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Forord 
 

Nærværende rapport indeholder en oversigt over indtjening, produktion og faktorforbrug i dansk jord-

brug samt udsigterne for det kommende år. Opgørelserne omfatter jordbrugssektoren som helhed 

såvel som bedrifter inden for jordbrugets hoveddriftsformer: plantebedrifter, kvægbedrifter, svinebe-

drifter og gartnerivirksomheder. Rapporten indeholder tillige en vurdering af konjunktursituationen i 

den danske agro- og fødevareindustri, herunder udvikling i omsætning, indtjening og væsentlige tiltag 

i de enkelte sektorer. 

Rapporten er udgivet elektronisk på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomis hjemmeside i de-

cember 2020.  

Af instituttets medarbejdere har følgende medvirket ved udarbejdelsen af publikationen: Jens-Martin 

Roikjer Bramsen, Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen og Jesper Sølver Schou (Jordbru-

gets produktion, indtjening og faktorforbrug), Henning Otte Hansen (Agro- og fødevareindustriens 

konjunkturer). Elsebeth Vidø og Jesper Sølver Schou har forestået redigeringen af rapporten. 

 

 

  Institutleder Bo Jellesmark Thorsen 

  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

    København, 18. december 2020 
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Sammenfatning  

Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug 

På trods af mange forhold der trækker i den gale retning, ser 2020 ud til at blive et godt år for land-

bruget samlet set. Landbruget har som det omgivende samfund været præget af COVID-19-pande-

mien i 2020, hvilket blandt andet har ført til nedlukning af minkerhvervet. Men 2020 har også budt 

på afrikansk svinepest i det vigtige eksportmarked for smågrise i Tyskland, og sidst på året kom 

udbrud af fugleinfluenza.  

Opgørelserne i indeværende rapport viser, at nettorestindkomsten for landbrugssektoren i 2020 bliver 

på 22,4 mia. kr., hvilket er den næst højeste i nyere tid, kun overgået af 2012. Dette kommer efter 

2019, der også var et godt år med en nettorestindkomst på 19,3 mia. kr., mens gennemsnittet for de 

foregående år (2010 til 2019) har været på 16,8 mia. kr.  

Årsagen til, at erhvervet har haft et godt år – på trods af modgang – er, at de positive effekter af 

afrikansk svinepest i Asien på landbrugets indtjening i første halvdel af året mere end opvejede de 

negative effekter. Med til historien hører også, at høsten i 2020 generelt har været rigtig god. Ser man 

på den samlede vegetabilske produktion, slår den gode høst dog ikke helt igennem, fordi afgrøde-

sammensætningerne er ændret i retning af mere vårsæd med lavere udbyttepotentiale. For mælkepro-

duktionen er indtjeningen overraskende stabil med gode resultater uden at være prangende.    

For 2021 ventes nettorestindkomsten at lande på ca. 17 mia. kr., svarende til gennemsnittet for 2010 

til 2019. Dette er vel at mærke efter ophøret af minkproduktionen, hvorfor det forventede resultatet 

for den resterende del af landbruget ligger bedre end det historiske gennemsnit.     

Totalfaktorproduktiviteten (TFP) falder en smule fra et højt niveau på indeks 122 i 2019 til 121 i 2020 

og til 120 i 2021. I 2020 opvejes faldet i TFP af et stigende sektorbytteforhold, der stiger fra 86 i 2019 

til 89 i 2020, men som falder til 84 i 2021. Dette resulterer i en økonomisk produktivitet på 108 i 

2020 og på 101 i 2021.     

Ses der på driftsresultaterne for de store bedrifter med minimum to helårsarbejdere, varierer disse en 

del mellem driftsformerne, ligesom der er stor spredning inden for de enkelte driftsformer. For de 

store planteavlsbrug forventes driftsresultatet før aflønning af brugerfamilien at falde fra 1,1 mio. kr. 

i 2019 til 691 t.kr. i 2020 for at stige til 929 t.kr. i 2021. Mens høsten generelt har været god i 2020, 

har raps skuffet, og der har været en forskydning i retning af en større andel vårsæd og mindre andel 

vintersæd. Derfor forventes driftsresultatet før aflønning af brugerfamilien for de store planteavlsbrug 

at falde i 2020, uden at det dog kan siges, at det er decideret dårligt, da det er over gennemsnittet for 

de seneste fem år. 

For de store konventionelle mælkeproducenter forventes driftsresultatet før aflønning af brugerfami-

lien at stige fra 936 t.kr i 2019 til 1,1 mio. kr. i 2020, mens det for økologiske mælkeproducenter 

forventes at falde fra 1,3 mio. kr. i 2019 til 1,2 mio. kr. i 2020. I 2021 forventes driftsresultaterne at 
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falde en smule mere: 1,1 mio. kr. for både de konventionelle og de økologiske mælkeproducenter. 

Dermed forventes driftsresultaterne før aflønning af brugerfamilien for 2021 at blive omtrent det 

dobbelte af gennemsnittet for perioden 2015 til 2019 for konventionelle mælkeproducenter. For øko-

logiske mælkeproducenter ventes resultatet at lande tæt på gennemsnittet for førnævnte periode. For-

klaringen ligger i de store forskelle i resultaterne for de konventionelle og økologiske mælkeprodu-

center i 2015 og 2016. 

For svineproducenterne blev 2019 et vendingens år. Hvor 2018 blev et resultatmæssigt dårligt år for 

de store svineproducenter med et negativt resultat før aflønning af brugerfamilien, er der sket en 

kraftig stigning i svinepriserne med en markant forbedring af driftsresultaterne som følge. Som kon-

sekvens heraf blev driftsresultat før aflønning af brugerfamilien på 2,6 mio. kr. pr. bedrift i 2019, 

hvilket var det bedste resultat i meget lang tid. Resultatet for 2019 forventes yderligere overgået i 

2020 med et resultat før aflønning af brugerfamilien på 3,8 mio. kr. pr. bedrift. For 2021 ventes re-

sultatet at falde til 1,7 mio. kr. Her er der dog megen usikkerhed omkring situationen på markedet for 

smågrise, som sidst i 2020 er i dyb krise. Det er derfor vigtigt at understrege, at det forventede resultat 

for 2021 er baseret på en antagelse om, at markedet for smågrise vender relativt kraftigt og hurtigt i 

2021.   

Minkfarmene kæmpede stadigt med dårlig indtjening i 2020, da regeringen besluttede at aflive alle 

produktionsmink. Med et resultat før aflønning af brugerfamiliens arbejdsindsats på -836 t.kr i 2019 

– som var fjerde år med negativt resultat – var minkerhvervet i en dyb krise inden nedlukningen. Det 

havde erhvervet dog været før og kommet stærkt igen, blandt andet med meget høj indtjening i peri-

oden 2010 til 2015. Der er ikke foretaget noget skøn for resultaterne for 2020, idet forudsætningerne 

omkring erstatning for aflivning m.v. er for uklare på nuværende tidspunkt. I sektoropgørelsen er det 

forsøgt at holde effekten af minkproduktion så neutral som muligt i 2020 i forhold til det samlede 

resultat, mens minkproduktionen er taget helt ud af opgørelserne for 2021.   

For de store potteplantegartnerier forventes i 2020 et resultat før aflønning af brugerfamilien på 1,9 

mio. kr., hvilket er relativt højt sammenlignet med de seneste år, hvor resultatet har været omkring 1 

mio. kr. For 2021 forventes et tilsvarende godt resultat. De positive resultater er COVID-19-relaterede 

og dækker over et broget billede, hvor der både har været destruktion af produkter i første halvår, 

men efterfølgende et godt eksportdrevet salg. 

Ses der på perspektiverne for landbruget i de kommende år, er billedet præget af usikkerhed – både i 

form af markedsmæssig usikkerhed og usikkerhed om de politiske rammevilkår, hvor landbruget står 

foran Brexit, en ny fælleseuropæisk landbrugsordning og desuden skal bidrage til den grønne omstil-

ling. En lidt overset konsekvens af denne usikkerhed er, at den påvirker landmændenes investerings-

lyst, og en del tyder på, at der er ved at blive opbygget et investeringsefterslæb i landbruget. Den 

positive udlægning heraf er, at det er udtryk for, at landmændene har konsolideret sig og ned-bragt 

gældsprocenten, så erhvervet er langt mere robust i dag end for 10 år siden. Den negative udlægning 

er, at der på et tidspunkt er opstået en uhensigtsmæssig nedslidning af bygningsmassen med deraf 
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afledt negativ effekt på produktionens omfang og produktivitetsudviklingen. Det er derfor anbefalel-

sesværdigt, at der hurtigt skabes størst mulig afklaring om de politiske rammevilkår, så landmændene 

har et bedre grundlag for at træffe beslutninger om de fremtidige investeringer. 

Agro- og fødevareindustriens konjunkturer  

Agro- og fødevareindustrien udgør en stor og stigende andel af den værdikæde, som forbinder land-

bruget og forbrugerleddet. For den danske agro- og fødevareindustri under ét har indtjeningen og 

produktionen været relativt stabil gennem de senere år, men dog med betydelige forskelle fra branche 

til branche og fra virksomhed til virksomhed. Ofte er primærlandbruget en “stødpude”, som tager 

udsvingene – både de positive og de negative – mens udsvingene er langt mindre i de tilknyttede 

agro- og fødevarevirksomheder. 

I mejerisektoren er der generelt stigende omsætning og indtjening, og især stærke brands har bidraget 

til en positiv indtjening. Flere danske mejerier har i 2020 bevæget sig ind på markedet for veganske 

drikke. 

Udbrud af afrikansk svinepest i både Asien og i en række EU-lande, herunder især Belgien og Tysk-

land, fik stor betydning for Danish Crown. Selskabet vurderede, at udbruddet af afrikansk svinepest 

i Tyskland pressede priserne ned i hele Europa, men at det samtidig forbedrede selskabets relative 

konkurrenceevne markant.  

Det positive resultat i 2019/20 forklares med den relativt store eksport til Asien og særligt Kina. I 

slagtesvinesektoren har både COVID-19 og afrikansk svinepest medført kapacitetsproblemer. 

I 2019 igangsatte Danish Crowns repræsentantskab et bestyrelsesarbejde med henblik på –  for første 

i gang i selskabets historie – at formulere en decideret ejerstrategi. Arbejdet blev præsenteret på 

kredsmøder i december 2019, og herefter blev det færdiggjort på tre repræsentantskabsmøder. Opga-

ven var at definere det rette ejerskab af virksomheden og derefter at lægge en strategi for et styrket 

ejerskab. 

I fjerkræslagterisektoren har udviklingen i de senere år været meget forskellig i Danpo og HKScan: 

Danpo har løbende overskud, mens HKScan for femte år i træk har underskud. I november og de-

cember 2020 blev Danmark ramt af fugleinfluenza H5N8, og det kan risikere at medføre betydelige 

tab i 2020-21. 

Brød-, mel- og kagesektoren har generelt haft et dårligt år, når det gælder indtjening. Også her er der 

meget store forskelle i de enkelte virksomheders økonomiske udvikling. 

Grovvaresektoren har gennem de seneste årtier forandret sig i retning af internationalisering, konso-

lidering og diversificering. DLG har i de senere år valgt at fokusere på selskabets kerneforretnings-

områder, mens Danish Agro og Vestjyllands Andel engagerer sig i nye forretningsområder. 
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I markfrøsektoren steg DLF Seeds’ omsætning med 40 procent i forhold til året før til 7,4 mia. kr. 

Stigningen skyldes opkøbet af PGW Seeds i New Zealand. 

Agro- og fødevareindustrien er i større eller mindre grad blevet påvirket af COVID-19-krisen, hvor 

ingen endnu kender varighed eller samlede konsekvenser. COVID-19 har imidlertid vist, at pande-

mier i høj grad bør indgå i risikoscenarier. 

Landbruget og fødevareindustrien kan umiddelbart forventes at være mindre påvirket af pandemier 

end andre sektorer: Erfaringerne fra COVID-19 har vist, at forbruget af basale nødvendighedsvarer 

totalt set ikke bliver væsentligt reduceret. Både udbud og efterspørgsel forbliver relativt konstant. 

Infrastrukturen er relativt veludbygget, og flaskehalse, mangelsituationer m.m. vil ikke opstå i større 

omfang. Manglende adgang til fødevarer er ikke noget kritisk punkt i krisen. Særlige sektorer, som 

er afhængige af udenlandsk arbejdskraft, åbne markeder m.m., er på kort sigt sårbare. Dele af værdi-

kæden fra landmand til forbruger bliver dog markant forstyrret, mens andre dele (detailhandel, e-

handel m.m.) kan opleve positive effekter. 

Især virksomheder længere nede i værdikæden (restauranter, cafeer, food service, catering m.m.) – 

samt deres leverandører – har fået problemer. På baggrund af de hidtidige erfaringer fra COVID-19-

krisen er en række vurderinger og anbefalinger opstillet. 
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1. Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug 

Året 2020 har på mange måder vist sig at være et særligt år. I slutningen af 2019 og de første måneder 

af 2020 var opmærksomheden især rettet mod afrikansk svinepest (ASF) i Kina, som reducerede 

udbuddet af svinekød på globalt plan og skabte gode priser blandt andet for de danske svineprodu-

center. Men siden har den helt dominerende dagsorden været sat af COVID-19-pandemien og de 

deraf følgende restriktioner. Set fra fødevaresektorens synspunkt var opmærksomheden i starten af 

pandemien især samlet omkring sikring af forsyningskæder og bekymringen for, at der kunne opstå 

protektionistiske tendenser, som kunne påvirke verdenshandlen. Dette er kun i mindre grad kommet 

til udtryk, ligesom valget af en demokratisk præsident i USA kan give behersket optimisme for ud-

viklingen i WTO-samarbejdet. 

Som følge af pandemien var der også bekymring for effekterne af smitteudbrud især i de arbejds-

krafttunge forarbejdningsvirksomheder, som kunne lukke produktionen temporært og dermed også 

lukke for afsætningen fra primærproducenterne. Til trods for enkelte eksempler herpå i Danmark og 

andre europæiske lande, er det indtil videre lykkedes at undgå dette i større omfang. Frem til sommer 

så det således ud til, at landbruget fløj uden om store problemer.  

I løbet af sommeren kom der dog flere problemer. Først var der nogle få nedslagtninger af minkbe-

sætninger, og i august var der en kortvarig nedlukning af et svineslagteri samt efterfølgende kapaci-

tetsnedsættende COVID-19-restriktioner på andre slagterier. Det største chok kom dog i starten af 

november, hvor tidligere observationer af muteret coronavirus i mink og bekymringer omkring et 

stort virusreservoir i mink førte til en regeringsbeslutning om at aflive samtlige produktionsmink i 

Danmark. Dette blev gennemført over få dage medio november og har ført til et stort set fuldt ophør 

med minkproduktion i Danmark og dermed reelt bortfald af denne produktionsform her og nu.  

Det er næppe sandsynligt, at produktionen af mink genoprettes på samme niveau som hidtil inden for 

en overskuelig årrække, idet genetablering af bestanden både er langvarig og kræver genopbygning 

af avlslinjer af høj kvalitet. Idet nærværende rapport alene omhandler landbrugets økonomiske situa-

tion, ses der ikke på de forskellige aspekter omkring kompensationer til minkavlerne m.v., men der 

gives senere i dette kapitel en nærmere redegørelse for, hvordan ophøret med minkproduktion er 

indarbejdet i de sektorøkonomiske opgørelser. 

COVID-19 endte dog med ikke at være årets eneste store udfordring for landbruget i 2020. Tysk 

svineproduktion, der i forvejen var hårdere ramt af COVID-19 end den danske, fik den 10. september 

konstateret ASF. Dette har store afledte effekter på de danske smågriseproducenter, der er underle-

verandør til den tyske svineproduktion. Midt i november blev der herudover fundet fugleinfluenza i 

en dansk æglæggerbesætning. Dermed er et år, der langt hen ad vejen gik forbavsende godt for land-

bruget, alligevel blevet et år med stor fornyet usikkerhed – især for smågrise- og kyllingeproducenter.  
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Sidst skal omtales de to forhold, som ved nytår blev betragtet som de væsentligste udfordringer for 

landbruget, nemlig Brexit og reformen af den fælles europæiske landbrugspolitik. Disse to væsentlige 

rammevilkår er fortsat uafklarede, selv om deadline nærmer sig med store skridt. 

Disse betydelige usikkerhedsmomenter må ikke glemmes, når opgørelserne i dette kapitel af både 

sektor- og driftsøkonomiske resultater viser, at 2020 samlet set forventes at blive et godt år for dansk 

landbrug. Derfor bliver landbrugernes arbejde med risikostyring og konsolidering også fortsat helt 

afgørende for at sikre en robust økonomisk situation for landbruget i 2021 og fremad.  

Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug i 2019 gennemgås i det følgende sammen med 

udsigterne for 2020 og 2021. Først omtales indtjeningen i jordbrugssektoren som helhed i afsnit 1.1. 

I afsnit 1.2 redegøres der for den pris- og mængdemæssige udvikling, og i afsnit 1.3 redegøres der 

for produktionsomkostningerne. De tre første afsnit er primært baseret på Danmarks Statistiks opgø-

relse af jordbrugets bruttofaktorindkomst suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistiks regn-

skabsstatistik for jordbrug (landbrug og gartneri) samt egne fremskrivninger for 2020 og 2021. I afsnit 

1.4 rettes opmærksomheden mod de vigtigste årsagsforklaringer i jordbrugets produktioner. Af sær-

lige forhold i afsnit 1.5 er der i år fokus på afrikansk svinepest og fugleinfluenza, samt hvordan op-

høret med minkproduktionen er håndteret i nærværende analyser. Konsekvenserne på bedriftsniveau 

og for brugerfamilierne præsenteres kort i afsnit 1.6, og perspektiverne for landbrugets økonomi og 

udvikling diskuteres i afsnit 1.7. I afsnit 1.8 findes en række udvidede tabeller for regnskabsresultater 

for bedriftstyper og størrelsesgrupper samt en følsomhedsanalyse på prognosen for 2021. 

1.1 Jordbrugssektoren som helhed 

Nettorestindkomsten – det vil sige restbeløbet til finansielle poster, forrentning af landbrugskapital 

og aflønning af brugerfamilien – forventes at stige med små 3 mia. kr. til 22 mia. kr. i 2020 i forhold 

til 2019, jf. tabel 1.1. Stigningen i 2020 trækkes stort set alene af øgede svinepriser, der langt hen ad 

vejen kan tilskrives ASF i Asien. Bidraget fra de øvrige driftsgrene ligger på stort set samme niveau 

som i 2019. I 2021 forventes en markant nedgang i nettorestindkomsten, som falder til ca. 17 mia. 

kr., mens værdien af landbrugets samlede produktion forventes at falde med 6 mia. kr. til godt 77 

mia. kr. i 2021. Nedgangen skyldes især de forventede lavere svinepriser og bortfaldet af minkpro-

duktionen. Det ses således, at udviklingen i 2021 især skyldes to af de markante udefrakommende 

faktorer, COVID-19 og ASF i Europa, som slår direkte igennem på produktionsværdien. Yderligere 

en udefrakommende faktor i form af fugleinfluenza vurderes også at få en negativ påvirkning på 

produktionsværdien, omend den forventes at være væsentligt mere beskeden. For salgsafgrøder, 

mælk og oksekød forventes overvejende uændrede økonomiske forhold i 2021. 
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Tabel 1.1. Hovedtal for jordbrugssektorens indkomster, mio. kr. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
        
Produktionsværdi mv.1 74.842 75.049 83.679 77.762 81.804 85.543 77.579 
Forbrug i produktionen1,2 54.016 53.359 54.473 55.276 52.308 52.954 51.306 
Bruttoværditilvækst i producentpriser2 20.826 21.690 29.206 22.486 29.496 32.589 26.274 
        
Produktionsafhængige driftstilskud 425 248 179 178 180 245 245 
Produktionsafhængige skatter og afgifter 195 0 0 0 0 0 0 
Bruttoværditilvækst i basispriser2 21.056 21.938 29.385 22.664 29.675 32.834 26.518 
        
Generelle driftstilskud3 7.014 6.785 6.387 7.488 6.684 6.917 7.549 
Generelle skatter og afgifter 996 1.031 1.025 1.051 1.059 1.086 1.119 
Bruttofaktorindkomst2 27.074 27.692 34.747 29.101 35.301 38.666 32.948 
        
Afskrivninger 8.649 8.497 8.113 8.134 7.817 7.818 7.908 
Lønnet arbejdskraft 7.766 7.811 8.238 8.355 8.214 8.479 8.241 
Nettorestindkomst2 10.659 11.384 18.396 12.612 19.270 22.368 16.799 
        
Forpagtningsafgift 3.612 3.564 3.810 3.852 3.927 4.025 4.126 
Ordinære renteudgifter, netto  6.161 6.008 5.639 4.994 4.744 4.248 4.195 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 828 392 445 359 373 0 0 
Indkomst efter finansielle poster 58 1.420 8.502 3.407 10.226 14.095 8.479 
        
Nøgletal:        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien4 7.897 7.960 7.867 7.615 7.312 7.139 6.488 
Totalfaktorproduktivitet. Indeks. 2005 = 100 114,1 114,5 117,9 112,1 122,3 121,3 120,0 
Sektorbytteforhold. Indeks. 2005 = 100 84,4 83,7 88,7 86,2 85,6 89,0 84,2 
Økonomisk produktivitet. Indeks. 2005 = 100 96,3 95,9 104,5 96,7 104,7 108,0 101,1 
 
1. Specifikation af Produktionsværdien m.v. og Forbrug i produktionen fremgår af tabel 1.3.  
2. Før Direkte og indirekte bankomkostninger, der i nærværende opgørelse er indeholdt i Ordinære renteudgifter, netto. 
3. Generelle driftstilskud indeholder for 2021 forventet kompensationsudbetaling for tidligere fejl i udbetaling i relation til udjævning. 
4. Beregnet på grundlag af arbejdstidsforbruget og overenskomstmæssig timeløn inklusive tillæg for ansatte i landbruget.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger.  

 

 

Totalfaktorproduktiviteten falder med ca. 1 procent fra 2019 til 2020 og ventes fortsat at falde en 

smule i 2021. Således er niveauet for totalfaktorproduktiviteten fortsat noget over gennemsnitten for 

2015-19. De stigende svinepriser i hovedparten af 2020 slår positivt igennem i sektorbytteforholdet 

og den økonomiske produktivitet, som begge stiger i 2020. I 2021 forventes både sektorbytteforholdet 

og den økonomiske produktivitet at falde med omtrent 6 procent primært som følge af fald i svine-

priserne. Det skal bemærkes, at tallene for 2020 er udarbejdet, så de så vidt muligt er upåvirkede af 

ophøret af minkproduktionen i november 2020, mens tallene for 2021 afspejler, at minksektoren de 

facto er fraværende i landbrugets aktiviteter. 
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Boks 1.1. Sektorbytteforhold, totalfaktorproduktivitet og den økonomiske produktivitet 

Sektorbytteforholdet er her defineret som forholdet mellem produktpriserne og prisen på indsatsfaktorer. I modsæt-

ning til i det traditionelle bytteforhold indgår således også prisudviklingen på arbejdskraft og investeringsgoder. En 

stigning i sektorbytteforholdet, som afspejler en større stigning i produktpriserne end indsatsfaktorerne, udtrykker en 

øget relativ indtjening.  

