 og 16, men i kraft af deres meget begrænsede andel af det 
samlede volumen giver disse stigninger kun et beskedent bidrag til den samlede pro-
duktionsændring, hvor det største bidrag (38 pct.) leveres af de kartoffelproducerende 
plantebrug på sandjord (typologi 15). Den næststørste bidragyder er typologi 24 
(plantebrug med blandet produktion på sandjord), som står for 26 pct. af produktions-
udvidelsen. Ved større prisstigninger forstærkes koncentrationen af kartoffelprodukti-
onen på typologi 15. 

4.6. Sukkerroer 

Produktionen af sukkerroer er underlagt kvotereguleringer, som indebærer at en vis 
produktion kan afsættes til en høj pris, mens overskydende produktion afsættes til 
verdensmarkedspris. Dette kunne som udgangspunkt betinge, at det ville give be-
grænset mening at beregne marginale producenter af sukkerroer, og det kunne også 
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formodes at det ville være vanskeligt at kvantificere produktionsresponser for sukker-
roer på et empirisk grundlag. Der er imidlertid visse motiver for at tilpasse produktio-
nen til ændrede priser, bl.a. i kraft af leveringskontrakternes udformning, hvor også 
hensynet til sikring af fremtidige leveringsrettigheder spiller en rolle. 
 
I tabel 16 er vist en række strukturelle karakteristika vedrørende sukkerproduktionen 
på de mest relevante typologier. Den klart største bidragyder til sukkerroeproduktio-
nen i udgangspunktet er typologi 2 (plantebrug med sukkerroeproduktion på lerjord), 
som bidrager med ca. 60 pct. af den samlede sukkerroeproduktion. De øvrige større 
bidragydere omfatter typologi 10 (disharmoniske svinebrug på lerjord) med ca. 8 pct. 
af sukkerroeproduktionen. og typologi 3 (frøproducerende plantebrug på lerjord) med 
ca. 5 pct. For bedrifter i typologi 2 udgør sukkerroearealet ca. 21 pct. af det dyrkede 
areal, og for bedrifter i typologi 6 udgør det 11 pct., mens det for de øvrige typologier 
kun udgør en beskeden arealandel.  
 
Tabel 16. Strukturelle karakteristika og produktionsændringer vedr. sukkerroer for 

de 28 typologier 
    

   Typologiens 
andel af suk-

kerroepro-
duktionen

Sukkerroe-
areal 

pr. bedrift

Sukkerroe, 
andel af be-

driftens sam-
lede areal

 
 

Produktions-
ændring 

Andel af 
absolut 

produktion-
sændring 

 
 
 

Rang 

   pct. ha pct pct 1000 t pct.   
    
1 L-deltid 4.4 0.3 2 0.0 0.0 0.0 19 
2 L-plante,sukker 60.1 16.6 21 2.1 39.8 12.6 3 
3 L-plante,frø 5.4 1.9 2 38.2 63.8 20.2 1 
5 L-kvæg,konv,1.4,harm 0.2 0.2 0 181.6 10.1 3.2 11 
6 L-kvæg,konv.disharm 2.0 4.9 11 16.8 10.7 3.4 9 
10 L-svin,disharm 7.6 3.1 6 2.8 6.7 2.1 12 
11 L-plante,blandet 3.2 0.9 1 50.8 51.2 16.2 2 
16 S-kvæg, konv.<1,4 1.0 0.4 0 111.9 35.1 11.1 4 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 0.4 0.1 0 128.1 15.0 4.7 7 
18 S-kvæg,konv.disharm 0.3 0.6 1 197.2 19.7 6.2 6 
20 S-svin,<1,4 4.6 1.1 1 3.1 4.4 1.4 15 
22 S-svin,disharm 1.2 0.3 1 64.7 24.7 7.8 5 
24 S-plante,blandet 2.1 0.6 1 18.0 12.0 3.8 8 
25 S-rest 0.7 0.2 0 49.2 10.6 3.4 10 
    
  Alle typologier 100.0 1.0 2 10.2 316.1 100.0    

 
 
Ved en ændring i prisen på sukkerroer sker de største procentvise produktionsændrin-
ger for kvægbrug (typologi 5 samt 16-18), dog alle fra et meget lavt udgangsniveau. 
Den største absolutte produktionsstigning sker for typologi 3 (efterfulgt af typologi 
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11), hvilket skyldes en kombination af en forholdsvis stor produktionsandel i ud-
gangssituationen og en relativt høj grad af tilpasning, bl.a. fordi der som udgangs-
punkt er god plads til udvidelse af sukkerroeproduktionen på disse bedrifter, da suk-
kerroearealet jo kun udgør ca. 2 pct. i udgangssituationen. Derimod sker der stort set 
ingen produktionstilpasning for bedrifterne i typologi 2, hvorfor disse kun ligger på 
en tredjeplads i forhold til den marginale produktion. Forklaringen på den beskedne 
produktionstilpasning på disse brug er en generelt lav transformationselasticitet mel-
lem rodfrugter og kerneafgrøder for plantebrug på lerjord, jf. tabel 5, og som nævnt 
også en relativt stor initial arealandel til sukkerroeproduktion.  

4.7. Svinekød 

Typologi 22 (disharmoniske svinebrug på sandjord) bidrager med ca. 34 pct. af den 
samlede svineproduktion i udgangssituationen, og er dermed den største bidragyder til 
svineproduktionen (tabel 17). Det er også disse bedrifter, som har det største antal 
svin pr. bedrift (og pr. hektar). Disharmoniske svinebrug på lerjord (typologi 10) og 
harmoniske svinebrug på sandjord (typologi 20) er også blandt de større udbydere af 
svin, hvilket er udtryk for et betydeligt antal bedrifter inden for disse typologier. Også 
de øvrige svine-typologier (især typologierne 9 og 21) har i sagens natur et relativt 
stort antal svin pr. bedrift, men da antallet af bedrifter i disse kategorier er mere be-
skedent, vejer de ikke så tungt i den samlede svineproduktion. 
 
Tabel 17. Strukturelle karakteristika og produktionsændringer vedr. svin for de 

væsentligste typologier 
    

   Typologiens 
andel af svine-

produktionen

Avlssvin 
pr. bedrift

Slagtesvin 
pr. bedrift

Slagtesvin 
pr. ha

Produktions-
ændring 

Andel af ab-
solut produk-
tionsændring 

Rang 

   pct. stk stk  pct 1000 kr pct.   
    
2 L-plante,sukker 3.9 20.3 210.9 2.7 0.3 1.3 6.5 6 
3 L-plante,frø 3.4 11.7 182.6 1.8 0.3 0.9 4.6 8 
8 L-svin,<1,4 3.7 42.0 377.7 6.6 0.4 2.1 10.3 3 
9 L-svin,harm.>1,4 4.4 114.2 1049.2 14.2 0.2 0.9 4.2 9 
10 L-svin,disharm 23.1 171.5 1689.0 31.4 0.0 0.8 3.7 10 
15 S-plante,kartofler 1.3 12.8 155.0 1.7 0.7 1.4 6.7 5 
20 S-svin,<1,4 11.1 46.4 533.7 7.2 0.5 6.6 32.7 1 
21 S-svin,harm.>1,4 4.7 161.6 1145.3 14.7 0.2 1.1 5.3 7 
22 S-svin,disharm 34.1 189.6 1647.5 29.3 0.1 2.1 10.3 4 
23 S-amme 1.3 0.3 11.7 0.5 2.1 2.2 10.9 2 
25 S-rest 5.5 11.3 198.9 4.9 0.1 0.5 2.2 11 
    