Totalfaktorproduktiviteten er her defineret som forholdet mellem det mængdemæssige udtryk for produktionen og 

det samlede faktorforbrug. Det afviger fra det traditionelle totalfaktorproduktivitetsmål ved, at kapitalinputtet er erstattet 

af afskrivninger, og udtrykket er dermed uden nettoydelsen fra kapitalindsatsen. Vækst i totalfaktorproduktiviteten af-

spejler et mindre ressourceforbrug til at tilvejebringe en given produktion.  

Den økonomiske produktivitet er her defineret som værdien af produktionen i forhold til produktionsomkostningerne. 

Som sådan udgør den økonomiske produktivitet produktet af sektorbytteforholdet og totalfaktorproduktiviteten. En stig-

ning i den økonomiske produktivitet er udtryk for en øget indtjening ved uændret input, og denne stigning kan være 

tilvejebragt ved en vækst i totalfaktorproduktiviteten og/eller en forbedring i sektorbytteforholdet.  

Ved opgørelse af den økonomiske produktivitet er der set bort fra nettoydelsen fra jordbrugskapitalen. Input af kapital 

omfatter kun afskrivninger, ligesom de mængde- og prismæssige udtryk for nettoydelsen fra jordbrugskapitalen er 

udeladt af hhv. totalfaktorproduktiviteten og sektorbytteforholdet.  

 

 

 

 

Driftstilskud samt skatter og afgifter 

De generelle driftstilskud i form af grundbetalingen, de grønne krav, støtte til unge landmænd, ø-

støtte, tilskud under landdistriktsprogrammet og tilskud under nationale tilskudsordninger forventes 

at stige med ca. 233 mio. kr. fra 2019 til 2020 og med ca. 296 mio. kr. fra 2020 til 2021. Stigningen 

fra 2019 til 2020 forklares primært med et fald i den direkte støtte på 66 mio. kr. og en forudsat 

stigning i udbetalinger under landdistriktsprogrammet (LDP) på forventet 299 mio. kr. For en række 

ordninger under landdistriktsprogrammet er der en forsinkelse mellem bevilling af midler, tilsagn og 

endelig udbetaling, hvilket for eksempel gælder for investeringsstøtteordningerne, hvorfor forudsi-

gelse af udbetalingerne på specifikke år er ganske usikker. 
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Hovedårsagen til faldet i grundbetalingen i 2020 er, at der afsættes midler til at hæve slagtepræmien. 

Budgettet for slagtepræmier hæves med 65 mio. kr. i 2020 og 2021 fra 180 mio. kr. til 245 mio. kr. 

Slagtepræmien er den sidste del af den produktionskoblede støtte, som har været under afvikling, men 

som nu hæves. De 65 mio. kr. reducerer beløbet til grundbetaling og den grønne støtte i 2020-støtte-

udbetalingen og udbetales i foråret 2021 på grundlag af produktionen i 2020.     

På baggrund af et revisionsbesøg fra EU-Kommissionen er der i 2019 konstateret fejl i betalingsret-

tighederne i forhold til udjævningen. Fejlen betyder, at støttemodtagere med betalingsrettigheder over 

gennemsnittet har fået udbetalt for meget i perioden 2015 til 2018, mens støttemodtagere med beta-

lingsrettigheder under gennemsnittet har fået udbetalt for lidt i samme periode. Fejlen blev rettet i 

udbetalingen i 2019 og fik ikke indflydelse på den samlede støtte, men omfordelte støtten, sådan at 

tilskuddet til støttemodtagerne med de højeste betalingsrettigheder faldt forholdsvist meget fra 2018 

til 2019, mens støttemodtagere med rettigheder under gennemsnittet fik udbetalt lidt mere.  

De modtagere, der tidligere har fået udbetalt for lidt, vil blive kompenseret i løbet af 2021. Det fore-

ligger endnu ikke endelige tal for kompensationens størrelse; det skønnes dog, at ca. 336 mio. kr. vil 

blive udbetalt til landmænd i 2021, mens et yderligere beløb vil blive udbetalt til forhenværende 

landmænd, som ikke længere indgår i opgørelsen. Med denne ekstraordinære udbetaling og høje ud-

betalinger fra LDP forventes de generelle driftstilskud i 2021 at blive 865 mio. kr. højere end i 2019. 

Mens der ikke vil være nogen formel udjævning af støtten fra 2019 til 2020, vil den kompenserende 

udbetaling reelt få en udjævnende effekt i 2021. 

Den direkte støtte (grundbetalingen, de grønne krav, støtte til unge landmænd og ø-støtte) for 2020 

er påvirket af den finansielle disciplin med en netto reduktion på 1,48 procent. For 2021 forventes en 

netto påvirkning fra finansiel disciplin på 0 procent.  

Overgangsordningerne for landbrugsstøtten for årene mellem den aktuelle ordning og den kommende 

ordning, der ventes at træde i kraft fra 2023, er behæftet med relativt stor usikkerhed.  

Den fleksible overførsel fra søjle I til søjle II har siden reformperiodens begyndelse i 2015 været 

fastsat til 7 procent for hele perioden fra 2015-2019. Da der var usikkerhed om ordningerne under 

søjle II (LDP) efter 2020, blev der på daværende tidspunkt ikke truffet beslutning om fleksibiliteten 

i 2020. I december 2019 blev der truffet beslutning om en fortsat fleksibilitetssats på 7 procent for 

2020, men der er endnu ikke truffet beslutning om satsen for 2021. I denne fremskrivning forudsættes 

det derfor, at den fleksible overførsel også vil være på 7 procent for 2021. 

Støtten kan fra 2021 blive reduceret som følge af reduktioner i EU-budgettet. Reduktion af bruttolof-

tet er ikke sandsynlig, da den flerårige finansielle ramme (MFF) er vedtaget, men der kan komme 

justeringer via den såkaldte finansielle disciplin. I 2021 er der på grund af faldende EU-budget til 

landbrugsstøtteområdet tidligere udmeldt en forlods reduktion på ca. 2,0 procent, fra ca. 6,6 mia. kr. 

til ca. 6,4 mia. kr. Dette er en mindre reduktion end EU-Kommissionens første forslag, hvor der var 

lagt op til en reduktion på 3,9 procent i forhold til 2019. Det samlede budget for direkte støtte ventes 
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således at udgøre ca. 6,4 mia. kr. i 2021. Hertil kommer et forventet budget for landdistriktsstøtte på 

670 mio. kr., hvor udbetalingen dog erfaringsmæssigt er væsentligt forsinket i forhold til budgetåret.   

Udbetalingerne af direkte støtte i 2021 bliver påvirket af den fleksible overførsel fra søjle I til søjle II 

og den finansielle disciplin, som også besluttes på et senere tidspunkt. Det forudsættes som nævnt 

ovenfor, at fleksibiliteten bliver på 7 procent og den finansielle disciplin bliver på 0 procent i 2021.  

Den gennemsnitlige grundbetaling inklusiv grøn støtte, ø-støtte og ung-støtte ventes at være på ca. 

2.264 kr. pr. ha i 2019, 2.244 kr. pr. ha i 2020 og på 2.233 kr. pr. ha i 2021. I 2021 forventes der 

herudover udbetalt en ekstraordinær efterbetaling som følge af for lille udbetaling i perioden 2015-

18. Samlet set vurderes den gennemsnitlige efterbetaling at blive på ca. 131 kr. pr. ha i 2021.  

Mens der forudsættes et mindre fald i udbetaling af direkte støtte fra 2019 til 2020, forudsættes ud-

betalingerne under LDP og nationale tilskudsordninger at stige med ca. 300 mio. kr. til 1.150 mio. kr. 

Den nationale ordning for målrettede efterafgrøder overgår blandt andet i 2020 til en tilsvarende ud-

videt ordning under LDP i 2020. Den konkrete timing af udbetalingerne af støtte under LDP er, som 

ovenfor nævnt, dog meget usikker, hvorfor fremskrivningerne for LDP-støtten er meget usikker. For 

2021 forventes udbetalingerne fra LDP at stige yderligere med 336 mio. kr. til 1.486 mio. kr. i 2021 

som udtryk for tidsforskydning mellem bevilling, tilsagn og udbetaling for især investeringsstøtte-

ordningerne.      

Der forhandles p.t. om udformningen af den fælleslandbrugspolitik for perioden 2021-2027. Den 

budgetmæssige ramme for 2021-2027 er vedtaget, men der er endnu ikke noget konkret udgangs-

punkt, som kan indarbejdes i indeværende analyse, da 2021 og 2022 bliver overgangsår.  

Af mulige ændringer for landbrugsstøtten fra 2023 kan de såkaldte eco-schemes nævnes. Dette bliver 

etårige ordninger blandt andet til fremme af miljømæssige målsætninger. Overordnet vurderes det, at 

skellene mellem søjle I og søjle II reelt udviskes – blandt andet ved at økologiordningen forventes at 

blive et eco-scheme under søjle I – mens det i dag er en del af LDP i søjle II.   

De generelle skatter og afgifter omfatter primært ejendomsskatter og vægtafgifter på køretøjer. For 

ejendomsskatternes vedkommende forventes de at stige svagt med ca. 30 mio. kr. årligt i 2020 og 

2021, fra 953 mio. kr. i 2019 til 1.013 mio. kr. i 2021. Afgiftsfritagelsen for vægtafgift på traktorer 

vurderes at være slået igennem. Der forventes således uændrede betalinger af vægtafgifter på et ni-

veau omring 106 mio. kr. årligt i fremskrivningsårene.  

Finansielle poster 

De ordinære nettorenteudgifter, som indeholder både rente- og bidragsbetalinger, forventes at falde 

fra 4,7 mia. kr. i 2019 til 4,2 mia. kr. i 2020 og forventes også at forblive på dette niveau i 2021. 

Faldet i de ordinære renteudgifter skyldes primært faldende renter, hvor et relativt lille fald i renten i 

procentpoint, bliver til et relativt stort fald i de faktiske betalinger på grund af det i forvejen meget 
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lave niveau. Dertil kommer en relativt hastig afvikling af den dyreste bank- og kassekreditgæld som 

følge af den gode indtjening i første halvdel af 2020. 

Afdragsfriheden på mange lån ydet til landbruget er udløbet (Olsen og Pedersen, 2016), og blandt 

andet derfor bliver der afdraget store beløb årligt. Det forventes, at der er afdraget over 20 mia. kr. 

netto på realkreditgæld fra ultimo 2016 til ultimo 2020. Det dækker over, at nogle har foretaget inve-

steringer og har optaget realkredit, mens endnu flere har afdraget og indfriet gæld. I samme periode 

forventes landbrugets pengeinstitutgæld også at være faldet med et tilsvarende beløb. For 2020 som 

helhed ventes realkreditgælden at falde med 3,5 mia. kr. – primært som følge af gode priser på grise 

i første halvår, men også baseret på en relativt lav investeringsaktivitet. Generelt sker den store ned-

bringelse af gæld naturligt nok i de år, hvor prisrelationerne mellem landbrugets produkter og ind-

satsfaktorer for de vigtigste produkter er gunstige. Udover 2020 har årene 2019 og 2017 været de år, 

hvor der har været store nettoafdrag på sektorniveau – dette også selvom pelsdyrsektoren ikke har 

haft favorable prisrelationer de pågældende år.  

Det er med andre ord lykkedes for landmændene at få reduceret gælden betragteligt fra 2017 til 2020. 

Der er således mange landmænd, som er blevet markant mere robuste i perioden, da en relativt høj 

indtjening har ført til afdrag på gæld. Det ændrer dog ikke ved, at der stadig er landmænd, som er 

økonomisk sårbare. Det skyldes flere faktorer, men primært at de gunstige prisrelationer ikke er jævnt 

fordelt på tværs af alle landbrugets produkter. En anden faktor er, at tørken i 2018 ramte forskelligt 

på tværs af landet, hvor nogle landsdele blev væsentligt hårdere ramt end andre. Der kan også være 

individuelle forhold på den enkelte bedrift, for eksempel i form af sygdom i besætningen, driftsledelse 

eller andre bedriftsspecifikke forhold.  

Det er ofte blevet italesat som et stort problem, at mange landbrugsbedrifter har høj gæld i forhold til 

værdien af aktiverne, da en generel rentestigning vil gøre det meget vanskeligt at lave overskud på 

driften. En stigende rente vil også fortsat betyde meget for mange landmænd, omend de fleste forud-

sigelser om renten ikke tilsiger store stigninger på den korte bane. Det overordnede billede er dog, at 

fokus på konsolidering og konservativ investeringsaktivitet har medført en lavere gældsprocent, og 

branchen som helhed vurderes at være mere robust nu end for fire år siden. 

Omkostninger til forpagtninger forventes at være stort set uændret pr. ha både i 2020 og 2021. Der er 

fortsat usikkerhed vedrørende den fremtidige landbrugsstøtte, hvilket i nogen grad forventes afspejlet 

i forpagtningsprisen. Omvendt vil en del forpagtningskontrakter sandsynligvis være dynamiske, så 

hele eller dele af en reduceret støttebetaling influerer på forpagtningsafgiften. Det forventes i høj grad 

at være jordejeren, som bærer risikoen for reduceret landbrugsstøtte. Det forpagtede areal ventes for-

sat at stige i størrelsesordenen 2-3 procent årligt. Den stigende forpagtningsaktivitet medfører alt an-

det lige også, at strukturudviklingen i mindre grad finansieres med gæld. 

Indkomst efter finansielle poster 

Indkomsten efter finansielle poster, der er restbeløbet til forrentning af jordbrugenes egenkapital og 

aflønning af brugerfamiliernes arbejdsindsats på bedriften, forventes i 2020 at stige til 14,1 mia. kr. 
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Det er det højeste indkomstniveau for landbruget for hele perioden 2000 til 2020, også hvis der tages 

højde for inflationen. Nettorestindkomsten i 2012 var højere end nettorestindkomsten i 2020, men på 

grund af lavere finansieringsomkostninger i 2020 end 2012 bliver indkomst efter finansielle poster 

højest i 2020. Det er i høj grad svineproduktionen, som trækker dette resultat. Det skal dog tages med 

visse forbehold, da indkomsten for pelsdyrsektoren er teknisk fastsat og dermed ikke afspejler det 

reelle indkomstniveau.  

I 2021 forventes resultatet at falde og blive på ca. 8,5 mia. kr., hvilket er ca. 2 mia. kr. mere end det 

beregnede arbejdsvederlag på 6,5 mia. kr. Dermed forventes 2021 også at blive et relativt gunstigt år 

for dansk landbrug. 

1.2 Produktionsværdi, priser og produktion 

Udviklingen i jordbrugets nettorestindkomst afhænger af produktionsniveau, faktorforbrug og af æn-

dringer i produkt- og faktorpriser. Resultatet af den hidtidige og prognosticerede udvikling i produk-

tionsværdien og de tilhørende produktionsomkostninger fremgår af tabel 1.2. Det ses, at produktions-

værdien forventes at stige fra 81,8 mia. kr. i 2019 til 85,5 mia. kr. i 2020 for derefter i 2021 at falde 

til omkring 77,6 mia. kr. 

Produktionsværdien af de vegetabilske produkter forventes henover 2019-2021 at være relativt stabil 

på godt 27 mia. kr. Et mindre fald på 400 mio. kr. fra 2020 til 2021 forventes som følge af lavere 

priser på kartofler og græsfrø. Anderledes variation er der for produktionsværdien af de animalske 

produkter, som forventes at falde til 44,7 mia. kr. i 2021 fra et niveau på ca. 52,3 mia. kr. i 2020. 

Dette dækker over en betydelig nedgang på ca. 5,6 mia. kr. i svineproduktionens produktionsværdi 

begrundet i lavere priser i 2021 i forhold til 2020. Det dækker også over en beskeden nedgang for æg 

og fjerkræ, primært forårsaget af udbrud af fugleinfluenza i efteråret 2020. Endelig er hele produkti-

onsværdien for pelsdyr væk som følge af nedpelsningen/aflivningen af alle dyr inklusive avlsdyr i 

november 2020. Produktionsværdien for de resterende animalske produkter forbliver stort set uæn-

dret.   
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Tabel 1.2. Produktionsværdi og produktionsomkostninger, mio. kr. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produktionsværdi mv.1 74.842 75.049 83.679 77.762 81.804 85.543 77.579 
        
Vegetabilske produkter i alt 26.345 24.632 27.978 26.248 27.411 27.576 27.118 

Korn 11.004 9.225 11.070 10.595 9.263 9.846 9.355 
Frø til udsæd 846 823 1.135 1.325 1.701 1.303 1.364 
Industrifrø (raps) 2.149 1.357 2.038 1.315 1.987 1.548 1.773 
Sukkerroer 476 575 506 368 494 581 549 
Kartofler 1.362 1.432 1.524 1.656 1.704 1.887 1.827 
Grovfoder 4.421 4.984 5.237 4.526 5.661 5.616 5.333 
Andre jordbrugsafgrøder 1.519 1.526 1.654 1.570 1.726 1.711 1.680 
Potteplanter 1.751 1.894 1.861 1.813 1.850 1.886 1.952 
Frugt og grønsager 2.204 2.274 2.285 2.376 2.353 2.472 2.521 
Andre gartneriprodukter 613 542 668 704 672 727 764 
        
Animalske produkter i alt 42.756 44.817 50.380 46.326 48.904 52.345 44.736 

Mælk 12.747 12.633 16.180 16.027 15.690 15.814 15.685 
Kvæg 3.006 2.894 3.095 3.101 2.901 2.782 2.681 
Svin 20.177 21.915 24.399 20.536 25.384 28.193 23.194 
Æg til konsum 768 806 852 885 888 900 888 
Fjerkræ 1.721 1.848 1.729 1.822 2.025 1.997 1.942 
Pelsdyr 3.980 4.414 3.748 3.583 1.654 2.314 0 
Andre animalske produkter 357 307 377 372 362 344 346 
        
Landbrugsmæssige tjenester m.v. 5.741 5.600 5.321 5.188 5.489 5.622 5.725 
        
Produktionsomkostninger i alt2 78.328 77.627 78.691 79.380 75.651 76.390 73.943 

Udsæd m.v. 2.482 2.565 2.481 2.612 2.787 2.765 2.799 
Foderstoffer 24.779 25.395 24.664 26.894 23.940 24.507 22.467 
Energi 3.000 2.921 3.049 3.271 3.150 2.596 2.835 
Handelsgødning 2.357 2.320 2.615 1.644 1.671 1.956 1.833 
Bekæmpelsesmidler 2.157 2.025 2.007 1.761 1.670 1.571 1.670 
Dyrlæge og medicin 1.602 1.298 1.357 1.361 1.348 1.378 1.288 
Reparation og vedligeholdelse 4.978 4.974 5.239 5.038 4.983 5.124 5.066 
Landbrugsmæssige tjenester 4.380 4.257 4.424 4.391 4.711 4.857 4.944 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 8.281 7.604 8.637 8.304 8.048 8.200 8.403 
Afskrivninger 8.649 8.497 8.113 8.134 7.817 7.818 7.908 
Lønnet arbejdskraft 7.766 7.811 8.238 8.355 8.214 8.479 8.241 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 7.897 7.960 7.867 7.615 7.312 7.139 6.488 
 
1. Inklusive værdien af de mængdemæssige besætnings- og lagerforskydninger og inklusive de prisbetingede ændringer (konjunkturge-
vinster) på beholdninger af korn.  
2. Inklusive arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger. 

 

Produktionsværdien i tabel 1.2 kan dekomponeres til en priskomponent og en mængdekomponent, 

hvor der er gjort rede for udviklingen i prisindekset i tabel 1.3. Det ses, at det generelle salgsprisindeks 

for produkter m.v. forventes at stige fra 2019 til 2020 for derefter at falde igen til 2021. Priseffekten 

er meget sammensat, idet priserne for de vegetabilske produkter under ét stiger med 1,5 procent fra 

2019 til 2020. Prisstigningen på vegetabilske produkter i 2020 dækker over stigende priser på korn 

henover året i 2020, men dette uddybes nærmere i afsnit 1.4 om korn.  

Stigningen i prisindekset for animalske produkter på 4,3 procent skyldes overvejende en stigning i 

prisen på svinekød for hele 2020 i forhold til prisen for hele 2019. For kvæg og fjerkræ udvikler 

prisindekset fra 2019 til 2020 sig negativt med et fald, mens prisindekserne for de øvrige animalske 
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produkter forventes at være stort set uændrede. Prisen for pelsskind er teknisk fastsat baseret på Dan-

marks Statistiks forventning til prisen på pelsdyrskind primo 2020. Se nærmere om dette i afsnit 1.5 

om særlige forhold. 

Fra 2020 til 2021 forventes prisindekset samlet set at falde med ca. 5 procent primært begrundet i et 

prisfald for animalske produkter tilbage til omtrent samme prisniveau som i 2018. Det vegetabilske 

prisindeks forbliver stort set uændret fra 2020 til 2021. 

Tabel 1.3. Prisindekser for jordbrugets produktion og faktorforbrug. Indeks. 2005 = 100 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produkter m.v.1 115,4 115,4 123,9 123,5 124,6 128,5 121,7 
        
Vegetabilske produkter i alt 130,1 126,7 132,8 154,1 136,4 138,5 138,9 

Korn 156,1 144,3 157,7 213,4 156,9 161,2 162,8 
Frø til udsæd 156,8 181,9 200,7 216,4 217,0 197,4 201,1 
Industrifrø (raps) 167,0 172,0 176,3 172,6 175,0 175,8 177,3 
Sukkerroer 68,1 62,1 52,2 44,2 53,7 54,5 55,7 
Kartofler 126,4 120,3 127,2 136,5 141,3 134,9 130,1 
Grovfoder 102,7 103,6 104,5 107,4 108,3 111,8 109,4 
Andre jordbrugsafgrøder 131,5 123,4 123,6 130,5 130,2 127,3 125,2 
Potteplanter 103,7 107,3 107,5 105,1 103,8 107,9 109,5 
Frugt og grønsager 121,0 125,6 128,2 134,1 143,7 146,8 149,8 
Andre gartneriprodukter 113,9 113,9 113,5 116,1 120,7 126,7 129,3 
        
Animalske produkter i alt 105,5 107,1 117,3 106,0 114,8 119,8 108,7 

Mælk 107,2 101,4 127,3 124,2 119,6 119,7 117,7 
Kvæg 132,8 124,7 129,8 131,2 121,7 120,5 119,9 
Svin 104,6 110,1 119,2 98,6 125,9 131,1 109,3 
Æg til konsum 132,0 132,0 135,6 139,7 130,8 130,8 128,9 
Fjerkræ 151,8 150,0 147,1 148,8 149,1 148,1 144,1 
Pelsdyr 73,0 81,7 67,2 61,1 45,7 64,3 64,3 
Andre animalske produkter 124,7 127,8 128,6 132,7 125,4 125,4 125,9 
        
Landbrugsmæssige tjenester m.v. 138,9 140,6 143,4 143,4 161,2 162,6 163,9 
        
Faktorforbrug i alt2 136,8 137,9 139,8 143,3 145,6 144,3 144,6 

Udsæd m.v. 127,2 132,3 128,3 136,2 143,0 140,2 141,2 
Foderstoffer 138,7 138,7 138,7 144,8 145,7 141,9 138,7 
Energi 127,1 123,4 133,9 146,4 148,7 126,5 140,1 
Handelsgødning 160,7 156,5 145,9 150,2 152,1 149,9 138,0 
Bekæmpelsesmidler 196,1 194,2 196,9 195,1 189,8 189,8 189,8 
Dyrlæge og medicin 118,6 111,5 116,3 118,1 120,1 120,1 120,1 
Reparation og vedligeholdelse 126,9 129,3 131,2 132,7 134,6 135,6 136,9 
Landbrugsmæssige tjenester 138,9 140,6 143,4 143,4 161,1 163,2 164,3 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 145,8 151,3 155,1 156,9 156,4 156,9 158,3 
Afskrivninger 129,7 132,3 133,7 134,8 136,1 137,7 139,3 
Lønnet arbejdskraft 126,2 127,0 132,7 133,1 135,4 137,7 140,0 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 131,0 133,4 135,5 138,0 140,7 143,1 145,6 
        
Sektorbytteforhold 84,4 83,7 88,7 86,2 85,6 89,0 84,2 
 
1. Eksklusive prisbetingede ændringer (konjunkturgevinster) på besætninger.  
2. Inklusive arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger. 
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I tabel 1.4 er mængdeforskydninger i produktionen og faktorforbruget vist. Driftsåret 2019/20 og 

dermed regnskabsresultatet for 2020 vil blive præget af en god kornhøst ligesom 2019 og i modsæt-

ning til høsten 2018, der var præget af tørken. For andre afgrøder er billedet mere broget, hvor der 

for eksempel er en væsentlig reduktion i mængdeindekset for frø til udsæd. Det vegetabilske produk-

tionsindeks for 2020 på 108,2 er dermed det fjerdehøjeste i perioden 2005 til 2020, kun overgået i 

2010, 2017 og 2019. Til sammenligning var det vegetabilske produktionsindeks på blot 89,8 i tørke-

året 2018.  