  Alle typologier 100.0 19.1 187.0 4.4 0.2 20.3 100.0    
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Ved en ændring i svineprisen er det især typologi nr. 20 (harmoniske svinebrug på 
sandjord), der bidrager til produktionsudvidelsen, hvilket dels skyldes den relativt sto-
re vægt i udgangspunktet, og dels at ekspansionsmulighederne på disse bedrifter er 
større end for de mere intensive svinebrug, som støder ind i et produktionsloft som 
følge af harmonikravet. Den relative produktionsudvidelse på typologi 20 er også 
blandt de større, dog overgået af ammekvægbedrifter på sandjord (typologi 23) samt 
kartoffelproducerende plantebrug på sandjord (typologi 15). Den relativt store udvi-
delse på ammekvægbedrifterne hænger dels sammen med et lavt udgangsniveau, og 
er dels forårsaget af at en del af bedrifterne kategoriseret i typologi 23 i ESMERAL-
DA har adfærdsparametre som plantebrug på sandjord, hvor der er en betydelig til-
pasningsevne i forhold til svineproduktionen, jf. elasticiteterne i tabel 5. Disse bedrif-
ter bidrager i betydeligt omfang til produktionsudvidelsen, sammen med gartneribe-
drifter, harmoniske svinebrug på lerjord, samt intensive svinebrug på sandjord. Stør-
relsen af prisændringen har i øvrigt ikke afgørende betydning for placeringen af de 
øverst rangerende typologier, men giver dog anledning til mindre indbyrdes forskyd-
ninger for de efterfølgende typologier. 

4.8. Fjerkræ 

Som udgangspunkt leveres langt hovedparten af fjerkræproduktionen af typologierne 
27 og 28, som begge er fjerkræ-typologier. Bedrifter med slagtekyllingeproduktion 
bidrager med ca. 72 pct. af den samlede fjerkræproduktion, mens øvrige fjerkræbe-
drifter bidrager med ca. 27 pct. Produktionen pr. bedrift (og pr. ha) er væsentligt stør-
re i typologi 27 end i 28. De dominerende fjerkræprodukter er slagtekyllinger og æg, 
hvor førstnævnte fortrinsvis produceres på bedrifter indenfor typologi 27, mens æg 
hovedsagelig produceres indenfor typologi 28. Dette faktum indebærer, at der princi-
pielt kun er én relevant typologi for marginal produktion af disse varer. Således er ty-
pologi 27 marginal producent af kyllinger, mens typologi 28 er marginal producent af 
æg. 

4.9. Oksekød 

I tabel 18 er vist en række strukturelle karakteristika for de væsentligste typologier i 
forhold til produktionen af oksekød. Som udgangspunkt er det især typologierne 17 
(konventionelle kvægbrug på sandjord) og 23 (ammekvæg-bedrifter) der bidrager 
markant til produktionen, hvilket for sidstnævnte gruppes vedkommende især skyl-
des, at der er tale om et relativt stort antal bedrifter indenfor denne typologi (mens an-
tallet af kvæg pr. bedrift ikke er stort). For førstnævnte gruppes vedkommende er det 
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store bidrag resultatet af en kombination af et relativt stort antal bedrifter, men også et 
relativt stort antal dyr pr. bedrift. Blandt øvrige væsentlige aktører i forhold til okse-
kødsproduktionen kan nævnes typologierne 16 (harmoniske konventionelle kvægbrug 
på sandjord), samt restgrupperne (12 og 25), som begge har et relativt stort antal dyr 
pr. bedrift. 
 
Tabel 18. Strukturelle karakteristika og produktionsændringer vedr. oksekød for 

de væsentligste typologier 
    

   Typologiens an-
del af oksekød-

produktionen
Kvæg pr. 

bedrift
Kvæg 
pr. ha

 
Produktions- 

ændring 

Andel af absolut 
produktionsæn-

dring 

 
 

Rang 
   pct. stk  pct 1000 kr pct.  