Den animalske produktion stiger fra indeks 110,4 i 2019 til indeks 113,7 i 2020 primært på grund af 

en stigende produktion af slagtesvin, der skal ses i lyset af ASF i Tyskland, mens de fleste andre grene 

af den animalske produktion er stabile eller svagt faldende. Fra 2020 til 2021 falder den animalske 

produktion grundet ophør med minkproduktion, mens de fleste andre produktioner er stabile.  

 Tabel 1.4. Mængdeindekser for jordbrugets produktion og faktorforbrug. Indeks. 2005 = 100 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produkter m.v.1 112,6 109,9 113,2 106,5 110,7 112,1 107,3 
        
Vegetabilske produkter i alt 107,9 100,6 109,7 89,8 110,0 108,2 106,6 

Korn 98,2 89,2 97,6 69,5 94,5 94,2 89,8 
Frø til udsæd 84,2 70,0 85,8 95,5 118,6 99,9 102,6 
Industrifrø (raps) 241,0 147,7 216,4 142,7 212,6 164,8 187,2 
Sukkerroer 77,0 102,2 106,9 91,8 101,6 117,6 108,7 
Kartofler 121,3 131,9 144,2 126,8 147,5 171,1 171,6 
Grovfoder 123,3 115,7 119,9 100,9 128,6 123,6 120,0 
Andre jordbrugsafgrøder 94,3 101,0 107,8 97,5 106,6 107,3 107,3 
Potteplanter 72,7 76,8 75,3 75,0 77,5 76,0 77,5 
Frugt og grønsager 155,8 157,1 157,5 159,0 146,1 148,8 148,8 
Andre gartneriprodukter 127,9 113,2 139,8 144,1 132,2 136,1 140,2 
        

Animalske produkter i alt 112,4 112,9 113,8 115,1 110,4 113,7 106,2 

Mælk 118,8 121,1 123,4 126,4 126,4 127,3 128,4 
Kvæg 107,2 108,7 110,3 109,9 107,8 104,4 101,1 
Svin 105,9 104,8 104,9 107,2 103,3 110,2 108,7 
Æg til konsum 101,7 106,7 109,9 110,8 118,8 120,5 120,6 
Fjerkræ 82,2 88,9 84,1 81,5 91,2 90,6 90,5 
Pelsdyr 134,7 133,6 137,4 131,2 89,2 88,6 0,0 
Andre animalske produkter 130,4 113,5 109,2 101,3 86,1 81,9 82,0 
        

Landbrugsmæssige tjenester m.v. 148,3 142,9 133,2 129,8 122,2 124,0 125,3 
        

Faktorforbrug i alt2 98,7 96,0 96,1 94,9 90,5 92,4 89,4 
Udsæd m.v. 105,4 106,1 109,0 106,1 114,0 115,5 116,2 
Foderstoffer 96,7 96,1 93,3 98,2 89,8 94,5 88,6 
Energi 98,2 98,3 94,5 92,8 88,4 85,5 84,1 
Handelsgødning 96,0 99,9 108,6 89,1 88,9 105,6 107,5 
Bekæmpelsesmidler 83,1 78,8 77,0 68,2 66,6 62,6 66,6 
Dyrlæge og medicin 124,1 107,0 107,1 105,9 103,0 105,3 98,4 
Reparation og vedligeholdelse 109,5 104,7 111,2 101,9 104,7 106,9 104,7 
Landbrugsmæssige tjenester 102,4 98,4 100,3 99,5 95,0 96,8 97,8 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 129,7 114,0 126,3 120,1 116,7 118,6 120,4 
Afskrivninger 91,3 87,9 84,0 82,6 78,6 77,8 77,8 
Lønnet arbejdskraft 131,7 131,5 132,8 134,2 129,9 131,8 126,0 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 65,1 64,4 62,7 59,5 56,1 53,8 48,1 
        

Totalfaktorproduktivitet 114,1 114,5 117,9 112,1 122,3 121,3 120,0 
 
Anm.: Der er anvendt implicit mængdeindeks ved manglende overensstemmelse mellem Danmarks Statistiks værdi-, pris- og mængde-
indekser.  
1. Inklusive besætnings- og lagerforskydninger.  
2. Inklusive arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger. 
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1.3 Produktionsomkostninger, faktorpriser og faktorforbrug 

Produktionsomkostningerne ved jordbrugsproduktionen for hele sektoren skønnes at stige svagt fra 

75,7 mia. kr. i 2019 til 76,4 mia. kr. i 2020, men falder især grundet mink til 73,9 mia. kr. i 2021, jf. 

tabel 1.2. For de fleste poster er der tale om en forholdsvis jævn udvikling relateret til ændringen i 

produktionen og generelle prisstigninger. Energi adskiller sig dog, hvor et markant fald i prisen på 

diesel i 2020 medfører lavere omkostning. Der er en vis usikkerhed omkring opgørelsen af foderfor-

bruget og forbruget af handelsgødning, der begge har oplevet forstyrrelser i forbindelse med tørken i 

2018. Dette kan medføre noget statistisk støj og kan påvirke fremskrivningsgrundlaget i 2019. Vur-

deringerne for 2020 er justeret til det forventede forbrug også ud fra forbruget længere tilbage i hi-

storien, hvorfor ændringerne i forhold til fremskrivningsgrundlaget i 2019 kan virke lidt store i visse 

tilfælde.  

På grund af COVID-19-situationen har der i 2020 været ekstraordinært løntilskud til elever i praktik 

på en lang rækker områder, også i landbruget. Det vurderes, at landbruget vil modtage ca. 210 mio. 

kr. i forbindelse med dette tilskud. I prognosen for 2020-resultatet er dette håndteret med en reduktion 

af lønomkostningerne på 2,5 procent for lønnet arbejdskraft i forhold til den fremskrivning, der ville 

have været under normale omstændigheder. For 2021 er lønudviklingen tilbage på sædvanlig trend.  

COVID-19 har også medført ophør af minkproduktion. Dette er en af de væsentligste årsager til faldet 

i produktionsomkostningerne fra 2020 til 2021. Dette minkrelaterede fald i omkostningerne slår igen-

nem på mange produktionsfaktorer, blandt andet afskrivninger, lønnet arbejdskraft og med størst re-

lativ effekt på arbejdsvederlag til brugerfamilien, idet mange heltidsminkfarme havde relativt færre 

ansatte end heltidsbedrifter i andre produktionsgrene.   

For energi forventes der høje prisstigninger fra 2020 til 2021 med udgangspunkt i en normalisering 

af priserne.  

Samlet set ventes produktionsomkostningerne at stige med ca. 740 mio. kr. (1 procent) fra 2019 til 

2020 og at falde med 2,4 mia. kr. (3 procent) fra 2020 til 2021, hvilket i høj grad er påvirket af 

minkproduktionen, men selvfølgelig også af en lang række andre faktorer. 

1.4 Udvalgte produktioner 

Korn 

Høsten 2020 vil blive husket som en af de bedste i nyere tid. Kornudbytterne var historisk høje og 

høsten forløb uproblematisk langt de fleste steder, da vejret netop i høstperioden viste sig fra sin 

bedste side. Dermed kom høsten i hus i god kvalitet og med minimale tørringsomkostninger. 

Som det ses i figur 1.1, var vækstsæsonen især gunstig for vårsæden (vårbyg, vårhvede, havre og 

bælgsæd). Et relativt tidligt forår medførte god og tidlig etablering med en lang vækstsæson som 

konsekvens. Der var en lang tør periode i april måned, hvor der var en vis bekymring for en gentagelse 

af tørken i 2018, men regnen kom akkurat i tide langt de fleste steder de sidste dage af april. Da både 
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april og maj også var til den kolde og solrige side, fik vårsæden god tid til at udvikle sig. Ifølge de 

foreløbige opgørelser fra Danmarks Statistik (b) har disse vækstbetingelser ført til de højeste udbytter 

pr. ha nogensinde i vårbyg, havre og vårhvede.   

Figur 1.1: Udbytte pr. ha for udvalgte afgrøder, høst 2020 (hkg) 

 
Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Som det ses i figur 1.1, har vintersæden (vinterhvede, rug og vinterbyg) også givet meget høje udbyt-

ter. Ifølge Danmarks Statistik (b) ser både vinterbyg og vinterhvede akkurat ud til at tangere sidste 

års rekordudbytte – om end det fortsat er usikkert. Rug har også klaret sig godt, men her er 2020 

relativt set kun i top fem. Forklaringen bag de høje udbytter er – lige som for vårsæd – en lang og 

rimelig afbalanceret vækstsæson. Vintersæden voksede tillige også hele vejen igennem vinteren 

2019-20, der var usædvanlig lun. 

Historien bag vintersæd er dog lidt mere blandet. Efteråret og vinteren 2019-20 var også ekstremt 

våd. Faktisk begyndte det våde vejr allerede midt i høsten 2019, og etablering af vintersæd blev meget 

besværlig. Den vintersæd, der blev godt etableret i en enkelt tør periode i slutningen af september, 

klarede sig dog godt igennem. I oktober tog regnen for alvor til, og kun en lille andel blev forsøgt 

etableret senere. Dermed blev ikke al planlagt vintersæd etableret, og arealet med vintersæd blev 

meget lavt. Kun i 2018 – med det rekordvåde efterår 2017 – har der i nyere tid været mindre vintersæd. 
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Figur 1.2: Arealet med udvalgte afgrøder til høst 2020 på landsplan (ha) 

 

Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Som det ses i figur 1.2, er der i disse år også en mere generel bevægelse væk fra vintersæd over mod 

mere vårsæd. Denne bevægelse er delvist en effekt af kravet om flere efterafgrøder. Mange landmænd 

er utilfredse med disse krav, da vintersæd giver et højere udbytte pr. ha og ofte også et højere udbytte 

økonomisk – især for svineproducenter, som kan bruge kornet til egen foderproduktion.   

Efterafgrøder er dog kun en del af forklaringen. I den udstrækning planteavlere får mulighed for 

højværdiafgrøder, som kartofler og græsfrø, vælges disse naturligvis. Andelen med korn (vår-

sæd+vintersæd) bliver derfor mindre. Også overgang til pløjefri dyrkningssystemer og problemer 

med resistent græsukrudt betyder, at landmænd må vælge mere vårsæd frem for vintersæd.  

Efteråret 2020 gav vejrmæssigt bedre muligheder for etablering af vintersæd, men yderligere efteraf-

grøder i efteråret 2020 betyder, at den overordnede tendens med generelt mindre korn og relativt 

mindre vintersæd forventes at fortsætte i 2021 og frem. Selv med høje udbytter pr. ha kan der derfor 

ikke fremover forventes at nå op over 10 mio. tons korn, som var niveauet i 2009, 2015 og 2017. Den 

samlede kornhøst forventes i 2020 på trods af topudbytter at være på ca. 9,58 mio. tons, mens 2021 

med mere gennemsnitlige udbytter forventes at blive på ca. 9,16 mio. tons korn. Til sammenligning 

var kornhøsten i 2019 på 9,63 mio. tons.  

Selv om den samlede kornproduktion er stort set uændret fra 2019 til 2020, forventes produktions-

værdien for korn, jf. tabel 1.3, at stige fra 9,26 mia. kr. til 9,85 mia. kr. Baggrunden er, at kornprisen 

for høsten 2020 er steget lidt i løbet af efteråret 2020. Det er dog især hvedeprisen, der er steget, mens 

prisen på de andre arter kun i mindre grad er fulgt med op.    
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For byg er situationen lidt særlig, idet efterspørgslen efter maltbyg er faldet helt sammen som konse-

kvens af de mange COVID-19-restriktioner i hele verden. Danmark eksporterer en ikke ubetydelig 

mængde maltbyg til malterier i hele verden, men når efterspørgslen efter øl er styrtdykket, efterspør-

ges der naturligvis mindre maltbyg. Dette overskud af maltbyg presser også prisen på foderbyg, og 

generelt har prisen på byg (dog særligt maltbyg) været underdrejet. Med de mere positive meldinger 

om udrulning af vacciner i starten af 2021 er maltbygmarkedet dog forbedret i løbet af efteråret 2020. 

Samlet set vurderes prisen på byg dog at være nogenlunde uændret, når man tager højde for, at prisen 

i efteråret 2019 var højere.     

Generelt forventes kornprisen at fortsætte på omtrent samme niveau de kommende år. Prisniveauet 

vurderes at være nogenlunde neutralt, forstået på den måde at prisen hverken er meget stimulerende 

eller meget begrænsende for produktionen på verdensplan. Prisen på korn i Danmark bliver primært 

bestemt af eksportprisen på verdensmarkedet og dermed af balancen mellem produktion og forbrug 

globalt. Korn er relativt billig at flytte, når det først er læsset på et skib. Derfor er eksporten ud af EU 

i direkte konkurrence med de andre store eksportnationer som for eksempel Rusland, USA og Au-

stralien. Siden 2012 har der været nogenlunde balance mellem produktion og forbrug på verdensmar-

kedet, og derfor har niveauet også været relativt stabilt.     

Det betyder dog ikke, at kornprisen er konstant. Der skal ikke meget til for at rykke forventningerne 

i dette marked – hvilket øjeblikkeligt afspejler sig i prisen. En begyndende tørke over majsbæltet i 

USA kan for eksempel gøre markedsaktørerne nervøse for balancen mellem produktion og forbrug, 

og dette vil derfor hurtigt forplante sig i prisen på korn-futures, og dermed også de opnåelige priser 

for landmænd i Danmark. 

I forhold til høsten 2020 er prisen på hvede, som illustreret i figur 1.3, steget betragteligt siden juli. 

Det ses ofte, at prisen er lavere, mens høsten foregår (høstpres), men i 2020 er prisen fortsat med at 

stige hen over efteråret. Prisændringen er sket på trods af, at den grundlæggende balance mellem 

produktion og forbrug ikke er ændret afgørende. At prisen alligevel er steget skyldes sandsynligvis, 

at Kina har øget importen af majs og hvede i forhold til tidligere år. Der spekuleres i, hvorvidt Kina 

har øget forbruget (til eksempelvis svineproduktionen), eller om de officielle tal for kinesiske korn-

lagre er falske for at holde prisen i ro. 
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Figur 1.3: Gennemsnitlige månedlige salgspriser for foderhvede (kr. pr. hkg) 

 

Kilde: VKST (2020)  

 

I forhold til høsten 2019 er prisen på hvede fra høsten 2020 indtil videre steget med ca. 5,7 procent i 

gennemsnit, jf. kornbasen.dk fra VKST (2020) og figur 1.3. Det er umuligt at sige noget om, hvor 

meget korn der faktisk er blevet prissat i løbet af høsten, og hvor meget der fortsat mangler at blive 

solgt og prissat. For at gøre det så enkelt som muligt bruger vi, som illustreret i figur 1.3, et simpelt 

gennemsnit af prisen fra høst og frem til ultimo november som prognose for, hvad høsten 2020 ender 

med at indbringe. 

Bemærk, at der med denne praksis skiftes princip fra tidligere, hvor det var hele kalenderårets priser 

i for eksempel 2019, der blev brugt til at prissætte høsten 2019. Med den tidligere praksis blev pris-

sætningen af høsten 2019 derfor også påvirket af de høje afgrødepriser i foråret 2019, selv om disse 

markant højere priser reelt kun vedrørte afgrøderne fra høsten 2018. Med den nye praksis (høstårs-

priser) vil et niveauskifte fra et høstår til et andet kun påvirke det relevante høstår. Regnskabsteknisk 

svarer metoden til, at prisændringer af lagre medtages i resultatopgørelsen – hvilket også er den prak-

sis, der er udbredt i landbrugets årsrapporter1. Ulempen ved at bruge høstårspriser er, at grundlaget 

ved tidspunktet for udarbejdelsen af denne prognose ultimo november er forholdsvis begrænset. Et 

niveauskifte fra én høst til en anden vil dog blive afspejlet, og derfor vurderes det, at denne metode 

er at foretrække uanset usikkerheden. 

Raps og bælgsæd 

Mens høsten af korn bød på rekordudbytter, var både arealet og udbyttet med raps i 2020 lavt. Raps 

skal helst etableres inden den 20. august, men den megen regn i august og efteråret 2019 betød dels, 

at mange rapsmarker blev droppet, mens de marker, der blev sået, ofte blev sået for sent og ikke 

                                                 

 
1 For yderligere diskussion omkring dette metodeskift henvises der til Landbrugets Økonomi 2019.  
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udviklede sig optimalt inden vinteren. Selvom foråret og sommeren 2020 på mange måder var ideel 

også for raps, betød det ringe udgangspunkt, at rapsplanterne ikke kunne udnytte denne medgang. 

Samlet betød dette en rapsproduktion 565 mio. kg – en nedgang på 22,5 procent fra 2019. Det bør 

dog nævnes, at 2019 var et rigtigt godt år med et stort areal og rekordhøjt udbytte.  

Som konklusion kan det konstateres, at raps er en afgrøde, der svinger meget i produktion afhængig 

af vejret i efteråret. De senere år har rapsproduktionen været høj i 2019, 2017 og 2015. Det passer 

fint med, at vejret i efteråret 2018, 2016 og 2014 var lunt og tørt. I disse år var det muligt at etablere 

meget raps, og rapsen udviklede sig godt inden vinteren. Med et fornuftigt efterår i 2020 forventer vi 

derfor også et større areal med raps til høst i 2021 – og alt andet lige også et udbytte over middel. 

For bælgsæd, det vil sige ærter og hestebønner, er historien den stik modsatte. Bliver der ikke sået så 

meget raps og vintersæd i efteråret, vil der i foråret blive sået mere bælgsæd. Ydermere er bælgsæd 

– lige som raps – en vekselafgrøde i sædskifter med meget korn. Arealet steg derfor med ca. 20 

procent fra 2019 til 2020.  

Som for vårkorn faldt vejret også heldigt ud for bælgsæd. Ydermere var sommeren tilpas fugtig – 

hvilket hestebønner er afhængige af. Ifølge de foreløbige opgørelser fra Danmarks Statistik (b) resul-

terede dette ligesom for vårkorn i topudbytter. Da arealet samtidig var rekordhøjt i nyere tid (kun 

overgået af 2018) betyder det en samlet mængde på 113 mio. kg – ca. 32 procent højere end i 2019.  

Der tales meget om proteinafgrøder i disse år, men selv om arealet og udbyttet var højt i 2020, er 

dette dog intet at regne imod produktionen i 1980’erne og 90’erne, hvor EU's landbrugsstøtteordning 

stimulerede produktion af især ærter i Danmark. Hvor vi i 2020 havde 26.600 ha, var der ifølge Dan-

marks Statistik (b) over 100.000 ha i en årrække i 1980’erne og 90’erne. I 1987 var arealet endda helt 

oppe på 203.600 ha. 

Priserne på bælgsæd og oliefrø er også stabile på et balanceret niveau. Produktionsværdien følger 

derfor stort set mængderne, som nævnt ovenfor. En tommelfingerregel siger, at prisen på raps skal 

være omtrent dobbelt så høj som prisen på hvede, for at afgrøden er økonomisk attraktiv. Som det ses 

af figur 1.3, har prisforholdet de seneste fem år primært været i rapsens favør. Kun med den høje 

hvedepris efter høsten 2018 har dette været undtagelsen. Danske landmænd har derfor et økonomisk 

incitament til at dyrke raps. Det afgørende for produktionen af raps bliver derfor også de kommende 

år mulighederne for etablering i august. 
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Figur 1.4: Forholdet mellem afregningspriser på raps og foderhvede (kr. pr. hkg) 

 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (2020a)  

 

Frø til udsæd 

Også høsten af græsfrø var begunstiget af det gode høstvejr i august. Selvom mange arter høstes i juli 

måned, hvor vejret i 2020 var lidt mere blandet, blev alm. rajgræs – som mængdemæssigt er den 

største art – bjerget i starten af august i flot vejr.  

Udbyttemæssigt var frøhøsten 2020 dog mere på det jævne med et vægtet gennemsnit på ca. 95 pro-

cent af de sidste fem års udbytter pr. ha (Christoffersen, 2020). Mest positivt tegner hvidkløver og 

engrapgræs med henholdsvis indeks 106 og 102 i forhold til 5 års gennemsnit, mens rødsvingel ser 

ud til at skuffe mest med indeks 86 i forhold til 5 års gennemsnit. Aggregeret er frøhøsten 2020 dog 

fortsat på et rekordstort niveau, da arealet kun er faldet en smule til ca. 106.000 ha. fra alletiders 

rekord i 2019 med ca. 113.000 ha. Også frøhøsten 2021 forventes at blive på et meget højt niveau 

med et uændret stort areal. Produktion af frø til udsæd ser således ud til at fortsætte på et historisk 

højt niveau. 

Den store stigning i produktionen og værdien af frø til udsæd er især sket i årene 2016 til 2019, hvor 

produktionsværdien fik et markant løft fra et niveau på knap 900 mio. kr. i gennemsnit fra 2012-16 

til et nyt niveau på ca. 1,5 mia. kr. for 2019-21 ifølge de seneste prognoser. Det er meget positivt, at 
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dette niveau ser ud til at kunne fastholdes, idet tidligere løft i produktion for eksempel frem mod 2006 

fik markedet til at kollapse med efterfølgende store produktionsfald som følge.   