    
5 L-kvæg,konv,1.4,harm 3.8 119.9 2.4 0.0 0.0 0.0 10 
12 L-rest 7.7 68.7 1.8 11.3 21312.8 79.4 1 
15 S-plante,kartofler 1.7 28.7 0.3 0.0 0.0 0.0 9 
16 S-kvæg, konv.<1,4 11.1 122.4 1.5 0.0 59.3 0.2 6 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 26.8 155.6 2.4 0.1 643.8 2.4 4 
18 S-kvæg,konv.disharm 4.4 193.2 4.0 0.1 133.6 0.5 5 
19 S-kvæg,øko 4.8 184.3 1.8 0.0 0.0 0.0 11 
23 S-amme 20.0 26.9 1.1 0.2 955.6 3.6 3 
25 S-rest 8.4 60.3 1.5 1.8 3748.9 14.0 2 
    
  Alle typologier 100.0 31.5 0.7 1.1 26854.9 100.0   

 
 
Ved én pct. stigning i prisen på oksekød er der generelt tale om meget beskedne stig-
ninger i produktionen af oksekød – den samlede produktion stiger kun med 1,1 pct. 
En forklaring på denne beskedne stigning er formentlig, at produktionen af oksekød i 
stor udstrækning kan karakteriseres som en sideaktivitet til mælkeproduktionen, som 
gennem de seneste knap 20 år har været styret af mælkekvoter. 
 
Iflg. beregningerne er det især den såkaldte restgruppe på lerjord (typologi 12), som 
bidrager til stigningen i produktion, mens den væsentligste øvrige marginale bidrag-
yder er typologi 25, efterfulgt af typologierne 23 og 17. Forklaringen på dette ikke 
særligt forventede resultat skal findes i elasticitetstabellen (tabel 5), hvor en afgørende 
parameter er transformationselasticiteten mellem salgsafgrøder og grovfoder (hvor 
kvægproduktionen hænger tæt sammen med grovfoderarealet). Kun for kvægbrug, 
plantebrug på lerjord samt deltidsbrug på sandjord er disse elasticiteter forskellige fra 
nul – det er altså kun på disse bedriftstyper, at oksekødsproduktionen vil tilpasse sig 
ændringer i de økonomiske afkast. Når tilpasningen for plantebrug på lerjord og  del-
tidsbrug på sandjord så er meget lille, skyldes det at der kun forekommer meget be-
grænset oksekødproduktion på disse typologier i udgangssituationen. En del af rest-
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typologierne 12 og 25 udgøres også af bedrifter indenfor disse ESMERALDA typer 
med relativt høje transformationselasticiteter mellem salgsafgrøder og grovfo-
der/kvægproduktion, samtidig med at disse typologier også har en vis kvægprodukti-
on. Det er således tilsyneladende denne gruppe bedrifter, der har den største fleksibili-
tet med hensyn til mulighederne for at omlægge mellem plante- og kvægproduktion, 
måske fordi de i mindre grad end kvægbrug producerer under hensyntagen til mælke-
kvoterne. 
 
De nævnte analyser er gennemført for en oksekøds-prisstigning på én pct. Tilsvarende 
analyser for større prisstigninger på oksekød ændrer imidlertid ikke på rangordningen 
af de 28 typologier. 
 
Som nævnt ovenfor kan dansk oksekødproduktion i stor udstrækning karakteriseres 
som en side-aktivitet til mælkeproduktion, hvor kødproduktionen i høj grad er styret 
af de økonomiske forhold i mælkeproduktionen. Den ovenstående udpegning af mar-
ginale producenter på baggrund af ændringer i de direkte økonomiske forhold for ok-
sekødsproduktionen må derfor vurderes at være behæftet med nogen usikkerhed. 