Tørken i 2018 medførte, at mange europæiske græsmarker og græsplæner tørrede væk og skulle ny-

etableres med stor efterspørgsel til følge. Forventningen var, at dette kunne føre til et dyk i efter-

spørgslen i 2019 og 2020, men det har ikke været tilfældet (Halbye, 2020). Sæsonen 2019/20 er så-

ledes endt med at være en af de bedste nogensinde for frøselskaberne, og eksporten af græsfrø har 

tangeret rekorden fra 2018/19 og endte på ca. 110.000 tons (Danmarks Statistik, b). Ydermere er 

salget i sæsonen 2020/21 startet positivt, og dermed ser COVID-19-krisen ikke ud til at påvirke salget 

negativt – måske endda tværtimod – (Christoffersen, 2020). Udsigterne for dansk frøavl ser derfor 

fortsat ganske positive ud. 

En midlertidig undtagelse for den positive udvikling er den danske produktion af hybridspinatfrø. 

Arealet er steget støt de senere år, og med udgangspunkt i en dårlig høst i 2018 blev arealet udvidet 

betydeligt i 2019 til ca. 11.700 ha. En god høst i 2019 betød, at lagrene blev fyldt op, og arealet blev 

efterfølgende reduceret kraftigt til ca. 5.700 ha. i 2020. Også 2020 bød på en god høst, og sammen-

holdt med et mindre forbrug – især i den amerikanske food service-sektor på grund af COVID-19 – 

forventes arealet yderligere reduceret med 5 til 10 procent for 2021 (Bang, 2020). 

Baggrunden for denne ret konsekvente tilpasning af produktionen er, at lagre af spinatfrø har stor 

risiko for at miste deres værdi. Det altafgørende for hybridspinatsorter er resistens mod skimmel, der 

løbende nedbrydes. Forædlerne af spinatsorter udvikler konstant nye sorter med ny resistens. Dette 

års topsorter risikerer således at blive usælgelige, hvis resistensen er blevet nedbrudt, eller bedre sor-

ter er introduceret.  

Den hurtige tilpasning betyder omvendt også, at produktionen må forventes at stige betragteligt, når 

lagrene er tømte. Der er således begrundet håb fra branchen om, at arealet og produktionen af spinat-

frø i løbet af to-tre år vil være tilbage på et højt niveau (Bang, 2020).  

Sukkerroer 

Priserne på sukker har siden liberaliseringen af sukkermarkedet i EU i 2017 ligget på et lavt niveau, 

hvilket smitter af på prisen på sukkerroer – se udviklingen i sukkerprisen i kapitel 2. Det er dog 

lykkedes Nordic Sugar at få tegnet kontrakt på ca. 33.000 ha sukkerroer både i 2020 og for 2021, 

hvilket passer med kapaciteten for de to sukkerfabrikker i Nykøbing og Nakskov. Sukkerbranchens 

perspektiv er, at det er vigtigt at opretholde den danske produktion, så fabrikkernes kapacitet kan 

udnyttes fuldt ud og sukkerroernes fremtid i Danmark kan overleve perioden med lave priser. På 

grund af store investeringer i fabriksanlæg er gennemsnitsomkostningerne og dermed konkurrence-

evnen meget følsom over for kapacitetsudnyttelsen af anlæggene.  

Nordic Sugar er derfor interesseret i at sikre så gode forhold for dyrkerne, at der er nok avlere, som 

vil tegne kontrakt på sukkerroer. Sukkerroedyrkerforeningen har forhandlet kontraktforholdene med 

Nordic Sugar på vegne af medlemmerne. Og fra den kommende sæson skal avlerne for første gang 
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tegne kontrakt på et givet areal i stedet for som tidligere på en mængde pol-sukker. Tidligere var det 

sådan, at avlerne kun fik fuld pris på mængden i følge kontrakten, og derudover fik avlerne reduceret 

pris på resten (dog var der mulighed for at skubbe en del af mængden og bruge af det efterfølgende 

års kontrakt). Når der nu kan tegnes kontrakt på et areal, er de økonomiske konsekvenser af mæng-

deusikkerheden ændret i forhold til tidligere. Dette betyder, at avlere kan opnå højere dækningsbidrag 

pr. ha ved høje udbytter, og det vurderes at være en entydig fordel for avlerne. Dog vides ikke, hvilken 

pris de alternativt ville kunne have skrevet kontrakt på, hvis de havde bibeholdt prisknækket ved høje 

udbytter. 

Dyrkningsforholdene for sukkerroer i 2020 har været gode, men med et lidt tørt forår, hvor ikke alle 

roerne havde fugt nok til at spire. Efterfølgende er der kommet tilpas mængde regn i løbet af sæsonen. 

I løbet af efteråret, hvor roerne tages op, har regnmængden været til at håndtere, så optagningen af 

roerne er forløbet planmæssigt. Roekampagnen er ved redaktionens afslutning stadig i gang, og der-

med kendes produktionen pr. ha i 2020 endnu ikke, men den foreløbige status på de forarbejdede roer 

lyder på et rodudbytte over gennemsnittet på ca. 76 tons pr. ha og med en gennemsnitlig sukkerpro-

cent (forventet ca. 17,8). Dette giver et sukkerudbytte på ca. 13,6 tons sukker pr. ha, som kun er 

overgået af rekordåret 2014 – men dog kun en smule over udbyttet i 2019. 

Produktionsværdien af sukker forventes at blive ca. 580 mio. kr. i 2020, hvilket er højere end de 

foregående seks år og dermed det højeste siden liberaliseringen i 2017. I 2021 forventes produktions-

værdien at blive på niveau med 2017 på omkring 500 mio. kr. 

Kartofler 

Dyrkningssæsonen 2020 for kartofler har ligesom 2019 været god, og modsat efteråret i 2019 har 

forholdene for optagning også været gunstige uden for meget regn og frost. I forhold til udbytter 

forventes tæt på middeludbytter i 2020 for spise- og læggekartofler. Melkartofler har nydt godt af det 

lune efterår, og her forventes udbytter lidt over middel. For kartoffelproducenterne har det derudover 

været en stor lettelse, at det har været muligt at tage kartoflerne op løbende og levere dem direkte til 

fabrik i det rette tempo. Derved undgås optagebesvær, lagring med lagertab, bøvl og ekstra håndte-

ring.  

Mens arealet af spisekartofler er rimeligt konstant, er arealet med melkartofler fordoblet fra omkring 

21.000 ha i 2014 til ca. 42.000 ha i 2020. Det er en ganske imponerede udvikling, sektoren har været 

igennem med store udvidelser af alle de fire danske kartoffelmelsfabrikker.  

Kigger vi på det samlede areal med kartofler, er det steget fra 56.700 ha i 2019 til 62.700 i 2020 – en 

stigning på 10,7 procent. Med højere udbytter i 2020 end i 2019 forventer vi dermed en stigning i den 

samlede mængde kartofler på 16,0 procent. Selv om det lyder voldsomt, var stigningstakten fra 2018 

til 2019 endnu højere, på ca. 33 procent. For 2021 forventes en udfladning med et uændret areal med 

et udbytte svarende til fem års gennemsnit. 
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Den store succes med melkartofler i Jylland har inspireret fynske planteavlere til at undersøge mulig-

heden for en ny selvstændig fabrik på Fyn. Ultimo november 2020 forlyder det dog, at projektet indtil 

videre er skrinlagt. Med alle de nye udvidelser taget i brug hos de eksisterende fabrikker må vi derfor 

forvente en mere rolig udvikling i årene fremover, hvor landmænd og fabrikker optimerer og konso-

liderer den nuværende produktion.  

I forhold til priser var sæsonen 2019 (det vil sige frem til optagning 2020) gunstig med gode verdens-

markedspriser på stivelse. Afsætningen af kartofler har dog også været ramt af COVID-19-krisen 

med et skifte fra food service over til detailhandel (KMC, 2020). Dette skifte vil sandsynligvis presse 

priserne på både melkartofler og spisekartofler og indirekte også på læggekartofler. Vi forventer der-

for et lille fald i afregningspriserne for både 2020 og 2021. 

Samlet set opvejer produktionsudvidelsen til 2020 dog mere end prisfaldet, og vi forventer en stigning 

i produktionsværdien med ca. 10,8 procent til ca. 1,89 mia. kr. for 2020.  Med et uændret areal og lidt 

lavere normaludbytte forventes produktionsværdien for 2021 at falde en smule til 1,83 mia. kr. Der-

med ser kartoffelproduktionen ud til at nå et nyt plateau med en rekordstor produktionsværdi på ca. 

1,8-1,9 mia. kr.  

I et større perspektiv er det lidt forunderligt at sammenligne udviklingen i kartofler og sukkerroer. 

Med forskellige udsving var produktionsværdien af kartofler og sukkerroer næsten ens frem til 2013 

på lidt under 1 mia. kr. Siden da er produktionsværdien for sukkerroer næsten halveret på grund af 

faldende priser og et mindre areal, mens produktionsværdien for kartofler næsten er fordoblet. På den 

måde er der sket en relativ forbedring for planteavlen på sandjord i Jylland i forhold til den gode jord 

i Sydøstdanmark.   

Gartneriprodukter 

Gartneribranchen er en meget differentieret branche med mange forskellige produkter. COVID-19 

har i den forbindelse ramt meget forskelligt – også inden for de enkelte produktgrene. Overordnet må 

man dog konkludere, at gartnerierne er inde i en positiv udvikling i disse år (Johansen, 2020). 

I forhold til COVID-19 har gartneribranchen ikke været uden problemer. Har man for eksempel spe-

cialiseret sig i at producere friske krydderurter til restauranter, er man naturligvis hårdt ramt. Som for 

mange af landbrugets produkter er afsætning gennem food service kraftigt reduceret, men mange 

gartnerier har også haft afsætning til detailhandlen. Derfor har de fleste klaret sig rimeligt igennem 

COVID-19-krisen (Johansen, 2020). 

For potteplanter er COVID-19-historien en lidt anden, da størstedelen bliver eksporteret. Her var der 

i forlængelse af nedlukningerne i marts stor usikkerhed om afsætningen, og mange potteplantegart-

nerier skar ned på produktionen. Sidenhen steg efterspøgslen kraftigt – sandsynligvis fordi folk ge-

nerelt har været mere hjemme og gerne har ville have nogle flotte planter at kigge på. Højere priser 

på de solgte varer har derfor sidenhen kompenseret for faldet i produktion, og produktionen er nu ved 

at være oppe igen (Johansen, 2020). På den baggrund forventes status quo i produktionsværdien for 
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potteplanter for 2020, mens man i 2021 forventer en lille øgning. I et længere perspektiv har produk-

tionsværdien af potteplanter dog været svagt nedadgående frem til 2015, hvorefter produktionsvær-

dien har stabiliseret sig på mellem 1,8 og 1,9 mia. kr. Det bliver interessant at se, om den nuværende 

mere positive tendens markerer en vending. 

Frugt og grønt har derimod været inde i en positiv udvikling igennem mange år. Siden 2000 er pro-

duktionsværdien af frugt og grønt steget fra ca. 1,17 mia. kr. til ca. 2,47 mia. kr. i 2020 – svarende til 

en gennemsnitlig årlig vækst på 3,8 procent. Den grønne dagsorden – både i forhold til klima og miljø 

og i forhold til at købe lokalt – ser ud til at have haft en positiv effekt på efterspørgslen på dansk frugt 

og grønt. Det er især de store frilandsgartnerier, der har haft mulighed for at udnytte mekanisering og 

automatisering, som har profiteret på udviklingen (Johansen, 2020; Danmarks Statistik, a). For 2021 

forventes denne positive udvikling for frugt og grønt at fortsætte. 

Grovfoder 

2020 har også været et gunstigt år for grovfoderproduktion. Der har været høje udbytter i majs, ca. 4 

procent over den trendbaserede forventning, og høje udbytter i græs, ca. 4-6 procent over den trend-

baserede forventning. Græsmarkerne kom godt i gang i foråret efter en mild vinter og drog nytte af 

nedbør gennem vækstsæsonen. For majsen så det mere uklart ud tidligt i sæsonen, men afgrøden 

rettede sig de fleste steder og endte med en god og relativt uproblematisk høst. 

Arealet med grovfoderafgrøder udgør ca. 750.000 ha og dermed knapt 30 procent af landbrugsarealet. 

Af de 750.000 ha er ca. 63 procent majs til ensilering og græs og kløver i omdrift, mens den resterende 

del udgøres af græs uden for omdrift og mindre afgrødekategorier såsom korn til ensilering, lucerne 

m.v. Der forventes en beskeden stigning i det samlede grovfoderareal fra 2019 til 2020 (ca. 3 procent), 

mens der forventes et beskedent fald i grovfoderarealet fra 2020 til 2021 (ca. 2 procent).  Dog for-

ventes majsarealet stabilt til stigende, idet der afsættes mere majs til biogas. Forbruget af grovfoder i 

kvægproduktionen er stabilt til faldende. For 2021 ventes udbytteniveauerne at falde lidt til et niveau 

svarende til den historiske trend. 

Der vil muligvis komme en nedskrivning af statusprisen for økologisk grovfoder og dermed behold-

ningsværdien. Dette vil i givet fald have resultateffekt i 2020 for økologiske mælkeproducenter. Det 

vil dog ikke have nogen praktisk betydning fremadrettet, men blot flytte noget af resultatet fra mark 

til stald. Den lavere pris på økologiske grovfoderbeholdninger kan også ses i lyset af de lave priser 

på økologisk korn. Det er endnu usikkert, om denne nedskrivning vil få effekt i 2020-regnskaberne. 

Hvis den gør, vil der komme en diskrepans mellem de fremskrevne resultater for økologiske mælke-

producenter, præsenteret i afsnit 1.8, og de resultater de økologiske mælkeproducenter vil opleve, når 

de ser opgørelsen af deres resultater i deres årsrapporter for 2020. Konjunkturændringerne vil i så 

fald komme til at påvirke resultatet i årsrapporterne, mens de aldrig gør det i nærværende fremskriv-

ning.  

Den samlede produktionsværdi af grovfoder ventes at ligge på 5,6 mia. kr. i 2019 og 2020, mens den 

ventes at falde en smule til 5,4 mia. kr. i 2021.  
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Mælk 

Prisen for mælk var bemærkelsesværdig stabil i 2019 sammenlignet med meget svingende priser de 

foregående 10 år. I 2020 har prisen været næsten lige så stabil med få og små justeringer over året.  

Den konventionelle mælkepris ventes i 2020 at lande på et niveau, der er mindre end 1 procent højere 

end i 2019, og for 2021 ventes et mindre fald i prisen. Det forudsættes således, at prisen for konven-

tionel mælk med 4,2 procent fedt og 3,4 procent protein udvikler sig fra et gennemsnitsniveau på 2,57 

kr. pr. kg i 2019 til 2,58 kr. pr. kg i 2020 og til 2,54 kr. pr. kg for 2021. 

Mens prisen for konventionel mælk er meget stabil, har prisen for økologisk mælk en mere nedadgå-

ende tendens. Spændet mellem prisen for den konventionelle og for den økologiske mælk bliver så-

ledes reduceret. Den økologiske mælk ventes i 2020 at lande på et niveau, der er 4,4 procent lavere 

end 2019, og for 2021 ventes et yderligere fald på 1,4 procent. Det forudsættes således, at prisen for 

økologisk mælk med 4,2 procent fedt og 3,4 procent protein udvikler sig fra et gennemsnitsniveau på 

3,39 kr. pr. kg i 2019 til 3,27 kr. pr. kg i 2020 og til 3,18 kr. pr. kg for 2021. 

Figur 1.5 viser udviklingen i den danske mælkenotering fra 1995 til 2020. Som det fremgår af figuren, 

var der i perioden før 2004 tale om meget stabile priser, i perioden fra 2004 til medio 2007 var mæl-

keprisen også relativt stabil, men dog på et noget lavere niveau. Fra medio 2007 og frem til ultimo 

2018 var mælkeprisen meget volatil – særligt sammenlignet med den meget stabile mælkepris før 

2007 – og de seneste år har prisen igen kun udvist små udsving. 

Den stabile pris de seneste år vurderes dog ikke at være udtryk for en længerevarende stabil periode 

i mælkepriserne. Mens der ikke er udsigt til store ændringer for 2021, vurderes det på lidt længere 

sigt, at mælkeprisen kan variere betydeligt omkring det nuværende niveau, som dog vurderes at ligge 

tæt på en langsigtet trend for mælkeprisen.  

Figur 1.5: Mælkenoteringen, øre pr. kg (4,2 procent fedt, 3,4 procent protein) 

 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (2020a) via Farmtal Online (konventionel og økologisk) samt Danmarks Statistik, b (Mælk ab landmand) 
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Den samlede indvejning af både konventionel og økologisk mælk til mejerierne var i 2019 i alt på 

5,6147 mia. kg, næsten samme mængde som i 2018 (5,6152 mia. kg). Det er første gang siden 2011 

at mælkeindvejningen ikke er steget sammenlignet med det foregående år. Baggrunden for stagnati-

onen i 2019 vurderes primært at være tørken i 2018, der havde indflydelse på grovfoderbeholdnin-

gerne i 2019 og dermed grundlaget for mælkeproduktionen.   

I 2020 forventes produktionen at stige med 0,6 procent. Bestanden af malkekøer i Danmark forventes 

at falde med 1,3 procent fra 2019 til 2020 til ca. 565.000 malkekøer, mens der ventes et yderligere 

beskedent fald på 0,1 procent fra 2020 til 2021. Mælkeindvejningen ventes at stige med 0,9 procent 

fra 2020 til 2021 med baggrund i ydelsesfremgang pr. ko, der overstiger effekten af den faldende 

malkekvægbestand.  

Den samlede produktionsværdi af mælk ventes at være meget stabil omkring 15,7 mia. kr. årligt for 

perioden 2019 til 2021. Produktionsværdien ventes dermed at være 500 mio. kr. lavere end det hidti-

dige rekordniveau på 16,2 mia. kr. i 2017. 

Som det fremgår af afsnit 1.8, kan både konventionelle og økologiske mælkeproducenter forvente 

pæne resultater for 2020 og 2021 i historisk perspektiv, selvom usikkerheden omkring 2021 naturlig-

vis er betydelig. På trods af de gode resultater er der flere bedrifter, der er udfordret likviditetsmæssigt 

på grund af afdrag på en høj gæld. Kvægbruget er den driftsgren, der har den højeste gældsprocent. 

Med den finansielle risiko knyttet til den høje gæld og den driftsmæssige risiko generelt er forrent-

ningen af jordbrugskapitalen i selveje på omkring 3 procent ikke på et niveau, hvor risikoen kan siges 

at blive fuldt aflønnet.   

Slagtekvæg 

Den danske oksekødsbranche har været under pres i 2019 og 2020 med et vigende bytteforhold, 

drevet af høje foderpriser på bagkant af tørken og lave priser på oksekød gennem længere tid. Se-

nest er priserne sendt yderligere ned som følge af vigende efterspørgsel på dyre udskæringer grun-

det COVID-19-nedlukningen. Dette er illustreret ved EUROP-noteringen for udvalgte klasser i fi-

gur 1.6. 
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Figur 1.6: Slagtekreaturer, øre pr. kg slagtevægt EUROP-ugepriser, udvalgte klassificeringer 

 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (2020b)  

 

Det lave bytteforhold har været medvirkende årsag til en stigende eksport af spædkalve under 2 må-

neder, som i 2019 nåede 43.600 kalve (Landbrug & Fødevarer, 2020c) og i 2020 forventes at nå et 

tilsvarende niveau på 43.900 kalve. I perioden 2015 til 2018 var eksporten på et væsentligt lavere 

niveau, omkring 33.000 kalve årligt, men i 2013 og 2014 var eksporten på niveau med den nuværende 

eksport.  

Som ovenfor nævnt er bestanden af malkekøer tilmed svagt faldende i 2019 og 2020, hvor der i 2019 

har været et fald i malkekvægbestanden på 1,3 procent i forhold til 2018 og et fald i bestanden af 

ammekøer på 3,9 procent i forhold til 2018. Det forventes, at der i 2020 vil være et fald i malkekvæg-

bestanden på 0,1 procent i forhold til 2019 og et fald i bestanden af ammekøer på 1,6 procent i forhold 

til 2019. Andelen af fødte kalve, der eksporteres, er dermed stigende. 

For 2021 forventes et fortsat svagt fald i malkekvægbestanden og et forsat markant fald i bestanden 

af ammekøer. Eksporten af spædkalve under 2 måneder forventes at aftage med 5 procent i 2021 

blandt andet med baggrund i den hævede slagtepræmie, som også udbetales med baggrund i produk-

tionen for 2020, men hvor beslutningen endeligt er vedtaget på et så sent tidspunkt i produktionsåret, 

at det ikke vurderes af have haft nogen væsentlig betydning for produktionen i 2020. I det omfang at 

den ekstra produktionsstøtte for 2020, der udbetales i foråret 2021, kan afværge likviditetsbetinget 

produktionsophør i 2021, kan tilskuddet for 2020 have en vis effekt på produktionen i 2021. Mange 

slagtekalveproducenter er i økonomiske vanskeligheder, og likviditetsindsprøjtningen kan muligvis 

være med til at redde nogle eller i det mindste bidrage til at opretholde produktionen lidt længere.  
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Den del af kødkvægsproduktionen, der er baseret på naturpleje har også været hårdt ramt likviditets-

mæssigt som følge af forsinkede udbetalinger fra Landbrugsstyrelsens plejegræsordninger under 

landdistriktsprogrammet. 

Slagtninger af køer og kvier forventes primært drevet af økonomien i mælkeproduktionen. Der for-

ventes ikke store udsving i denne produktion. Produktionen af slagtekalve og ungtyre er derimod 

mere følsom over for bytteforholdet mellem foderprisen og noteringen på kødet samt niveauet af den 

produktionskoblede støtte, som stiger med den hævede slagtepræmie. Produktionscyklus er i imid-

lertid væsentligt længere i oksekødsproduktionen end for eksempel i svineproduktionen, og der er 

dermed en længere kapitalbinding i besætningen. 

Faldende noteringer og højere foderpriser samt usikkerheden om niveauet af eventuelle fortsatte slag-

tepræmier har medført, at et antal slagtekalveproducenter er ophørt med produktionen. Produktionen 

af kalve og ungtyre er i forvejen koncentreret på relativt få bedrifter. Billedet er dog ikke helt entydigt, 

idet besætningsstørrelser i intervallet 250-499 tyre og tyrekalve er steget med 36 bedrifter (53 pro-

cent). Denne stigning er formentlig knyttet til skifte mellem størrelsesgrupper, hvor gruppen umid-

delbart under, med 100-249 tyre og tyrekalve er faldet med 111 bedrifter (38 procent). Antallet af 

bedrifter med mere end 500 tyre og tyrekalve er faldet fra 75 til 64. De 168 bedrifter, der i 2019 havde 

mere end 250 tyre og tyrekalve, havde samlet set ca. 44 procent af bestanden af tyre og tyrekalve i 

2019 (Danmarks Statistik, b (HDYR2)).  

Der forventes en ændring i mængdeindekset på kvæg på -3,2 procent fra 2019 til 2020 og en tilsva-

rende ændring i mængden på -3,2 procent fra 2020 til 2021. Prisen ventes at falde med 0,9 procent i 

2020 sammenlignet med 2019. I 2021 ventes et yderligere beskedent fald på 0,5 procent. 