4.10. Mælk 

En særlig problemstilling gør sig gældende for produktionen af mælk, idet produktio-
nen af mælk siden 1984 har været underlagt kvoteregulering. Eksistensen af dette 
kvotesystem har to implikationer for analysen i det følgende 

• en efterspørgselsinduceret marginal produktionsudvidelse vil være i strid med 
kvoten 

• de estimerede adfærdsparametre vedr. udbuddet af mælk bygger for en stor del 
på empiriske data fra perioden, hvor kvoten har været bindende 

 
Det er muligt at abstrahere fra det første aspekt, f.eks. ved at antage at mælkekvote-
regimet blev ophævet/lempet. Derimod er det forhold, at adfærdsparametrene i ES-
MERALDA er estimeret på grundlag af data, hvoraf en stor andel er præget af kvoten 
mere problematisk. Det må således formodes, at de estimerede parametre vil under-
vurdere udbudsresponsen på prisstigninger i et afreguleret marked.  
 
Ved analyser af marginale producenter af mælk vil det dermed være forbundet med 
problemer at anvende samme tilgang som for de øvrige fødevarer, jf. ovenfor. I stedet 
er det valgt at rangordne typologierne efter et beregnet afkast til mælkeproduktionen. 
Den bagvedliggende betragtning er, at såfremt mælkeproduktionen frigives, må det 
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formodes at være mælkeproducenterne med den højeste profitabilitet pr. malkeko, 
som vil være de mest tilbøjelige til at udvide mælkeproduktionen. 
 
Et problem i forhold til beregning af profitabiliteten pr. malkeko for de 28 typologier 
er, at der skal tages hensyn til produktionsværdi og omkostninger forbundet med de 
øvrige driftsgrene, som er repræsenteret på de respektive bedrifter. Problemet er søgt 
løst ved at beregne følgende afkastmål for typologi i, iπ , som måler afkastet til for-
rentning af den investerede kapital (incl. besætning) pr. malkeko for typologierne: 
 
 

malkekøer

imalkekøerh hhii
i a

Lwza ⋅−⋅−Π
=

∑ ≠ ,π  
 
 
Afkastmålet beregnes således som det registrerede driftsoverskud pr. bedrift ( iΠ ), 
hvorfra trækkes et beregnet driftsoverskud for samtlige driftsgrene excl. malkekøer. 
Elementer i dette beregnede driftsoverskud beregnes som antal aktivitetsenheder hia ,  
(antal ha eller dyr) i de enkelte driftsgrene h multipliceret med et gennemsnitligt 
driftsoverskud for de respektive driftsgrene hz , og efterfølgende summeres disse 
elementer til et samlet ”standard” driftsoverskud, som trækkes fra det registrerede 
driftsoverskud. Herfra trækkes så en beregnet arbejdsomkostning (antal registrerede 
arbejdstimer iL  multipliceret med en timelønssats w, svarende til den alternative mu-
lige aflønning af den anvendte arbejdskraft). Dette beregnede ”netto-afkast” repræ-
senterer så den rest, som er til disposition til forrentning af den investerede kapital, og 
den sættes i forhold til antallet af malkekøer indenfor typologien, malkekøera . I såvel 
det registrerede som det beregnede driftsoverskud er omkostninger til vedligeholdelse 
og afskrivning af kapital fratrukket. Driftsgrensspecifikke driftsoverskud pr. aktivi-
tetsenhed er beregnet på grundlag af FØI (2000b) – for de økologiske typologier (7 og 
19) dog på grundlag af Lauritsen et al. (2000). 
 