For 2020 ventes den samlede produktionsværdi for oksekødsproduktionen (ab landmand) i absolutte 

termer at være på ca. 2,78 mia. kr., mens den for 2021 ventes at være på 2,68 mia. kr. svarende til 

henholdsvis ca. 4 og 8 procent under 2019-niveauet. Niveauet for oksekødsproduktionen er for 2021 

underlagt ekstra usikkerhed med hensyn til timing af en mulig normalisering efter COVID-19 samt 

producenternes respons på den forøgede slagtepræmie. 

Svin 

På svineområdet har der været megen turbulens i 2020 med afrikansk svinepest i blandt andet Kina 

og Tyskland og coronasmitte på slagterierne. Disse særlige forhold er dækket i afsnit 1.5. 

I dette afsnit kommenteres den generelle udvikling inden for svinesektoren den seneste tid, herunder 

prisforholdene. Noteringen fra Danish Crown toppede i marts med en gennemsnitligt pris på 14,06 

kr. pr. kg + efterbetaling, og derfra er den faldet henover året, så noteringen ved udgangen af novem-

ber er på 9,30 kr. pr. kg + efterbetaling, som vist i figur 1.7. Afsætningen til Kina sker stadig til høje 

priser, mens prisen i Europa er lav, da hele den tyske produktion skal afsættes på det europæiske 

marked givet situationen med ASF. Ifølge OECD/FAO (2020) er produktionen af svinekød estimeret 

til at være faldet med 21 procent i Kina siden 2017 på grund af ASF der, og produktionen forventes 
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først at være nået 2017-niveauet i 2025 eller 2026. Kina udgør normalt omtrent halvdelen af det sam-

lede globale forbrug af svinekød og knap halvdelen af den samlede globale produktion. Så en nedgang 

på 21 procent i Kina er af meget stor betydning i et globalt perspektiv 

Figur 1.7: Notering for slagtevin, kr. pr. kg 

 

Kilde: SEGES Svineproduktion (2020a) 

 

Efterspørgslen efter svinekød forventes at stige i 2021, når COVID-19-situationen ikke holder det 

europæiske samfund lukket, og der vil være større omsætning i det mere attraktive restaurations- og 

food service-marked. Udbuddet af svinekød på det europæiske marked er stort, da hele den tyske 

produktion skal afsættes i Europa, og derudover har omfattende problemer med coronasmitte på slag-

terierne rundt om i Europa også medført, at mange grise ikke er blevet slagtet rettidigt og dermed har 

nået en væsentlig større slagtevægt.  

Når den europæiske efterspørgsel genvinder terræn, når ubalancerne i forarbejdningsled og den øv-

rige værdikæde kommer tilbage i stabil drift, og der fortsat er en høj efterspørgsel fra Kina, er der 

forventning om relativt høje priser på svinekød. 

På lang sigt forventes fortsat efterspørgsel efter svinekød til trods for den stigende animositet fra 

nogle miljøer i den danske og øvrige vesteuropæiske offentlighed. OECD/FAO (2020) forventer, at 

det globale svinekødsforbrug stiger med 12 procent inden 2030 i forhold til nuværende niveau, pri-

mært drevet af velstandsstigning i udviklingslande. 
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Ustabiliteten i den tyske forarbejdningssektor sammen med udbrud af ASF i september har medført, 

at puljeprisen er faldet markant i 2020. Puljeprisen er den pris, man kan omsætte grise til uden en fast 

aftale og afspejler omtrentligt prisen på det tyske marked. Som det fremgår af figur 1.8, er puljeprisen 

faldet fra 690 kr. pr. smågris i marts måned til 200 kr. pr. smågris i november måned og har således 

både nået en top og en bund inden for samme år. Dog afregner en del danske eksportører til VEZG-

noteringen, som også er vist i tabellen. Den lave pris på smågrise følger af, at der også er en lav pris 

på slagtesvin i Tyskland ultimo 2020. Prisrelationerne forventes at accelerere en strukturudvikling i 

den tyske svineproduktion i retning af væsentlig færre smågriseproducenter, men hvor de producen-

ter, som fortsat producerer, vil have en større gennemsnitlig produktion. 

Figur 1.8: Smågrisepris, kr. pr. gris i Tyskland og Danmark 

 

Kilde: SEGES Svineproduktion (2020a) 

 

I figur 1.8 er den beregnede notering også vist. Princippet bag den beregnede notering er, at med 

gennemsnitlig produktivitet skal smågriseproducenten og slagtesvineproducenten have samme for-

rentning af den investerede kapital. Tidligere var det primært den beregnede notering, som blev an-

vendt ved handel med smågrise i Danmark. Nu er vurderingen, at grise handlet i Danmark bliver 

afregnet til en gennemsnitspris mellem puljeprisen og den beregnede notering. 

Økonomien i slagtesvineproduktionen er i høj grad drevet af prisrelationen mellem svinekød og svi-

nefoder. Hvis prisen på indkøbte smågrise følger den beregnede notering, så vil smågriseprisen i væ-

sentlig udstrækning følge noteringen, og derfor vil bytteforholdet mellem svinekød og foder være 

altafgørende for økonomien i slagtesvineproduktionen. Men hvis smågriseprisen i højere grad følger 
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puljeprisen, så følger prisen på smågrise ikke længere noteringen, og i den situation er økonomien i 

slagtesvineproduktionen også ret afhængig af smågriseprisen. Udviklingen for dækningsbidraget i 

produktion af slagtesvin som beregnet af SEGES Svineproduktion (2020b) for perioden 2010 til 2020 

er vist i figur 1.9. Af figuren fremgår det, at smågrisehandel til puljeprisen medfører større udsving i 

dækningsbidraget end handel til den beregnede notering. For sidste halvdel af 2020 er forskellen 

mellem dækningsbidrag til puljeprisen og til den beregnede notering rekordstor. Det fremgår også, at 

dækningsbidraget ved produktion af slagtesvin ved indkøb af smågrise til puljepris eller 50/50 mellem 

puljepris og beregnet notering er historisk højt. 

 

Figur 1.9:  Udviklingen i det beregnede dækningsbidrag for slagtesvin, fra 2010 til 2020.  

 

Kilde: SEGES Svineproduktion (2020b) og egne beregninger 

 

 

Der er således en god økonomi i slagtesvineproduktionen i øjeblikket – ikke så meget på grund af 

prisrelationen mellem foder og svinekød, men på grund af de meget billige smågrise. Hvis man har 

integreret produktion eller indkøber smågrise til den beregnede notering, er dækningsbidraget ved 

slagtesvin i december dog svarende til det tiårige gennemsnit på knap 120 kr. pr. gris. Gennemsnit 

af det beregnede DB for den tiårige periode ligger for alle tre smågrisepriser mellem 115 og 118 kr. 

pr. gris. 

 

Efterbetalingen for grise leveret til Danish Crown blev i 2020 (oktober 2019 til oktober 2020) højere 

end forventet i for eksempel Farmtal Online og blev fastsat til 135 øre pr. kg leveret til Danish Crown 

(Danish Crown, 2020a). 
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Det aktuelt høje dækningsbidrag for slagtesvin kommer med en omkostning for smågriseproducen-

terne, når de afregner helt eller delvist til puljeprisen. Hvor det beregnede dækningsbidrag for en 30 

kg-smågris i følge SEGES Svineproduktion (2020b) i gennemsnit for de seneste 10 år har været 147-

149 kr. pr. gris – afhængig af om smågrisene har været afregnet til den beregnede notering eller helt 

eller delvist afregnet til puljeprisen – så er dækningsbidraget aktuelt ved indgangen til december 2020 

på -39 kr. pr. gris ved afregning til puljenoteringen, mens den er på 50 kr. ved afregning til halvt 

puljepris og halvt beregnet notering. De fleste smågriseproducenter håber derfor på en meget snarlig 

normalisering af det tyske smågrisemarked. 

 

Endelig skal det bemærkes, at der er ekstra stor usikkerhed forbundet med prognosen for svinepro-

ducenternes økonomi i 2021 – ikke mindst for smågriseproducenterne. I prognosen for 2021 er det 

forventet, at prisen på smågrise stiger i løbet af første kvartal og når et niveau på godt 350 kr. pr. 

smågris for resten af året i gennemsnit. Den meget turbulente situation på det tyske marked medfører 

stor usikkerhed, om den forventede stigning materialiserer sig allerede i første kvartal til det niveau. 

Smågriseprisen har selvsagt stor indflydelse på økonomien for smågriseproducenterne.  

 

På trods af denne rutsjetur forventes produktionsværdien af svin at stige til 28,3 mia. kr. i 2020 på 

grund af høje priser først på året. I 2021 forventes produktionsværdien at falde til ca. 23 mia. kr. 

baseret på et væsentligt lavere prisniveau som gennemsnit for året og en næsten uændret produktion.  

Slagtekyllinger 

Produktionen af slagtekyllinger i Danmark er steget langsomt og stabilt med ca. 1 procent pr. år siden 

2010 og var i 2019 på ca. 212 mio. kg (Danmarks Statistik, b). Tallene fra de første tre kvartaler i 

2020 tyder dog på, at produktionen kan ende med at falde lidt i 2020 og blive ca. 210 mio. kg. Årsagen 

skal sandsynligvis findes i COVID-19-situationen, da nedgangen primært er sket i andet kvartal. 

Fundet af fugleinfluenza i en besætning med 25.000 høns ved Randers i november 2020 skaber sam-

men med hele COVID-19-situationen stor usikkerhed omkring afsætning af kyllingekød på kort sigt. 

Produktion af slagtekyllinger kan dog kun langsomt tilpasses på grund af den nødvendige langtids-

planlægning hele vejen igennem produktionskæden. Derfor forventer vi, at produktionen i 2021 føl-

ger den lille reduktion fra 2020 og bliver på ca. 210 mio. kg. 

De mange usikkerheder i afsætningsleddet vedrørende COVID-19 og fugleinfluenza bliver nærmere 

behandlet i kapitel 2. I afsnit 1.5 vil vi derudover kort opridse situationen for primærproducenter i 

forbindelse med fugleinfluenza. Fokus i dette afsnit er derfor primært på de mere langsigtede tenden-

ser. Her er der for eksempel et spørgsmål, om vi fremover skal forvente en mere flad udvikling i 

produktion af kyllinger, eller om væksten i produktionen bliver genoptaget, når vi er på den anden 

side af COVID-19 og fugleinfluenza? 

Helt generelt forudser OECD/FAO (2020) fortsat vækst i kødforbruget på verdensplan de næste 10 

år, og her vil kyllingekød være den primære driver med forholdsvis høje vækstrater. Den langsigtede 
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trend er, at kyllingekød til en vis grad erstatter andre kødtyper – for eksempel svinekød i Asien 

(OECD/FAO, 2020). Med en eksportandel på over 50 procent kan denne generelle tendens også have 

indflydelse på den danske produktion. Med til at underbygge dette spor er også et generelt øget fokus 

på fødevaresikkerhed – et område hvor den danske produktion står stærkt (Larsen, S.M., 2020). 

En årsag til at væksten i produktion målt i kg måske alligevel vil stagnere og eventuelt falde er et 

begyndende skifte mod mere langsomt voksende kyllingeracer. Kyllingeracen Ross 308 er den do-

minerende slagtekylling på verdensplan, da den har en hurtig tilvækst og en meget høj fodereffekti-

vitet. Af dyrevelfærdsårsager har flere detailkæder såsom Lidl, Aldi og til dels også Salling Group 

(Bilka, Føtex og Netto) i 2020 dog bebudet, at de vil udfase salget af turbokyllinger (Ross 308). 

Danpo har meldt ud i april 2020, at de vil udfase Ross 308 frem mod udgangen af 2021. Hvis dette 

bliver gennemført, vil de producenter, der skifter over til en anden race, få en nedgang i produktionen 

i kg pr. m2. Det er derfor usikkert, om den danske produktion af slagtekyllinger på længere sigt fortsat 

skal stige eller begynde at falde. 

Skiftet mod langsomt voksende kyllinger kan minde lidt om skiftet væk fra buræg i 2016 og 2017. 

Der er dog en afgørende forskel. Hvor burægsproducenter blev tvunget til at skrotte deres bure og 

helt omstille deres produktion, kræver skiftet til mere langsomt voksende kyllinger ikke grundlæg-

gende ændringer i produktionsapparatet. Der er således ikke nogen ”strandede aktiver”, som i tilfæl-

det med buræg, og samfundsøkonomisk er dette skifte derfor mindre problematisk2, For producen-

terne kræver det groft sagt blot en merpris svarende til den dårligere produktivitet, for at de økono-

misk er lige så godt stillede som ved den nuværende produktion.   

Som ovenfor beskrevet er der fortsat flere positive scenarier på længere sigt for produktionen af slag-

tekyllinger. På kort sigt ser det dog mere dystert ud. Selvom priserne har været forholdsvis stabile 

frem til oktober 2020, kan situationen omkring fugleinfluenza sammenholdt med et i forvejen presset 

europæisk marked på grund af COVID-19 vise sig at være en giftig cocktail (Larsen, S.M., 2020). 

Afregningsprisen pr. kg er således allerede faldet ca. 20-25 øre sidst på året 2020 (Jensen, 2020). Vi 

forventer at denne prisreduktion holder et stykke ind i 2021, hvor man forhåbentligt har fået styr på 

fugleinfluenza, men mere om dette i afsnit 1.5. Samlet set forventer vi derfor en lille reduktion i 

produktionsværdien i år og yderligere lidt næste år. 

Konsumæg 

Overodnet er produktionen og forbruget af danske æg fortsat i vækst, og produktion i 2020 ser ud fra 

de første tre kvartaler ud til at nå et rekordniveau på ca. 82,9 mio. kg i alt (Danmarks Statistik, b). 

Væksten ser dog ud til at aftage, og derfor forventes kun en lille fremgang i den samlede mængde for 

2021. 

                                                 

 
2 Det medfører dog et produktivitetstab i sektoropgørelsen, når der produceres færre kg kyllingekød pr m2 og kg foder. 
Hvorvidt dette er et reelt samfundsøkonomisk produktivitetstab eller blot et regneteknisk produktivitetstab kan diskuteres.  
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Udviklingen væk fra buræg over mod økologiske æg og især skrabeæg er efterhånden fladet ud, men 

med regeringens udmelding i november 2020 om udfasning af buræg må man forvente et ryk mere 

(Fødevarestyrelsen, 2020a). Ud af de seks-syv tilbageværende producenter af buræg er der to produ-

center af æg til medicinsk brug (Larsen, J.N., 2020). Hvorvidt disse skal omfattes af en udfasning er 

endnu usikkert, og det er tillige usikkert, hvad tidshorisonten for en udfasning er. Velvidende at den 

resterende omlægning vil foregå i store ryk, når de enkelte producenter omlægger produktionen, har 

vi i prognosen for 2021 fortsat den nuværende glidende udvikling, jf. figur 1.10. 

Figur 1.10: Udvikling i produktion af æg, mio. kg pr. år 

 

Kilde: Danmarks Statistik (b) og egne beregninger 

 

Selvom afregningspriserne inden for de forskellige kategorier af æg har været svagt faldende de se-

nere år ifølge Landbrug & Fødevarer (2020a), har afregningsprisen på et gennemsnitsæg alligevel 

været stigende frem mod 2020 på grund af ændringen væk fra buræg mod de dyrere kategorier. Når 

denne udvikling væk fra buræg er ved at være tilendebragt, vil det bagvedliggende prispres inden for 

kategorierne også slå igennem for et gennemsnitsæg. Vi forventer derfor en flad prisudvikling i 2020 

og et lille fald i 2021 i afregningen af et gennemsnitsæg. Dette skal også ses i lyset af et øget prispres 

på skrabeæg, som nu er det billigste æg i de fleste supermarkeder (Larsen, J.N., 2020). 

Samlet set bliver disse bevægelser i priser og mængder til en lille forøgelse af produktionsværdien 

for æg i 2020 på ca. 1,4 procent, mens vi forventer et tilsvarende lille fald i 2021. Generelt må man 

dog sige, at produktionen af æg er ganske stabil på trods af detailhandlens stop for salg af buræg og 

den deraf store bagvedliggende omlægning af produktionen. 
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I forhold til COVID-19 og fugleinfluenza har de danske ægproducenter vist sig at være relativt af-

skærmede fra negativ påvirkning. Den mindre efterspørgsel fra kantiner, restauranter og anden food 

service er blevet opvejet af en højere efterspørgsel fra detailhandlen (Larsen, J.N., 2020). Det er så-

ledes i højere grad de importerede æg, som ikke afsættes til detailhandlen, der er blevet ramt af kon-

sekvenserne af COVID-19. Også i forhold til fugleinfluenza spås den danske produktion at være re-

lativt upåvirket, eftersom eksportandelen er meget begrænset (Larsen, J.N., 2020).  

1.5 Særlige forhold 

2020 har på alle måder været et utraditionelt år med en række særlige forhold. Særligt specielt har 

det været for minksektoren, som blev lukket af hensyn til folkesundheden, men også andre sektorer 

har oplevet specielle omstændigheder i 2020. Fjerkræsektoren blev i efteråret 2020 ramt af fuglein-

fluenza i en besætning nær Randers. I dette afsnit om særlige forhold har vi valgt også at beskrive 

de særlige forhold for svinesektoren med afrikansk svinepest (ASF) i Tyskland. ASF-smitten i 

Tyskland kan ikke helt adskilles fra ASF-situationen i Kina og COVID-19-effekterne på det euro-

pæiske svinekødsmarked, så derfor er dette beskrevet samlet under særlige forhold med perspekti-

vering på eksporten af smågrise til Tyskland og slagtningerne i Danmark. 

Svin 

ASF har igen i 2020 haft stor betydning for svineproduktionen på verdensplan og dermed afregnings-

priserne for slagtesvin. Det betyder, at der ved indgangen til 2020 var historisk høje afregningspriser 

på slagtesvin i Danmark, som i høj grad skyldes en stor eksport til Kina. Til trods for at ASF-virus 

har været meget udbredt i Kina, og til trods for at ASF-virus er ufarlig for mennesker, importerer 

Kina ikke kød fra lande, som har inficerede vild- eller tamsvin.  

I 2020 har ASF-virus også haft stor betydning for den europæiske svineproduktion. Smitten har bredt 

sig længere mod vest i Europa og nåede i september ind i den østlige del af Tyskland, hvor der ultimo 

november fortsat formodes at være et antal smittede vildsvin. Desuden er der i 2020 fundet mange 

smittede tambesætninger i de øst- og centraleuropæiske lande, som efterfølgende er slået ned.    

De registrerede tilfælde af ASF i EU fremgår i tabel 1.5, hvor 2020 kun er opdateret indtil ultimo 

september. 
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Tabel 1.5. Fordeling af udbrud af afrikansk svinepest i EU i 2018-2020.  

 2018 2019 2020* 

  Tamsvin Vildsvin Tamsvin Vildsvin Tamsvin Vildsvin 
       
Estland 0 230 0 80 0 45 
Letland 10 685 1 369 3 216 
Litauen 51 1.446 19 463 3 170 
Polen 109 2.443 48 2.420 96 3.260 
Tjekkiet 0 28 0 0 0 0 
Rumænien 1.163 174 1.720 680 722 672 
Ungarn 0 138 0 1.598 0 3.533 
Bulgarien 1 5 44 165 18 425 
Belgien 0 163 0 482 0 3 
Slovakiet           -              -    11 27 17 171 
Grækenland           -              -    0 0 1 0 
Tyskland           -              -    0 0 0 35 
       
Total    1.334     5.312     1.843     6.284   890     8.637  

 
* Indtil 28. september 2020 
** For tamsvin er angivet antal smittede besætninger, mens der for vildsvin er angivet antal smittede dyr  
Kilde: Fødevarestyrelsen (2020c) 

 

Som tallene i tabel 1.5 vidner om, så bliver ASF til stadighed ved med at smitte både vildsvin og 

tamsvinebesætninger i væsentlig grad i den europæiske svineproduktion. Således er der i 2020 frem 

til ultimo september registreret flere vildsvin smittet med ASF end i hele 2019, hvilket i høj grad 

skyldes udviklingen i Polen og Ungarn. Derimod ser antallet af smittede tamsvinebesætninger ud til 

at falde for hele året i forhold til 2019. De positive nyheder om ASF i Europa er, at det lykkedes 

Belgien at blive fri for ASF i november 2020, mens det allerede i 2019 lykkedes Tjekkiet at gøre sig 

fri fra ASF. 

ASF er ikke den eneste ekstraordinære omstændighed i 2020, da også COVID-19-pandemien har haft 

indflydelse på efterspørgslen efter svinekød fra food service- og restaurationsbranchen. Derudover 

har midlertidigt lukkede slagterier grundet coronasmitte blandt slagteriarbejdere også medført et ka-

otisk europæisk marked for svinekød i 2020. I Tyskland har det største tyske slagteri i byen Rheda-

Wiedenbrück været lukket i en måned, mens andre slagterier har været lukket i kortere perioder eller 

har haft kapacitetsbegrænsninger grundet coronasmitte blandt medarbejderne.  

Herhjemme har slagteriet i Ringsted har været lukket i to uger i august. Derudover har andre slagterier 

haft reduceret kapacitet grundet COVID-19 (Danish Crown, 2020b). De lukkede slagterier og den 

lavere kapacitet på slagterierne i forbindelse med COVID-19-relaterede foranstaltninger har medført, 

at svinekødsmarkedet i Europa har været turbulent. Langt hen i efteråret 2020 er der både i Danmark 

og Tyskland udfordringer med at nå at slagte de slagteklare grise, hvilket også har haft effekt på 

vægten for de slagtede grise i sidste halvdel af året. I november melder Danske Svineproducenter 

(2020a), at der er en pukkel på 600.000 slagteklare grise i Tyskland, som afventer slagtning, Danish 

Crown (2020c) melder om en pukkel på 180.000 grise, og endelig melder Tican også om efterslæb. 
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Turbulensen blev ikke mindre af, at Tyskland blev afskåret fra eksport af svinekød til en række lande, 

da landet blev ramt af ASF i september. Dermed skulle en stor mængde svinekød fra Tyskland afsæt-

tes på det europæiske marked, hvilket yderligere har presset priserne på ferskkødsmarkedet i efteråret. 

Med Kinas store efterspørgsel efter svinekød burde en stor mængde kunne omdirigeres til Kina, men 

i løbet af efteråret 2020 har Kina lukket for importen fra to danske slagterier. Det vedrører slagterierne 

i Horsens og i Sæby (Danish Crown, 2020c). Det er begrundet i, at der har været arbejdere med 

COVID-19 på de to slagterier. Pr. 1. december 2020 har Kina igen åbnet for importen for svinekød, 

som slagtes i Horsens. Det forventes at medføre en bedre mulighed for omdirigering og har indtil 

videre ført til en stigning på 20 øre pr. kg svinekød ab landmand. Eksporten til Kina er ret afgørende 

for prisen på biprodukter, såsom for eksempel tæer og ører, da prisen på dette er høj i Kina, og der er 

ikke alternative afsætningsmuligheder, som indbringer tilnærmelsesvis samme priser. 