Strukturelle karakteristika, samt de beregnede afkast pr. malkeko, fremgår af tabel 19 
for de relevante typologier. Det fremgår, at typologi 17 (konventionelle kvægbrug på 
sandjord) er klart den største bidragyder til dansk mælkeproduktion med ca. en tred-
jedel af den samlede produktion. Dernæst følger typologi 16 (harmoniske kvægbrug 
på sandjord), som bidrager med knap 12 pct., samt typologi 19 (økologiske kvægbrug 
på sandjord) som bidrager med 8 pct. De mest kvæg-intensive typologier er (ikke 
overraskende) de disharmoniske kvægbrug på ler- og sandjord (typologi 6 og 18), 
som har hh. 1.8 og 1.6 malkekøer pr. hektar. Økologiske kvægbrug på sandjord (typo-
logi 19) er den typologi der har flest malkekøer pr. bedrift.  
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Tabel 19. Strukturelle karakteristika vedr. mælkeproduktion for de væsentligste 
typologier 

   
   Typologiens andel af 

mælkeproduktionen
Malkekøer pr. 

bedrift
Malkekøer 

pr. ha
Afkast pr. 
malkeko 

 
Rang 

   pct. ha  kr   
    
4 L-kvæg, konv.<1,4 3.0 52.5 0.5 2123 7 
5 L-kvæg,konv,1.4,harm 6.0 54.4 1.1 3978 5 
6 L-kvæg,konv.disharm 2.8 79.9 1.8 1342 8 
7 L-kvæg,øko 1.0 63.2 0.7 4814 3 
16 S-kvæg, konv.<1,4 11.8 48.6 0.6 2811 6 
17 S-kvæg,konv,1.4,harm 35.0 67.8 1.0 4930 2 
18 S-kvæg,konv.disharm 3.2 76.0 1.6 4318 4 
19 S-kvæg,øko 8.0 85.9 0.8 5902 1 
    
  Alle typologier 100.0 13.1 0.3     

 
 
Det fremgår af de beregnede afkast, at det største afkast pr. malkeko opnås på økolo-
giske kvægbrug på sandjord (typologi 19). En forklaring herpå kan være det relativt 
høje antal malkekøer pr. bedrift, og måske derigennem en bedre mulighed for at ud-
nytte størrelsesøkonomiske fordele. En anden væsentlig forklaring er, at økologisk 
mælkeproduktion har været begunstiget af mer-priser for den solgte mælk, hvilket 
formentlig også medvirker til at typologi 7 (økologiske kvægbrug på lerjord) også 
ligger relativt højt i rangordningen (nr. 3). Niveauet for økologiske merpriser på mælk 
har i øvrigt været stort set uændret siden 1999. 
 
Blandt de konventionelle kvæg-typologier er det især typologierne 17 og 18, der kan 
forventes at gøre sig bemærket som marginale producenter, iflg. de beregnede afkast. 
På grund af harmoni-restriktionen, samt det forhold at der i udgangssituationen er væ-
sentligt flere bedrifter i typologi 17 end 18, må typologi 17 dog vurderes at være den 
mest sandsynlige marginale mælkeproducent indenfor konventionel mælkeprodukti-
on.  

5. Sammendrag og diskussion 

I dette working paper er der blandt 28 typologier af landbrugs-/gartneribedrifter fore-
taget en udpegning af de typologier, som ud fra en økonomisk betragtning mest sand-
synligt vil bidrage til en produktionsudvidelse, såfremt efterspørgslen efter et givet 
landbrugsprodukt stiger. I tabel 20 er udpegningerne af disse marginale producenter 
opsummeret. 
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Tabel 20. Marginale producenter af udvalgte landbrugsprodukter ved lille efter-
spørgselsstigning 

 
Produkt Typologi
 
Hvede 20
Vårbyg 20
Vinterbyg 10
Raps 3
Ærter 3
Kartofler 15
Sukkerroer 3
Svinekød 20
Fjerkræ 28
Oksekød 12
Mælk 19/17 

 
 
Især typologi nr. 3 og 20 skiller sig ud ved at være blandt de mest sandsynlige margi-
nale producenter for flere forskellige produkter – typologi 3 fordi der er et forholdsvis 
betydeligt antal bedrifter med et relativt stort areal pr. bedrift og en stor evne til om-
stilling mellem ærter og raps, og typologi 20 fordi der også er tale om et stort antal 
bedrifter, med et relativt stort kornareal pr. bedrift og en forholdsvis stor evne til om-
stilling mellem hvede- og bygproduktion.  

 
I de fleste tilfælde er der dog tale om flere forskellige typologier, som alle vil bidrage 
mærkbart til en produktionsudvidelse. Det kan således være relevant at betragte et vist 
antal typologier som marginale producenter af en given fødevare, idet de alle bidrager 
i et betydeligt, om end varierende, omfang til den marginale produktion. Centrale ka-
rakteristika for de marginale producenter er i de fleste tilfælde 

• et forholdsvis stort bidrag til produktionen i udgangspunktet 
• plads til ekspansion af den pågældende produktionsgren indenfor bedriftsty-

pens areal 
• forholdsvis stor omstillingsevne i produktionen 

 
En implikation af de fundne resultater er, at ændringer i de generelle markedsvilkår 
for landbruget ikke giver en ensartet produktionstilpasning på alle bedrifter, og at en 
betydelig del af produktionstilpasningen vil finde sted på relativt få typer bedrifter. 
Dette indebærer, at vurderinger af de miljømæssige konsekvenser af ændrede mar-
kedsvilkår bør tage udgangspunkt i den specifikke sammenhæng mellem produktion 
og miljøpåvirkning på de relevante bedriftstypologier, frem for mere generelle sam-
menhænge baseret på gennemsnitsbetragtninger. Eksempelvis er næringssaltbelast-
ningen pr. produceret svin lavere for typologi 20 end for typologi nr. 22, som repræ-
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senterede den største andel af svineproduktionen i 1999. Omvendt er bidraget til driv-
huseffekt og naturbeslaglæggelse relativt høj for typologi 20 sammenlignet med de 
øvrige væsentlige svineproducent-typologier (Nielsen, 2003).  

 
De foretagne udpegninger er sket under hensyntagen til eksisterende reguleringer, 
herunder dels kravet om harmoni mellem husdyrhold og dyrket areal, samt normer for 
tildeling af kvælstof til de forskellige afgrøder og for udnyttelsen af kvælstof i hus-
dyrgødning. Det er således karakteristisk, at harmoniske svinebrug har større mulig-
hed for at ekspandere svineproduktionen end disharmoniske svinebrug. 
 
Effekten af en efterspørgselsstigning på de respektive typologier er analyseret ud fra 
en forudsætning om, at en sådan efterspørgselsstigning giver sig udslag i højere priser 
på den pågældende landbrugsvare, og det er disse prisændringer producenterne reage-
rer på. Prisændringens størrelse har betydning for rangordningen af marginale produ-
cent-typologier, hvilket især skyldes hensynet til anden regulering og behovet for 
plads til ekspansion. En stor prisstigning kan således indebære, at pladsen til ekspan-
sion udtømmes for de typologier, som er mest oplagte marginale producenter ved små 
prisændringer. Generelt er det dog stadig de samme 3-5 typologier, som rangerer hø-
jest i forhold til et givet produkt, men med varierende indbyrdes rækkefølge. 
 
De gennemførte beregninger og udpegninger bygger på en række statistiske data og 
adfærdsparametre, som alle er behæftet med en vis usikkerhed. Således er beskrivel-
sen af typologierne baseret på en stikprøve, som samlet set giver en repræsentativ be-
skrivelse af de danske landbrugsbedrifter som helhed og i nærmere definerede grup-
peringer, men stikprøven er ikke udtaget med henblik på beskrivelse af de 28 typolo-
gier, som er betragtet i nærværende analyse. Herudover er de anvendte adfærdspara-
metre behæftet med en vis statistisk usikkerhed, som bl.a. kan henføres til målings-
usikkerhed og variation i det underliggende datamateriale – mellem bedrifter og over 
tid – formuleringen af den analyseramme, hvorunder parametrene er estimeret, samt 
de anvendte estimationsmetoder. Der synes dog at være en vis rimelighed i de møn-
stre, som data og parametre viser. 
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