Den kaotiske tilstand grundet ASF og COVID-19 i Tyskland har store konsekvenser for eksporten af 

smågrise på kort sigt og potentielt også på lidt længere sigt. Derfor er dette aspekt dækket særskilt i 

næste afsnit.  

Eksporten til Tyskland 

Efter udbrud af ASF i Tyskland er der pres på smågriseprisen i Tyskland på grund af usikkerhed og 

dårligere økonomi i slagtesvin. Slagtesvineproducenter med ældre anlæg uden meget kapital bundet 

i produktionen vil være tilbøjelige til ikke at købe smågrise i en situation, hvor der er stor usikkerhed 

om afregningsprisen, når dyrene skal slagtes. Derfor var der også forventet en effekt på både prisen 

og mængden umiddelbart efter udbruddet i september 2020.  

Danske Svineproducenter (2020) offentliggør på baggrund af svineflyttedatabasen månedlige over-

sigter over eksporten af grise ud af landet. Med en antagelse om, at lastbiler med mere end 200 grise 

er transport af smågrise, viser de udviklingen i eksporterede smågrise til de hyppigste eksportlande. 

Figur 1.11 viser den månedlige udvikling i antal grise eksporteret til Tyskland, og her fremgår at 

eksporten siden september er faldet, så den ligger 50.000-100.000 grise lavere på månedsbasis, end 

den gjorde før udbruddet af ASF i Tyskland. Eksporten til Tyskland udgør en betydelig del af ekspor-

ten af smågrise og har udgjort ca. 45 procent de senere år – et fald fra 65 procent i 2013. 
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Figur 1.11: Månedlig eksport af smågrise til Tyskland for 2018-2020* 

 

* Smågrise med destination i Tyskland. Derudover eksporteres der mange grise, som transporteres gennem Tyskland 
Kilde: Danske Svineproducenter (2020b) 

 

Figur 1.12 viser den årlige eksport til Tyskland, Polen og Italien, og hvor øvrige lande med aftag af 

færre danske grise er samlet under Andre. Som det fremgår af grafen, forventes eksporten af grise til 

Tyskland for 2020 at falde og for første gang blive overgået af eksporten til Polen. Ifølge Danske 

Svineproducenter (2020b) er november 2020 første gang siden februar 2020, at der er blevet ekspor-

teret mindre end 1 mio. grise inden for en måned. Efter 2017 er væksten i eksporten af smågrise 

stagneret med et decideret fald i 2018 efterfulgt af en stigning i 2019 og endnu et forventet fald i 

2020. Den samlede eksport de seneste fire år har således ligget mellem 13,7 og 14,4 mio. smågrise 

ifølge Danske Svineproducenter (2020b).  
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Figur 1.12: Årlig eksport af smågrise til udvalgte europæiske lande  

 

* Andre indeholder de lande, som Danske Svineproducenter har grupperet som andre plus landene Nederland, Kroatien, Rumænien, 
Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn.  
** Tallet for 2020 antager, at eksporten i december er på samme niveau som eksporten i november.  
Kilde: Danske Svineproducenter (2020b) 

 

Årsagen til faldet i eksporten af smågrise til Tyskland skal primært findes i udbruddet af ASF og de 

afledte lave priser på smågrise i Tyskland.  

I Tyskland er der i de seneste år vedtaget regler vedrørende svineproduktion, som sandsynligvis med-

fører (stor) nedgang i antallet af producerede smågrise. Nogle regler kræver investeringer, mens andre 

regler i højere grad medfører stigning i variable omkostninger. I 2020 er der krav om større opbeva-

ringskapacitet for gylle, så landmændene skal kunne opbevare gylle i 9 måneder i stedet for 6 måneder 

(Udesen, 2018). Nogle producenter forventes at undlade denne investering og i stedet indstille pro-

duktionen. Fra nytår 2021 er der krav om fuld narkose for pattegrise i forbindelse med kastration 

(Effektivt Landbrug, 2020). For at landmanden kan få lov at foretage bedøvelsen, skal der gennem-

føres et 12 timers kursus, hvilket måske også kan få nogle producenter til at fremskynde et allerede 

planlagt ophør. Endelig forventes strammere regulering af kolonnearbejde på slagterierne at medføre 

en højere omkostning i slagterileddet.  

I Tyskland blev der derudover indført regler om, at alle søer skal være løsgående. Reglerne indfases 

over en årrække, så fra 2028 gælder det søer i løbe-/drægtighedsstalde med et arealkrav på 5 m2 pr. 

so. I 2035 skal alle søer i farestalden være løsgående bortset fra fem dage omkring faring (SEGES 

Svineproduktion, 2020c). For at sikre at producenterne indretter sig efter lovgivningen, er der krav 

om, at de indsender en ombygningsplan og byggeansøgning i god tid inden deadline (Verseput, 2020).  
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Samlet set forventes produktionen i Tyskland at falde, og produktionen af smågrise forventes at falde 

mere end produktionen af slagtesvin, så Tyskland samlet set får et større importbehov for smågrise 

på 2 mio. grise (Udesen, 2018). Det er i skrivende stund uvist om de skærpede pladskrav til søer 

kommer til at gælde producenter, som eksporterer smågrise til Tyskland. Det vurderes at være meget 

sandsynligt, at kravet kommer til at gælde også for eksempel for danske producenter, som skal ek-

sportere til Tyskland. Kravet om løsgående søer i løbe-/kontrolstalden vurderes ikke at udgøre en 

væsentlig barriere for eksporten til Tyskland, da det har været et krav for nyopførte stalde i Danmark 

siden 2015, at søer skal gå løse i dette staldafsnit.  

Andelen af stalde, hvor der er løsgående søer i farestalden, vurderes stadig at være ret lav i Danmark. 

Dog vurderes en relativt stor andel af nyopførte farestalde at være til løsgående søer, og derfor bevæ-

ger produktionen sig i retning af løsgående søer i farestalden. Men om kravet i Tyskland vil medføre 

en reduktion i eksporten af smågrise til Tyskland er endnu for tidligt at sige.  

Effekt på slagtninger i Danmark 

Den aktuelle nedgang i eksporten til Tyskland medfører, at grisene skal afsættes som slagtesvin til 

danske slagterier. Tendensen mod stagnation i eksporten af smågrise startede allerede ved udgangen 

af 2019, hvor de danske slagterier betalte en højere pris for slagtesvin end de øvrige europæiske slag-

terier gjorde, hvilket medførte, at produktionen af slagtesvin var en bedre forretning. Danske slagte-

riers konkurrencefordel i forhold til andre lande skyldes, at priserne ved eksport – specielt til Kina – 

var højere end ved afsætning på det europæiske marked, og da den danske produktion i højere grad 

end produktionen i andre europæiske lande er baseret på eksport ud af EU, gavnede det prisen på det 

danske marked for slagtesvin. 

Øget tilgang af slagtesvin til de danske slagterier har længe været et ønske fra slagterierne efter en 

længere årrække med faldende antal slagtninger i Danmark. Produktionen af slagtesvin toppede i 

Danmark i 2004 med 22,2 mio. grise og faldt gradvis til 16,3 mio. grise i 2019. Den lavere produktion 

af grise medfører, at kapaciteten på slagterierne ikke udnyttes, og dermed belastes de faste omkost-

ninger på slagterierne med højere omkostninger pr. kg kød til følge. Slagteriernes ønsker har været 

fulgt op af forskellige incitamentsprogrammer, for eksempel med ekstra støtte til nye stalde. Derud-

over har der været offentlige støtteordninger til etablering af slagtesvinestalde i Danmark i 2016 og 

en ordning som støtte til investering i miljøteknologi til slagtesvinestalde i 2020. 

Den stærkt stigende interesse for at producere slagtesvin i Danmark har fået kapaciteten på danske 

slagterier til at blive udfordret, og Danish Crown har i perioder været bagud med slagtninger. Udsatte 

slagtninger medfører ekstra pres på staldene ude på bedrifterne og er utilfredsstillende over for an-

delshaverne i Danish Crown. Et af de bærende principper i andelsselskaberne i landbruget er leve-

ringsretten, hvor andelshavere har ret til at levere hele deres produktion.  

Som konsekvens har Danish Crown valgt at indføre A- og B-kvoter på leverancer af slagtesvin, så 

stabile leverandører af slagtesvin til andelsselskabet kan få deres grise slagtet planmæssigt. Ikke-

stabile leverandører blev i den første måned frem til starten af december afregnet med et fradrag på 



46 

 

142 kr. pr. gris (Danish Crown, 2020d). Fra primo december er fradraget hævet til 190 kr. pr. gris. 

Om man er stabil leverandør beregnes på baggrund af den største leverance inden for de seneste to 

regnskabsår med tillæg af 4 procent og med tillæg af udvidelser i leverancer frem til 15. september 

2020. Danish Crown har fortsat et ønske om at udnytte kapaciteten på lang sigt, så derfor vil fortsæt-

tende og fremtidige andelshavere få udvidet deres A-kvote (fuld pris) ved byggeri af nye stalde (Da-

nish Crown, 2020d). 

Årsagen til den differentierede afregning er primært, at der er en grænse for, hvor store mængder 

slagterierne i Danmark har kapacitet til at eksportere ud af EU. Mængden styres af kapaciteten i pak-

ningen på slagterierne og af kapaciteten i indfrysning og lagring i frysehusene.  

Der er ikke umiddelbart udsigter til, at landmænd med B-kvoter leverer grise til Tican i stedet, da de 

heller ikke vurderes at have ledig kapacitet. Tican har også været bagud med slagtninger, men har 

ikke samme udfordring med at styre mængden af grise, da Tican er et privatejet slagteri og derfor 

ikke tilbyder leverandørerne samme leveringsret, som det andelsejede slagteri Danish Crown gør. 

Indførelsen af B-kvoter forventes at have en effekt på antallet af slagtninger i Danish Crown, men 

med den meget lave pris på smågrise ved udgangen af 2020 er der ikke attraktive alternativer på den 

korte bane. Hvorvidt turbulensen på markedet medfører større investeringer i slagtesvinestalde på 

landsplan er meget usikkert. Svineproducenter, som overvejer at investere i slagtesvinestalde, vurde-

res primært at være smågriseproducenter, som vil sprede risikoen og undgå noget eksponering fra et 

meget usikkert marked for smågrise. Det kræver dog, at de vurderer, at slagterierne i Danmark fortsat 

kan levere en afregning, som er konkurrencedygtig med udenlandske slagterier.  

Fugleinfluenza 

I løbet af efteråret 2020 blev der fundet flere vilde fugle med fugleinfluenza i Danmark. Den 16. 

november blev der fundet fugleinfluenza af typen H5N8 i en æglæggerbesætning på ca. 25.000 høner 

i Tustrup ved Randers (Fødevarestyrelsen, 2020b). Denne besætning er efterfølgende blevet aflivet, 

og i skrivende stund er der ikke fundet nye udbrud i fjerkræbesætninger. 

 

Den umiddelbare konsekvens er, at eksporten af fjerkræprodukter til tredjelande – det vil sige lande 

uden for EU – lukker ned. I nogle lande er det dog muligt at få en regionaliseringsaftale på plads, 

således at det kun er fjerkræprodukter fra lokaliteter i nærheden af denne smittede besætning, der 

afvises (Larsen, S.M., 2020). I kapitel 2 vil de nærmere konsekvenser for eksporten blive gennemgået. 

I dette afsnit vil vi kort behandle konsekvenserne for de danske producenter, hvoraf det primært er 

producenterne af slagtekyllinger, der bliver ramt. Eksporten af æg er som tidligere nævnt begrænset. 

 

Det er ikke første gang Danmark bliver ramt af fugleinfluenza, og man kan derfor trække på erfarin-

gerne fra det seneste udbrud i 2016. Dengang faldt priserne på fjerkrækød med ca. 4 procent i en 

periode, indtil markederne igen lukkede op (Hansen et al., 2018). Det er også dette scenarium, prog-

nosen for 2021 tager udgangspunkt i.  
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Som i 2016 er Danmark ikke det eneste land, der er ramt af fugleinfluenza. Ifølge Friedrich-Loeffler-

Institut (2020) er der i 2020 fundet H5-fugleinfluenza i besætninger i en lang række lande, herunder 

Tyskland (Slesvig-Holsten), Nederland, Belgien, Frankrig, Storbritannien og Polen. Den danske ek-

sport er derfor ikke den eneste, der bliver ramt af begrænsninger. At flere lande er ramt samtidig 

præsenterer – sammen med konsekvenserne af COVID-19 – en stor udfordring med at finde alterna-

tive afsætningskilder på kort sigt. Det er derfor muligt, at den negative prisændring bliver større end 

i 2016-17 på kort sigt. 

 

På lang sigt kan situationen også repræsentere positive muligheder, hvis vi i Danmark relativt hurtigt 

bliver erklæret fri for fugleinfluenza. Hansen et al. (2018) indikerer således, at Danmark overtog 

markedsandele fra for eksempel Nederland, hvor det tog længere tid at få åbnet op. Både Larsen, S.M. 

(2020) og Jensen (2020) understreger dog, at kombinationen af COVID-19 og fugleinfluenza kan 

være særdeles skadelig for eksporten af dansk fjerkrækød, da mange afsætningskanaler i forvejen er 

pressede. For nogle producenter udgør forholdsreglerne i forbindelse med fugleinfluenza også et 

praktisk problem, idet frilandsbesætninger skal holdes under tag (Fødevarestyrelsen, 2020b). Det be-

tyder blandt andet øget arbejde med for eksempel opsyn og aktivering, når frilandsbesætninger kun 

kan være indendørs på mindre plads. 

 

Derudover er der en 16-ugers-grænse, der betyder, at frilandsbesætninger maksimalt kan være inden-

dørs i 16 uger (Larsen, J.N., 2020). Det betyder med andre ord, at æg fra økologiske besætninger og 

frilandsbesætninger bliver nedklassificeret til skrabeæg efter 16 ugers indespærring. Selvom 16-

ugers-grænsen tidligere var en 12-ugers-grænse, var denne begrænsning dog kun af minde betydning 

i 2016-17. Frilandsbesætningerne blev ramt af 12-ugers-reglen den 7. februar 2017, mens Danmark 

blev erklæret fri for fugleinfluenza den 21. februar 2017 (Larsen, 2017). Dermed var der kun 14 dage 

med nedklassificering. Potentielt kan dette blive et problem i 2021 – men kun hvis der bliver fundet 

flere besætninger med fugleinfluenza.  

Mink 

Situationen omkring COVID-19 og aflivningen af mink har i den grad taget dagsordenen på land-

brugsområdet i efteråret 2020. Hele forløbet er grundigt beskrevet i de fleste medier, hvorfor vi vil 

undlade at gentage det her.  

 

Denne publikation har til formål at give et indblik i status og baggrund for den aktuelle situation for 

landbrugets økonomi. Når minkproduktionen er lukket ned i løbet af 2020, er spekulationer om frem-

tidige scenarier for indtjeningen i minkproduktionen ikke relevante. Tilbage står en afklaring af årets 

produktion, erstatninger samt nedskrivninger af produktionsapparatet.  

 

I skrivende stund er der ingen afklaring af nogen af disse størrelser. Det er uklart, hvor stor en del af 

de aflivede mink der er destrueret, og hvor mange der er pelset – samt kvaliteten af disse skind. I 
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forhold til nedskrivning af produktionsapparatet er det regnskabsteknisk ikke muligt at adskille pro-

duktionsapparatet for mink fra resten af landbrugets anlægsaktiver. Desuden er der ingen afklaring af 

den erstatning, minkavlerne vil modtage. Vores behandling af mink i denne publikation kan derfor 

umuligt blive retvisende.  

 

Med denne uafklarede situation er den valgte tilgang, at minktallene skal virke mindst muligt ”for-

styrrende” på det samlede billedet af landbrugets økonomi. Mere konkret betyder det, at priser, mæng-

der og omkostninger fastsættes, så nøgletal – som for eksempel bytteforhold og totalfaktorprodukti-

vitet – påvirkes så lidt som muligt. Det betyder også, at nærværende opgørelse på ingen måde afspej-

ler den reelle situation – hvordan den end måtte blive – og at tallene for mink på ingen måde kan 

bruges i den politiske proces. 

 

Overordnet tager opgørelsen udgangspunkt i business as usual forstået således, at den påbegyndte 

produktion af minkskind for 2020 antages fuldendt, som om intet var hændt. Rent teknisk fremskrives 

2019, som om den påbegyndte produktion var pelset og solgt som normalt. De destruerede mink/skind 

antages dermed solgt til staten, og de pelsede mink antages solgt på normal vis – og begge afregnes 

til en ”normal” pris på 200 kr.3 Hvad skindene faktisk måtte indbringe i erstatning og på auktioner de 

kommende år, skal der ikke gættes på af ovennævnte grunde. Omkostninger fremskrives tilsvarende 

som normalt for 2020 – uagtet at for eksempel foderomkostningerne er lavere grundet de gradvise 

aflivninger.  

 

For 2021 antages minkproduktionen for afviklet. Der indtægtsføres ingen salg af skind, og omkost-

ninger vedrørende mink er så vidt muligt trukket ud af sektoropgørelsen. Nogle omkostningskatego-

rier falder umiddelbart bort (for eksempel minkfoder), mens andre (for eksempel arbejdskraft) er re-

duceret med udgangspunkt i normtal fra minkbedrifternes regnskaber. Små omkostningskategorier 

som energi og vandforbrug er uændret, da betydningen på sektorniveau er minimal. 

 

Nedskrivning af bygninger og beholdningsforskydning (avlsdyr og skind) samt erstatninger for disse 

vil sandsynligvis optræde i minkbedrifternes regnskaber i 2021 eller 2022, men medtages ikke i sek-

toropgørelsen. Rationalet bag dette er en simpel antagelse om, at erstatninger vil gå lige op med de 

ekstraordinære omkostninger og indkomsttab.  

 

Et andet argument for ikke at indregne afviklingen og erstatninger i 2021 er, at man kan betragte 

minkbranchen som lukket, og derfor bør afviklingen ikke medgå i landbrugssektorens bidrag til sam-

fundsøkonomien. Med andre ord betragtes afviklingen af produktionsapparatet og afgørelsen af er-

statningens størrelse som et anliggende, der ikke vedrører den aktive del af landbrugssektoren. Det 

                                                 

 
3 Denne pris er naturligvis meget arbitrær. Prisen er sat i overensstemmelse med skindprisen fra Danmarks Statistiks 
regnskabsopgørelse for 2019. Tanken er, at det er en budgetpris fra før Covid-19. 
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antages dermed også, at for minkbedrifter, hvor der også er anden landbrugsaktivitet (eksempelvis 

planteavl), vil denne landbrugsaktivitet fortsætte uændret. 

 

I forhold til driftsregnskaberne i afsnit 1.8 foretages der ikke en fremskrivning af minkbedrifternes 

regnskaber for 2020 og 2021. Vi har derfor kun medtaget de historiske tal. 

1.6 Brugerfamiliernes samlede indkomster 

For hovedparten af danske jordbrug afhænger brugerfamiliens økonomiske forhold både af indtjenin-

gen fra bedriften og indkomster fra andre kilder, idet der naturligvis er en betragtelig variation på 

tværs af størrelsesgrupper. De mindre brug er kendetegnet ved at have en indtjening fra jordbruget 

under gennemsnittet og er i mindre grad i stand til at udnytte størrelsesøkonomiske fordele. Det be-

tyder ikke nødvendigvis en lavere forbrugsmulighed for brugerfamilierne, idet indtjeningen fra jord-

bruget i vidt omfang suppleres med indkomst fra andre kilder, det vil sige arbejde uden for bedriften, 

pensioner m.v. Brugerfamiliens samlede indtjening fordelt på kilder og brugsstørrelse er belyst i tabel 

1.6. I det følgende er resultaterne sat i relation til fem års gennemsnit, idet den løbende indkomst er 

meget varierende, og seneste års indkomst fremgår af tabellen. 

Husstandsindkomsten på deltidsbrugene, som omfatter en stigende andel af samtlige jordbrug, har de 

seneste år frem til og med 2018 ligget forholdsvis stabilt på 500 t.kr. Det forholder sig sådan, at 

brugerfamiliens indkomst på deltidsbrugene overvejende er betinget af indtjening uden for bedriften, 

idet driftsresultatet fra jordbrug før brugeraflønning normalt er negativt. 2019, 2020 og 2021 ventes 

dog at adskille sig fra denne normal, ved at driftsresultatet stadig er negativt, men meget tæt på nul 

og ca. 50 t.kr. bedre end normalt. Deltidsbrugenes husstandsindkomst er stadig påvirket af forskyd-

ninger i jordbrugets prisrelationer og produktionsforhold, men i mindre grad end heltidsbrugene. I 

2020 bliver deltidslandbrugenes løbende indkomst dog 93 t.kr. højere end gennemsnittet for 2015-

2019, dels drevet af bedre driftsresultat fra jordbrug og dels drevet at stigende lønindkomst og sti-

gende pensionsindtægter. For 2021 ventes den løbende indkomst at vedblive på det relativt høje ni-

veau fra 2019 og 2020. Grunden til den højere indtjening fra jordbrug for denne gruppe skal primært 

findes i den gode kornhøst i 2019 og 2020 samt stabile priser. Deltidsbrug har primært planteavl med 

en høj andel af korn og især af vårsæd og en relativt lav andel af frø og kartofler sammenlignet med 

det man ser ved heltidsplantebrug.  

På de mellemstore jordbrug, som omfatter en faldende andel af samtlige jordbrug, er den løbende 

husstandsindkomst i højere grad afhængig af indkomsten fra bedriften. Det skyldes, at den større 

arbejdsindsats på de mellemstore brug ikke giver mulighed for lønarbejde i samme omfang som på 

deltidsbrugene. Det ses, at denne gruppe af bedrifter har lønindkomst og pension, dagpenge og bør-

netilskud, der er ca. 200 t.kr. lavere end deltidsbrugene. Dermed er husstandsindkomsten også mere 

følsom over for udsving i priserne på landbrugets produkter og produktionsforholdene. Med de gun-

stige produktionsforhold i 2020 forventes husstandsindkomsten at blive ca. 288 t.kr. bedre end gen-

nemsnittet for de fem foregående år. Der er dog et niveauskifte fra 2019. Gennemsnitsindkomsten for 

2015-2018 er således 515 t.kr., mens gennemsnitsindkomsten for 2019-2021 ventes at være på 865 
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t.kr. (ca. 68 procent højere). For 2021 ventes et resultat på et niveau svarende til 2020. Baggrunden 

for denne stigning skal hovedsagligt findes i fremgangen for denne gruppes planteproducenter, med 

bidrag fra den del af gruppen der har gode resultater i slagtesvineproduktion. 

Tabel 1.6. Brugerfamiliens samlede indkomst, 1.000 kr. pr. bedrift 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 
        
Alle jordbrug        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 38 -14 281 38 325 390 274 
Driftsresultat fra andre erhverv 53 52 62 83 83 86 86 
Overskud af brugerbolig1 34 25 15 15 15 15 14 
Private nettorenteudgifter 21 20 18 17 16 15 15 
Lønindtægt  312 332 303 286 331 345 358 
Pension, dagpenge og børnetilskud 83 80 93 105 111 115 119 
Løbende indkomst i alt 498 456 737 511 848 936 836 
        
Deltidsbrug (under 1 helårsarbejder)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning -53 -71 -41 -55 -8 -4 -4 
Driftsresultat fra andre erhverv 53 49 49 79 63 63 63 
Overskud af brugerbolig1 33 24 14 14 15 14 14 
Private nettorenteudgifter 16 16 13 11 11 11 12 
Lønindtægt  386 405 368 335 381 395 409 
Pension, dagpenge og børnetilskud 100 95 117 137 144 149 154 
Løbende indkomst i alt 503 488 496 499 583 607 624 
        
Mellemstore brug (1-2 helårsarbejdere)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 227 58 307 143 430 443 447 
Driftsresultat fra andre erhverv 52 41 67 74 75 78 80 
Overskud af brugerbolig1 37 26 16 16 13 13 12 
Private nettorenteudgifter 21 20 18 16 16 14 14 
Lønindtægt  193 211 206 231 273 285 297 
Pension, dagpenge og børnetilskud 58 56 53 55 62 63 64 
Løbende indkomst i alt 547 373 637 504 839 868 887 
        
Store brug (mindst 2 helårsarbejdere)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 181 123 1.172 230 1.236 1.544 1.019 
Driftsresultat fra andre erhverv 53 65 97 98 145 158 159 
Overskud af brugerbolig1 35 30 15 15 16 16 16 
Private nettorenteudgifter 39 32 34 30 30 26 26 
Lønindtægt  170 174 175 186 215 224 233 
Pension, dagpenge og børnetilskud 46 44 45 48 37 39 40 
Løbende indkomst i alt 447 406 1.471 546 1.620 1.954 1.440 
 
Anm.: Opgørelsen omfatter kun enkeltmandsejede jordbrug med oplyst privatøkonomi.  
1 Overskud af brugerbolig er opgjort som huslejeværdi fratrukket vedligeholdelse, forsikringer m.v. De tilhørende renteudgifter er inde-
holdt under Private nettorenteudgifter.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik (a og b), note: en mindre inkonsistens i DST’s data for 2017 er gengivet.  

 

 

På de store brug slår svingninger i indtjeningen fra jordbruget kraftigt igennem på den løbende hus-

standsindkomst, og det ses da også, at det gode bytteforhold for svineproducenter i 2019 og 2020, 

samt pæne resultater for mælkekvæg og planteavlsbrug, fører til en markant stigning i husstandsind-

komsten for denne størrelsesgruppe fra 898 t.kr. i gennemsnit for 2015-2019 til knap 2 mio. kr. pr. 

bedrift i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021. 

Mens der er betragtelige udsving i driftsresultatet før brugeraflønning fra år til år, er lønindtægten, 

det vil sige indtjening uden for bedriften, støt stigende fra omtrent 185 t.kr. for 2015-2019 til 225 

t.kr. i 2020. Beregnes et simpelt gennemsnit for den (forventede) løbende indkomst i perioden fra 
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2015 til 2021, ligger dette på ca. 1.125 t.kr. for de store brug med mere end to helårsarbejdere, mens 

det er på henholdsvis 665 og 543 t.kr. for de mellemstore brug og deltidsbrugene. Selv om de store 

brug har en væsentligt mere varierende indkomst, ligger deres gennemsnitlige løbende indkomst over 

tid noget over niveauet for de andre størrelsesgrupper. Dette hænger godt sammen med den større 

risiko, disse producenter har påtaget sig med store investeringer i landbrugsaktiver. 

1.7 Perspektiver de kommende år 

2020 ser ud til at blive det samlet set økonomisk bedste år i nyere tid til trods for de mange uforudsete 

tildragelser, som året har budt på. I figur 1.13 sammenholdes indkomst efter finansielle poster med 

arbejdsvederlaget for brugerfamilierne siden år 2000. Figuren viser, at 2020 for landbrugsbedrifterne 

i gennemsnit ser ud til at blive det klart bedste år i perioden.     

Figur 1.13 skal forstås på den måde, at hvis forholdet er over 1, er indkomsten højere end det bereg-

nede arbejdsvederlag for brugerfamilien. Med andre ord er overskuddet stort nok til både at dække 

ejernes løn samt give en vis forrentning af ejerens egenkapital, såfremt tallet er større end 1. Er for-

holdet positivt men under 1, er der et beløb til dækning af familiens arbejdsvederlag, men beløbet er 

mindre end, hvad der kunne opnås ved at allokere arbejdstimerne i alternativ beskæftigelse. Er for-

holdet negativt, er der ikke overskud før aflønning af brugerfamilien.  

I denne sammenhæng skal det nævnes, at beregningen bag figur 1.13 er foretaget for landbruget som 

helhed på sektorniveau, hvorfor deltidsbedrifterne, som normalt ikke får aflønnet brugerfamiliens 

arbejdskraft i særlig høj grad, vil trække gennemsnittet ned. Desuden dækker gennemsnittet også over 

en stor variation på tværs af de forskellige driftsformer og på tværs af de enkelte bedrifter.  

Figur 1.13: Indkomsten efter finansielle poster i relation til arbejdsvederlaget til brugerfamilien 

Kilde: Egne beregninger baseret på tabel 1.1 og tidligere årgange 
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I gennemsnit for hele perioden 2000-2021 er forholdet mellem indkomst efter finansielle poster og 

arbejdsvederlag til brugerfamilien på 0,49. Visuelt giver figur 1.13 imidlertid anledning til at opdele 

perioden i tre faser, illustreret med blå linjer. I første periode fra 2000-2006 var niveauet lavt, men 

positivt. I anden periode fra 2007-2010 var indkomsten efter finansielle poster negativt, blandt andet 

i forbindelse med finanskrisen. I tredje periode fra 2011 og frem har niveauet i gennemsnit næsten 

været 1. Det ser derfor ud til, at landbruget de sidste 10 år – på trods af perioden 2015-2018 med 

Ruslandsboykot, tørke m.v. – er rykket et niveau op i indkomst i forhold til perioden før finanskrisen.  

Forbedringen fra perioden 2000-2006 til perioden 2011-2021 giver grundlag for en behersket opti-

misme og er formodentligt udtryk for en vis selektionseffekt, hvor mange af de mindre effektive 

landmænd har forladt erhvervet, og hvor mange landmænd har forbedret sig gennem turnaround-

processer og lignende. Desuden er renteniveauet også faldet markant, og sammenholdt med de sene-

ste års afdrag på gælden giver det et indtryk af en landbrugssektor, der er markant bedre rustet til 

fremtiden end for blot få år siden. Der er dog som gennemsnit ikke en rest til aflønning af egenkapi-

talen i perioden fra 2011 til 2021, og der har ikke været væsentlige værdistigninger på aktiverne til at 

kompensere denne mangel.  

Hvis man retter blikket fremad mod de næste 10 år, er billedet præget af usikkerhed – både i form af 

markedsmæssig usikkerhed som følge af for eksempel Brexit og ASF i Kina, men også i form af 

institutionel usikkerhed. Dels står landbruget foran en ny fælleseuropæisk landbrugsordning, og dels 

er der hele den grønne omstilling, hvor landbruget også skal levere et bidrag. 

 

En måske lidt overset konsekvens af denne usikkerhed er, at den påvirker landmændenes investe-

ringslyst. Svine- og mælkeproducenter, der er usikre om de fremtidige rammevilkår, vil være tilba-

geholdende med at investere i nye stalde m.v. Sammenholdes dette med en landbrugssektor, der ge-

nerelt har haft negative nettoinvesteringer siden finanskrisen, tegner der sig et billede af et landbrug 

med et investeringsefterslæb.  

 

Dette billede understøttes også af figur 1.14, som viser landbrugets investeringer og afskrivninger i 

henholdsvis inventar (herunder maskiner) og driftsbygninger. Det ses, at en stor del af bygningsinve-

steringerne fandt sted i tiåret frem til finanskrisen (især i 2007 og 2008), mens der fra 2010 og frem 

kun har været et enkelt år med positive nettoinvesteringer i bygninger. Dette skal ses i sammenhæng 

med, at det netop er i den periode, hvor indtjeningen er gået et niveau op, og at renten er faldet mar-

kant.  
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Figur 1.14: Investeringer og afskrivninger (mio. kr.) 

 
Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Den positive udlægning af den lave investeringslyst er, at landmændene har gjort præcis, hvad de er 

blevet rådet til – nemlig at konsolidere sig og nedbringe gældsprocenten. Det betyder også, at land-

bruget er langt mere robust over for institutionelle ændringer, der kræver investeringer og tilpasnin-

ger. Den negative udlægning er, at såfremt bygningsinvesteringerne vedbliver med at blive udskudt, 

vil der på et tidspunkt være sket en uhensigtsmæssig stor nedslidning af bygningsmassen med deraf 

afledt negativ effekt på produktionens omfang og produktivitetsudviklingen. 

 

Fra 2023 bliver der udrullet en ny landbrugspolitisk ramme i form af en ny fælleseuropæisk land-

brugspolitik (CAP). Meget forhandles stadigt, og der er på nuværende tidspunkt ikke megen konkret 

viden om den kommende CAP. Der vil dog komme en række såkaldte eco-schemes og såkaldte kon-

ditionalitetskrav, der er henholdsvis etårige frivillige ordninger, hvor landbrugeren får en økonomisk 

kompensation for at gøre ”noget ekstra” i relation til miljø, klima og biodiversitet, og forøgede krav 

for at opnå det, vi i dag kender som grundbetaling og den grønne støtte. De skitserede ordninger kan 

muligvis føre til en genopståen af fjernbrak. Ses dette sammen med regeringens ønske om udtagning 

af (kulstofrig) landbrugsjord og den målrettede kvælstofregulering, kan det lokalt medføre væsentlige 

reduktioner af de dyrkede arealer.  

 

De kommende år ser således ud til at indeholde en række usikkerhedsmomenter, hvoraf nogle er 

knyttet til de politiske rammevilkår. Det er derfor anbefalelsesværdigt, at der hurtigt skabes mest 

mulig afklaring om de sidstnævnte forhold, så landmændene har et bedre grundlag for at til- eller 

fravælge fremtidige investeringer i jordbrugssektoren og derved sikre en hensigtsmæssig udvikling i 

produktiviteten. 
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1.8 Tabeller for jordbruget opdelt efter driftsform og størrelsesgrupper 

I dette afsnit præsenteres jordbrugets regnskabsresultater for udvalgte driftsformer. Kommenteringen 

af tabellerne holdes på et absolut minimum, da de vigtigste tendenser for priser og mængder er be-

skrevet i afsnit 1.2 til 1.4. Indtjeningen i udvalgte driftsformer er primært baseret på de regnskaber, 

der indgår i Danmarks Statistiks jordbrugsregnskabsstatistik (Danmarks Statistik, a) i årene 2015-

2019 samt egne fremskrivninger til 2020 og 2021. 

I afsnit 1.1 til 1.5 benyttes begreber fra nationalregnskabet for at illustrere landbrugssektorens bidrag 

til økonomien. Derfor baseres tabellerne på bruttofaktorindkomsttabellerne fra Danmarks Statistik 

med den inddeling, som stammer fra dette begrebsapparat. Bruttofaktorindkomsten udtrykker værdi-

tilvæksten for erhvervet målt i faktorpriser, det vil sige eksklusive indirekte skatter og subsidier.  

I dette afsnit benyttes i stedet regnskabsmæssige begreber, da dette afsnit baseres på aggregering af 

de enkelte regnskaber for jordbruget (landbrug og gartneri). Langt hovedparten af virksomhederne i 

jordbruget er personligt ejede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder), hvor der i regnskaberne for 

denne type virksomhed ikke udbetales løn til ejeren, da ejeren er residual-fordringshaver og således 

skal aflønnes af de midler, der er til rest, efter at alle omkostninger er aflønnede. Derfor er der i 

tabellerne i indeværende afsnit både et driftsresultat før og efter aflønning af brugerfamilien. 

De to forskellige tilgange til opgørelse af landbrugets indtjening bør i store træk give det samme 

billede af indtjeningen i landbruget. Driftsresultat før brugerfamiliens aflønning aggregeret for alle 

landbrugsregnskaber kan i store træk sammenlignes med Indkomst efter finansielle poster fra sektor-

opgørelsen i tabel 1.1. Der er dog afvigelser i opgørelsesmetoderne, hvor de vigtigste er: 

 I sektoropgørelsen opgøres værdien af pelsskind som mængden produceret i et kalenderår 

gange prisen, som de skind indbringer i det efterfølgende kalenderår. I regnskaberne er det i 

højere grad mængden og prisen inden for samme kalenderår, som ganges sammen, men som 

dog afhænger af værdisætningen af beholdningerne af skind ved statustidspunktet. 

 I sektoropgørelsen er al landbrugsproduktion medregnet, mens det i regnskabsopgørelsen an-

vendes en nedre grænse for jordbrug, så bedriften som minimum skal have 7.500 kr. i indtæg-

ter fra jordbrug eller minimum drive 10 hektar. Det vil sige, at der er nogle hektarer, som ikke 

er med i regnskabsopgørelsen, men som er med i sektoropgørelsen. 

 I sektoropgørelsen findes værdien af årets høst som den høstede mængde gange gennemsnits-

prisen i høståret, det vil sige juli til juni. For første prognoseår kendes priserne kun frem til og 

med november, mens andet prognoseår er et skøn blandt andet baseret på futures. I regnska-

berne er priserne kendt frem til tidspunktet for regnskabets opgørelse – typisk februar. Det vil 

derfor ofte være andre gennemsnitspriser i regnskaberne i forhold til sektoropgørelsen. Det vil 

give en bias i fremskrivningen af regnskaberne. Det bør bemærkes, at der i sektoropgørelsen 

er ændret praksis fra tidligere, hvor der tidligere ikke var indregnet konjunkturgevinster i be-

holdinger. Det er der nu, idet kornbeholdninger prissættes til det, de forventes solgt til frem til 

juni. Dermed stemmer metoden overens med den anvendte metode i regnskaberne.   
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 I sektoropgørelsen estimeres høsten som skøn over de høstede udbytter gange arealerne med 

de relevante afgrøder. Disse estimater kan revideres op til tre år, efter at høsten har fundet sted. 

I regnskaberne fastsættes den høstede mængde ved opgørelse af primo-beholdning, køb, salg 

og ultimo-beholdning. Hvis der er svind (for eksempel i grovfoder), vil dette svind være an-

ledning til forskel på sektoropgørelsen og opgørelsen af den høstede mængde i regnskaberne. 

 

Særligt for svineproducenterne vurderes 2020-resultatet at være meget uens fordelt mellem forskel-

lige typer af svineproducenter afhængig af, om smågrise afregnes efter puljeprisen eller efter den 

beregnede notering. Dette er ikke afspejlet i nedenstående tabeller for svineproducenterne. 

 

Derudover skal det bemærkes, at værdiændringen på besætningen afledt af ændrede priser (konjunk-

tur) ikke er indeholdt i resultatet, hverken i sektoropgørelserne eller i regnskabsopgørelsen i dette 

afsnit. Når regnskabsresultatet kommer, vil det indeholde værdiændringer på besætningerne, og det 

vil have en stor negativ påvirkning af resultaterne. Omvendt var den store positive værdiændring for 

2018-2019 heller ikke vist i tabellerne i Landbrugets Økonomi, mens de var med landmændenes års-

rapporter.  

 

Om den anvendte regnskabsopstilling skal det bemærkes, at alle produktionsafhængige driftstilskud 

(tilskud til protein- og energiafgrøder, stivelseskartofler, handyrpræmier (fra 2015 slagtepræmie), 

moderfårpræmier, miljøstøtte og tilskud til økologisk produktion), indgår i resultatet af primær drift. 

Generelle driftstilskud, der primært består af den afkoblede EU-støtte, anses derimod for finansielle 

indtægter, hvorfor de alene indgår i driftsresultatet. EU-støtten er en grundbetaling plus en betaling 

for at overholde tre grønne krav, som er: Flere afgrødekategorier, 5 procent miljøfokusområder og 

permanent græs. Begge støttekategorier indgår i regnskabsopstillingen under de generelle tilskud, og 

herudover indgår også Ø-støtte og støtte til unge landmænd i de generelle driftstilskud. 

Klassifikationen af landbrugsbedrifter er baseret på Standard Output (SO). SO er udtryk for den om-

sætning, en bedrift opnår ved besiddelse af et givet husdyr eller ved at dyrke en hektar med en given 

afgrøde. For ikke at klassifikationen skal ændres på grund af ændrede prisforhold fra et år til et andet, 

er SO baseret på et glidende gennemsnit af de seneste fem års priser. Når de historiske prisrelationer 

ændrer sig, vil klassifikationen af bedrifter også kunne ændres. Eksempelvis vil færre bedrifter klas-

sificeres som planteavlsbedrifter, såfremt prisforholdet mellem svinekød og afgrøder stiger, dog så-

ledes at bedrifternes klassifikation i 2019 fastholdes i fremskrivningsårene 2020 og 2021. Man skal 

derfor være varsom med at lave konklusioner på baggrund af udviklingen i antallet af bedrifter.  
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Plantebrug 

I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for plante-

brug med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to prognoseår og 

seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste tredjedel (øvre og nedre 

tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  

Tabel 1.7. Hovedtal for plantebrug med to helårsarbejdere og derover, 1.000 kr. pr. bedrift 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 6.517 6.551 6.623 6.165 7.412 6.867 7.221 
Produktionsafhængige driftstilskud 42 33 31 28 57 57 57 
Driftsomkostninger2 5.333 5.740 5.315 5.314 5.560 5.548 5.685 
Resultat af primær drift 1.227 843 1.339 879 1.909 1.376 1.594 
        
Generelle driftstilskud 932 1.025 931 950 982 983 1.042 
Forpagtningsafgift 860 966 907 1.123 1.184 1.208 1.239 
Ordinære renteudgifter, netto  580 652 627 579 513 460 467 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 120 71 59 21 51 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 599 179 676 106 1.143 691 929 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 419 446 452 435 468 476 485 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 180 -267 224 -329 675 214 445 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,8 0,8 1,8 0,6 2,7 1,4 1,9 

- Øvre tertil 4,9 3,5 4,6 3,9 6,3   
- Nedre tertil -0,7 -2,0 -0,5 -2,0 0,4   
        
Antal bedrifter 1.056 1.001 1.175 1.107 1.097 1.051 1.076 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 383 439 398 430 442 452 463 
Heraf i selveje, ha 203 238 206 196 192 196 201 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,07 4,44 4,06 3,76 4,03 4,02 4,04 

Opdelt 2019-resultater for planteavlsbrug med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi m.v.1,2 7.412 10.030 5.937 

Produktionsafhængige driftstilskud 57 82 19 
Driftsomkostninger2 5.560 6.785 5.234 
Resultat af primær drift 1.909 3.326 722 
    
Generelle driftstilskud 982 1.199 858 
Forpagtningsafgift 1.184 1.916 912 
Ordinære renteudgifter, netto  513 575 437 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 51 42 65 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.143 1.992 167 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 468 475 461 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 675 1.517 -294 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,7 6,3 0,4 
    
Antal bedrifter 1.097 366 366 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 442 526 390 
Heraf i selveje, ha 192 140 197 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,03 4,72 3,87 
 

1  Produktionsværdien omfatter ikke nominelle kapitalgevinster (konjunkturgevinster) på besætninger.  
2 Produktionsværdien og Driftsomkostningerne er inklusive bedriftens interne forbrug af korn og grovfoder.  
3 Beregnet på grundlag af arbejdstidsforbruget og overenskomstmæssig timeløn inklusive tillæg for ansatte i landbruget. Tertiler opdelt 

efter forrentning af jordbrugskapital i selveje, procent.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik (a og b).  
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Malkekvægbrug – konventionelle og økologiske 

I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for konven-

tionelle malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår 

samt to prognoseår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste 

tredjedel (øvre og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje. 

Tabel 1.8. Hovedtal for konventionelle malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover, 

1.000 kr. pr. bedrift 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 7.284 7.618 9.781 9.241 9.922 10.282 10.486 
Produktionsafhængige driftstilskud 8 10 12 13 11 10 10 
Driftsomkostninger2 7.008 7.351 8.014 8.109 8.553 8.896 9.070 
Resultat af primær drift 284 277 1.779 1.144 1.379 1.396 1.426 
        
Generelle driftstilskud 575 575 602 607 540 546 560 
Forpagtningsafgift 256 274 350 290 295 306 315 
Ordinære renteudgifter, netto  749 729 715 682 639 571 579 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 81 60 62 71 49 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien -227 -211 1.254 708 936 1.064 1.092 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 524 544 536 537 561 571 581 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -752 -754 718 171 375 494 511 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,2 0,1 4,5 2,7 3,2 3,1 3,1 

- Øvre tertil 2,1 2,1 7,5 5,2 5,6   
- Nedre tertil -2,3 -2,5 1,3 -0,2 -0,1   
        
Antal bedrifter 2.154 2.016 1.921 2.020 1.872 1.812 1.757 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 183 188 198 200 196 202 207 
Heraf i selveje, ha 130 130 134 138 135 138 142 
Antal malkekøer, ultimo 225 238 250 242 254 263 271 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,26 4,52 4,73 4,71 5,05 5,12 5,17 

Opdelt 2019-resultater for konventionelle malkekvægsbedrifter med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi m.v.1,2 9.922 13.302 6.618 
Produktionsafhængige driftstilskud 11 13 12 
Driftsomkostninger2 8.553 10.772 6.308 
Resultat af primær drift 1.379 2.543 322 
    
Generelle driftstilskud 540 642 399 
Forpagtningsafgift 295 410 179 
Ordinære renteudgifter, netto  639 767 489 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 49 63 30 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 936 1.945 23 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 561 554 574 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 375 1.391 -551 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,2 5,6 -0,1 
    
Antal bedrifter 1.872 624 624 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 196 236 142 
Heraf i selveje, ha 135 153 103 
Antal malkekøer, ultimo 254 334 184 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 5,05 6,28 3,87 
 
Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.7. 
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I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for økolo-

giske malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår 

samt to prognoseår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste 

tredjedel (øvre og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje. 

Tabel 1.9. Hovedtal for økologiske malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover,  

 1.000 kr. pr. bedrift 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 7.485 8.126 8.994 9.161 9.949 10.146 10.174 
Produktionsafhængige driftstilskud 142 189 259 280 274 278 281 
Driftsomkostninger2 6.361 6.701 7.321 8.225 8.496 8.870 9.060 
Resultat af primær drift 1.265 1.613 1.933 1.217 1.727 1.554 1.395 
        
Generelle driftstilskud 620 603 631 681 697 708 733 
Forpagtningsafgift 376 369 403 477 486 506 523 
Ordinære renteudgifter, netto  686 575 594 645 596 539 547 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 119 137 96 89 49 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 705 1.136 1.471 687 1.292 1.217 1.057 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 527 523 542 560 580 590 601 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 178 613 929 127 712 627 456 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,0 4,2 4,9 2,5 3,8 3,2 2,7 

- Øvre tertil 4,7 6,6 7,5 4,8 6,1   
- Nedre tertil 0,6 1,4 2,1 -0,6 -0,1   
        
Antal bedrifter 276 326 327 318 354 341 330 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 219 221 233 255 273 283 292 
Heraf i selveje, ha 134 137 146 148 162 167 172 
Antal malkekøer, ultimo 186 184 189 202 207 214 220 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,11 4,19 4,36 4,96 5,06 5,13 5,18 

Opdelt 2019-resultater for økologiske malkekvægsbedrifter med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

    
Produktionsværdi m.v.1,2 9.949 13.108 5.867 
Produktionsafhængige driftstilskud 274 373 169 
Driftsomkostninger2 8.496 10.680 5.580 
Resultat af primær drift 1.727 2.801 456 
    
Generelle driftstilskud 697 888 461 
Forpagtningsafgift 486 670 355 
Ordinære renteudgifter, netto  596 621 405 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 49 43 9 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.292 2.356 148 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 580 514 590 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 712 1.842 -442 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,8 6,1 -0,1 
    
Antal bedrifter 354 118 118 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 273 344 184 
Heraf i selveje, ha 162 190 102 
Antal malkekøer, ultimo 207 256 133 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 5,06 6,05 3,60 
 
Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.7. 
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Svinebrug 

I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for svine-

brug med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to prognoseår og 

seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste tredjedel (øvre og nedre 

tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje. 

Tabel 1.10. Hovedtal for svinebedrifter med to helårsarbejdere og derover, 1.000 kr. pr. bedrift 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 11.368 12.451 15.029 11.941 15.422 16.339 14.332 
Produktionsafhængige driftstilskud 2 3 4 8 5 6 6 
Driftsomkostninger2 10.784 11.096 11.605 11.274 12.058 11.907 12.029 
Resultat af primær drift 587 1.358 3.428 675 3.370 4.437 2.309 
        
Generelle driftstilskud 410 432 443 388 422 424 453 
Forpagtningsafgift 454 515 598 485 543 559 569 
Ordinære renteudgifter, netto  762 763 719 582 596 536 541 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 123 66 62 39 52 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien -343 446 2.492 -43 2.600 3.766 1.652 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 463 481 487 471 489 497 505 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -806 -35 2.005 -514 2.111 3.269 1.147 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,2 1,9 6,6 0,3 7,1 9,6 4,2 

- Øvre tertil 3,1 5,2 14,7 3,1 15,5   
- Nedre tertil -4,3 -1,3 2,5 -4,3 2,0   
        
Antal bedrifter 1.903 1.850 1.762 1.783 1.694 1.730 1.668 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 186 206 208 187 195 200 204 
Heraf i selveje, ha 133 146 141 130 134 137 140 
Antal svin, ultimo 6.243 6.325 6.847 6.481 6.523 6.715 6.853 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 5,71 5,80 6,09 6,10 6,19 6,25 6,24 

Opdelt 2019-resultater for svinebedrifter med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi m.v.1,2 15.422 18.654 10.991 
Produktionsafhængige driftstilskud 5 1 14 
Driftsomkostninger2 12.058 13.647 9.687 
Resultat af primær drift 3.370 5.008 1.318 
    
Generelle driftstilskud 422 243 467 
Forpagtningsafgift 543 711 455 
Ordinære renteudgifter, netto  596 510 525 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 52 68 30 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 2.600 3.962 775 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 489 468 488 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 2.111 3.494 287 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 7,1 15,5 2,0 
    
Antal bedrifter 1.694 565 565 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 195 109 220 
Heraf i selveje, ha 134 61 157 
Antal svin, ultimo 6.523 8.242 4.544 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 6,19 7,06 5,13 
 
Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.7. 
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Minkfarme 

I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for mink-

farme med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to prognoseår 

og seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste tredjedel (øvre og 

nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje. 

Tabel 1.11. Hovedtal for minkfarme med to helårsarbejdere og derover, 1.000 kr. pr. farm 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 7.073 5.311 6.089 4.994 5.069   
Produktionsafhængige driftstilskud 0 1 6 5 6   
Driftsomkostninger2 5.365 5.489 5.919 5.836 5.760   
Resultat af primær drift 1.708 -178 176 -837 -685   
        
Generelle driftstilskud 193 167 193 195 225   
Forpagtningsafgift 181 115 217 102 120   
Ordinære renteudgifter, netto  260 274 311 202 241   
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 19 -10 30 -4 15   
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.441 -389 -187 -941 -836   
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 487 540 543 519 573   
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 954 -929 -731 -1.459 -1.409   
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 5,5 -2,8 -1,7 -5,4 -4,5   
- Øvre tertil 12,1 0,3 1,1 -2,2 -0,6   
- Nedre tertil 0,6 -7,5 -6,1 -12,5 -13,4   
        
Antal bedrifter 855 856 782 776 455   
Jordbrugsareal, ultimo, ha 93 77 91 87 100   
Heraf i selveje, ha 66 61 62 63 76   
Antal svin, ultimo 3.902 4.266 5.142 3.781 4.801   
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,68 4,79 4,65 4,82 4,66   

Opdelt 2019-resultater for minkfarme med to helårsarbejdere og derover 

 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    

Produktionsværdi m.v.1,2 5.069 8.007 3.940 
Produktionsafhængige driftstilskud 6 1 4 
Driftsomkostninger2 5.760 7.833 6.054 
Resultat af primær drift -685 175 -2.110 
    
Generelle driftstilskud 225 360 174 
Forpagtningsafgift 120 117 196 
Ordinære renteudgifter, netto  241 338 284 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 15 21 5 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien -836 59 -2.421 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 573 654 557 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -1.409 -594 -2.978 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -4,5 -0,6 -13,4 
    
Antal bedrifter 455 152 152 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 100 159 78 
Heraf i selveje, ha 76 128 47 
Antal avlstæver, ultimo 4.801 5.690 5.541 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,66 5,72 5,25 
 
Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.7. 
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Potteplantegartnerier 

I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for potte-

plantegartnerier med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to 

prognoseår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste tredjedel 

(øvre og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje. 

 

Tabel 1.12. Hovedtal for potteplantegartnerier med to helårsarbejdere og derover, 1.000 kr. pr. 

 gartneri 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 14.394 15.183 15.546 16.156 17.239 17.768 18.060 
Produktionsafhængige driftstilskud 0 0 0 0 0 0 0 
Driftsomkostninger2 13.426 13.659 14.017 14.742 15.795 15.441 15.664 
Resultat af primær drift 968 1.524 1.530 1.414 1.444 2.327 2.396 
        
Generelle driftstilskud 126 32 74 50 36 35 35 
Forpagtningsafgift 335 316 344 295 329 326 327 
Ordinære renteudgifter, netto  266 222 157 161 145 142 145 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 40 24 32 1 -3 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 453 995 1.071 1.008 1.009 1.895 1.960 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 512 501 514 494 491 499 507 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -59 494 557 514 518 1.396 1.453 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,2 6,8 7,1 5,9 5,8 13,5 13,9 

- Øvre tertil 11,7 18,7 18,3 16,0 15,0   
- Nedre tertil -11,8 -9,8 -11,8 -7,7 -10,3   
        
Antal bedrifter 159 145 139 130 115 114 115 
Væksthusareal, ultimo, kvm 17.545 17.677 17.804 18.748 20.730 20.697 20.882 
Heraf i selveje, kvm 11.928 11.849 11.488 13.671 14.208 14.244 14.405 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 15,74 16,02 16,09 16,57 17,23 16,68 16,36 

Opdelt 2019-resultater for potteplantegartnerier med to helårsarbejdere og derover 

 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi m.v.1,2 17.239 28.002 4.874 
Produktionsafhængige driftstilskud 0 0 0 
Driftsomkostninger2 15.795 24.832 4.585 
Resultat af primær drift 1.444 3.169 289 
    
Generelle driftstilskud 36 53 10 
Forpagtningsafgift 329 610 259 
Ordinære renteudgifter, netto  145 242 46 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter -3 15 -21 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.009 2.356 14 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 491 446 547 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 518 1.911 -532 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 5,8 15,0 -10,3 
    
Antal bedrifter 115 38 38 
Væksthusareal, ultimo, kvm 20.730 31.563 10.262 
Heraf i selveje, kvm 14.208 17.078 8.064 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 17,23 25,91 6,05 
 
Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.7. 
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Størrelsesgrupper 

Tabel 1.13. Hovedtal for jordbrug fordelt på størrelsesgrupper, 1.000 kr. pr. bedrift 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Alle brug        
Antal bedrifter 30.229 29.175 27.837 26.971 26.180 26.071 25.209 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 2.584 2.583 3.046 2.835 3.203 3.244 3.158 
Produktionsafhængige driftstilskud 12 14 16 18 21 20 20 
Driftsomkostninger2 2.394 2.446 2.589 2.682 2.735 2.720 2.774 
Generelle driftstilskud 206 207 218 220 223 222 235 
Forpagtningsafgift 129 135 152 153 161 162 169 
Ordinære renteudgifter, netto  204 206 203 185 181 163 166 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 27 13 16 14 14 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 261 273 283 282 279 280 285 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -213 -269 38 -242 76 161 18 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,1 -0,3 1,7 -0,3 1,8 2,1 1,2 
- Øvre tertil 2,2 1,6 4,1 2,0 4,5   
- Nedre tertil -6,3 -6,5 -6,9 -7,6 -6,2   
        
Deltidsbrug (under 1 helårsarbejder)        
Antal bedrifter 18.730 18.699 17.404 16.760 16.741 17.008 16.426 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 405 376 382 385 465 470 475 
Produktionsafhængige driftstilskud 6 6 5 8 9 9 9 
Driftsomkostninger2 461 450 438 466 503 508 518 
Generelle driftstilskud 82 78 77 81 91 93 100 
Forpagtningsafgift 26 22 20 21 23 24 24 
Ordinære renteudgifter, netto  51 54 46 45 50 48 50 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 6 2 1 2 3 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 149 163 170 170 164 166 169 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -201 -231 -212 -231 -176 -174 -178 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -2,3 -2,9 -2,8 -2,9 -1,8 -1,8 -1,7 
- Øvre tertil 0,1 -0,6 -0,4 -0,7 0,6   
- Nedre tertil -7,7 -8,2 -8,7 -8,1 -6,9   
        
Mellemstore brug (1-2 helårsarbejdere)        
Antal bedrifter 4.380 3.524 3.507 3.276 3.023 2.766 2.629 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 2.180 2.084 2.327 2.187 2.563 2.555 2.557 
Produktionsafhængige driftstilskud 20 18 28 24 29 28 26 
Driftsomkostninger2 1.905 1.979 2.017 2.021 2.113 2.106 2.114 
Generelle driftstilskud 241 276 295 286 291 292 305 
Forpagtningsafgift 123 145 132 161 169 171 178 
Ordinære renteudgifter, netto  176 201 196 167 165 152 154 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 18 5 13 13 17 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 383 399 400 408 416 423 430 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -165 -351 -109 -272 4 22 14 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,2 -0,8 0,5 -0,5 1,1 1,0 0,9 
- Øvre tertil 2,4 1 2,7 1,7 4,2   
- Nedre tertil -4,2 -4,8 -2,7 -4,1 -5   
        
Store brug (mindst 2 helårsarbejdere)        
Antal bedrifter 7.118 6.952 6.927 6.934 6.416 6.296 6.153 
        
Produktionsværdi m.v.1,2 8.566 8.772 10.106 9.065 10.647 11.042 10.576 
Produktionsafhængige driftstilskud 25 32 38 40 48 48 48 
Driftsomkostninger2 7.782 8.050 8.282 8.350 8.853 8.966 9.081 
Generelle driftstilskud 511 519 532 526 536 537 568 
Forpagtningsafgift 404 434 493 469 517 530 549 
Ordinære renteudgifter, netto  622 618 600 532 532 478 483 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 90 48 55 41 43 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 481 503 507 494 517 525 534 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -277 -329 740 -255 769 1.127 544 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,3 0,9 3,9 0,9 3,8 4,5 2,8 
- Øvre tertil 4,6 4,1 8,8 4,7 8,8   
- Nedre tertil -2,5 -3,2 -0,7 -3,7 -1,2   

Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.7.  
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Tabel 1.14. Hovedtal for jordbrug fordelt på størrelsesgrupper for 2019, 1.000 kr. pr. bedrift 
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Alle brug    
Antal bedrifter 26.180 8.727 8.727 
    
Produktionsværdi m.v.1,2 3.203 7.711 696 
Produktionsafhængige driftstilskud 21 34 9 
Driftsomkostninger2 2.735 6.114 891 
Generelle driftstilskud 223 438 80 
Forpagtningsafgift 161 370 50 
Ordinære renteudgifter, netto  181 398 58 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 14 33 3 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 279 422 204 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 76 847 -420 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,8 4,5 -6,2 
    
Deltidsbrug (under 1 helårsarbejder)    
Antal bedrifter 16.741 5.580 5.580 
    
Produktionsværdi m.v.1,2 465 731 311 
Produktionsafhængige driftstilskud 9 12 7 
Driftsomkostninger2 503 596 470 
Generelle driftstilskud 91 138 52 
Forpagtningsafgift 23 28 20 
Ordinære renteudgifter, netto  50 74 38 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 3 4 1 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 164 194 157 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -176 -16 -316 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -1,8 0,6 -6,9 
    
Mellemstore brug (1-2 helårsarbejdere)    
Antal bedrifter 3.023 1.008 1.008 
    
Produktionsværdi m.v.1,2 2.563 3.810 1.394 
Produktionsafhængige driftstilskud 29 24 24 
Driftsomkostninger2 2.113 2.636 1.543 
Generelle driftstilskud 291 383 163 
Forpagtningsafgift 169 252 95 
Ordinære renteudgifter, netto  165 225 90 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 17 20 0 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 416 425 410 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 4 657 -556 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,1 4,2 -5,0 
    
Store brug (mindst 2 helårsarbejdere)    
Antal bedrifter 6.416 2.139 2.139 
    
Produktionsværdi m.v.1,2 10.647 15.861 6.172 
Produktionsafhængige driftstilskud 48 37 51 
Driftsomkostninger2 8.853 12.141 6.102 
Generelle driftstilskud 536 554 402 
Forpagtningsafgift 517 757 349 
Ordinære renteudgifter, netto  532 598 371 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 43 54 20 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 517 492 524 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 769 2.411 -742 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,8 8,8 -1,2 
 
Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.7. 
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Usikkerhed 

De prognosticerede resultater for 2021 præsenteret i tabel 1.7 til 1.14 er naturligvis behæftet med en 

høj grad af usikkerhed, idet det er umuligt at sige, hvordan pris og produktionsforhold vil udfolde sig 

i løbet af 2021. Tabel 1.15 nedenfor præsenteres en følsomhedsanalyse af ændringer i henholdsvis 

priser og renter på henholdsvis 5 procent og 0,5 procentpoint op og ned. Tabellen præsenterer alt 

andet lige analyser, hvor der ikke sker andre ændringer end den i overskriften noterede. Der er for 

eksempel ikke indregnet nogen mængdemæssig ændring som følge af en prisændring.   

 

Tabel 1.15. Forventet driftsresultat før aflønning af brugerfamilien i 2020 ved en ændring i de an-

vendte priser på produkter og fodermidler på 5 procent samt ved en ændring i renten på 

gælden på 0,5 procentpoint, 1.000 kr. pr. bedrift 
 Priser og Resultat efter finansielle poster under forudsætning af 
 rente som  5 pct. 5 pct. 0,5 pct.point 0,5 pct.point 
 forventet lavere priser højere priser højere rente lavere rente 
      
Alle brug 304 206 401 257 361 
Deltidsbrug -8 -25 8 -24 10 
Mellemstore brug 444 364 525 399 501 
Store brug 1.077 755 1.399 945 1.239 
- Plantebrug 929 658 1.201 793 1.098 
- Konventionelle malkekvægbrug 1.092 780 1.403 940 1.279 
- Økologiske malkekvægbrug 1.057 775 1.339 916 1.226 
- Svinebrug 1.652 1.266 2.038 1.499 1.840 
- Potteplantegartnerier 1.960 1.087 2.832 1.907 2.016 
 
Kilde: Egne beregninger.  
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2.  Agro- og fødevareindustriens konjunkturer 
Agro- og fødevareindustrien udgør en stor og stigende andel af den værdikæde, som forbinder land-

bruget og forbrugerleddet. Agro- og fødevareindustrien omfatter virksomheder, som forsyner land-

bruget med input (forsyningsleddet), eller som forarbejder eller forædler landbrugets produktion.  

 

Sammenhængen mellem landbruget og agro- og fødevareindustrien kan være større eller mindre. 

Nogle virksomheder er meget afhængige af den lokale landbrugsproduktion som for eksempel meje-

rier, svineslagterier og grovvareselskaber. Her er der ofte en stærk vertikal integration mellem led-

dene i værdikæden. Andre virksomheder som for eksempel bryggerier, brød- og biotekvirksomheder 

er langt mindre afhængige af en lokal landbrugsproduktion, og landmændene er på tilsvarende vis 

mindre afhængige af en lokal forsynings- eller forarbejdningsvirksomhed.  

 

I sektorer med væsentlige andelsselskaber er det ligeledes kendetegnende, at udsving i primærland-

brugets konjunkturer, priser og indtjening kun i begrænset omfang slår igennem i agro- og fødevare-

industrien. Primærlandbruget er i vid udstrækning en “stødpude”, som tager udsvingene – både de 

positive og de negative – mens udsvingene er langt mindre i de tilknyttede agro- og fødevarevirk-

somheder.  

 

Figur 2.1 viser således tydeligt, at mens resultaterne i både Danish Crown og Arla Foods er relativt 

stabile år for år, er der langt større variation i andelshavernes indtjening. 

 

Figur 2.1:  Danish Crowns og Arla Foods’ nettoresultat efter skat og gennemsnitligt netto-

 udbytte for konventionelle slagtesvin- og mælkeproducenter 2008-2019 

  

Kilde: Selskabernes årsregnskaber samt Danmarks Statistik (2020) 

 

Konjunkturerne og indtjeningen i den danske agro- og fødevareindustri er afhængige af en række 

faktorer i et komplekst samspil. Der er i første omgang en række eksterne faktorer, som påvirker 
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udviklingen. Det gælder markedsmæssige og handelspolitiske forhold, men også klimaet og dyrk-

ningsbetingelser spiller en rolle.  

COVID-19 har i sagens natur skabt en stor usikkerhed og har for nogle brancher afgørende ændret 

konjunkturerne.  

Konjunkturerne og indtjeningen vil også være påvirket af en række strukturelle forhold. Fusioner, 

opkøb, alliancer m.m. kan skabe konkurrencemæssige fordele på kortere eller længere sigt. Endvidere 

er den teknologiske udvikling og innovation af meget stor betydning for flere virksomheder. Der er 

eksempler på, at innovation har givet virksomheder afgørende konkurrencefordele, som har forbedret 

økonomien markant.  

Endeligt er der adskillige mere specifikke ledelsesmæssige eller strategiske udfordringer, som de en-

kelte virksomheder står over for, og som kan påvirke indtjeningen på kortere eller længere sigt. 

 For den danske agro- og fødevareindustri under ét har indtjeningen og produktionen været relativt 

stabil gennem de senere år, men dog med betydelige forskelle fra branche til branche og fra virksom-

hed til virksomhed. Forskellene mellem brancherne kan forklares ud fra:  

•  Ejerskabsform. Andelsejerskab indebærer ofte, at udsving i indtjeningen videreføres til landmænd, 

som er stødpude i værdikæden.  

•  Efterspørgselselasticitet er lille. Konjunkturudsving, prisændringer m.m. vil ikke påvirke efter-

spørgslen så meget, da der ofte er tale om basale nødvendighedsvarer.  

•  Tiltag og tilpasninger i de enkelte virksomheder. Gennem besparelser, offensive tiltag i form af 

innovation, fusioner, opkøb, alliancer m.m. kan indtjeningsnedgang på kortere eller længere sigt 

reduceres eller forhindres. 

 •  Finansiel robusthed. Egenkapitalen og soliditetsgraden er øget i den andelsbaserede agro- og fø-

devareindustri gennem de senere år, hvorved den økonomiske risiko reduceres. Her er der også 

betydelige forskelle fra virksomhed til virksomhed.  

2.1 Udviklingen i de enkelte sektorer  

Dette afsnit indeholder nærmere analyser af de enkelte sektorers økonomiske udvikling, konjunkturer 

og konkurrenceevne. Analyserne tager primært udgangspunkt i regnskabstal for udvalgte væsentlige 

virksomheder i sektorerne. Regnskabstallene er fra de senest offentliggjorte årsregnskaber, som kan 

være kalender- eller driftsårsregnskaber. Regnskabstallene omfatter virksomheder med betydelige 

aktiviteter, datterselskaber m.m. i udlandet, hvorfor en væsentlig del af omsætningen og indtjeningen 

ikke direkte er koblet til de danske forhold.  
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Mejeriindustrien  

Udviklingen i omsætning og resultat for udvalgte mejerier fremgår af tabel 2.1. Som det ses af ta-

bellen, er Arla Foods langt det største mejeri, og målt i både omsætning og resultat er Arla Foods 

cirka 75 gange større end det næststørste mejeri. Arla Foods står for cirka 90 procent af mælkeind-

vejningen i Danmark. 

Tabel 2.1. Omsætning og resultat for udvalgte danske mejerier (mio. kr.)  

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Omsætning          
Arla Foods 54.893  63.114  73.600 79.125 76.540 71.229 76.915 77.699 78.594 

Thise Mejeri 541  580  725 864 916 973 998 1.035 1.077 
Nørager Mejeri A/S 243  230  267 347 339 351 372 407 457 
Naturmælk 216 217 242 249 254 319 372 389  
          
Årets resultat efter skat    

 
     

Arla Foods 1.399  1.895  2.236 2.380 2.200 2.650 2.225 2.243 2.412 
Thise Mejeri 6  16  20 21 30 28 25 29 27 
Nørager Mejeri A/S      2          3  3 5 11 14 -4 3 10 
Naturmælk -2 6 3 1 -5 -3 7 2  

 
Kilde: Årsregnskaber fra virksomhederne  

 

 

Arlas samlede omsætning steg i 2019 marginalt til 10,5 mia. euro fra 10,4 mia. euro, mens indtjenin-

gen steg med 7 procent til i alt 2,4 mia. kr. Udviklingen forklares gennem vækst i Arla-brandet, hvor 

der var en stigning på 5,1 procent.  

 

Den positive udvikling er fortsat ind i 2020, jf. tabel 2.2 

 

Tabel 2.2. Nøgletal for Arla Foods’ udvikling i første halvår 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         
Omsætning, mio. kr. 35.721  39.774 38.196 36.196 37.226 38.145 38.995 40.144 
Resultat, mio. kr. 1.048  1.120 865 1.783 835 893 961 1.217 
Balance, mio. kr. 44.678  48.621 50.504 50.532 48.380 48.010 52.515 52.538 
Soliditet (%) 25  26 29 32 33 36 32 35 
Arla-indtjening pr. kg. 
andelshavermælk 2,87  

 
3,30 2,52 

 
2,24 

 
2,67 

 
2,58 

 
2,69 

 
2,76 

 
Kilde: Halvårsregnskaber fra Arla Foods 
 

 

Arlas samlede omsætning i første halvår af 2020 steg med 2,8 procent til 5,4 mia. euro, svarende til 

40,2 mia. kr.  

Fremgangen i årets første seks måneder var primært drevet af "en meget stærk vækst i salget af stra-

tegiske brands”. Salget af brands steg således med 10,4 procent. Arla forventer at nå en omsætning 

for 2020 på 10,4-10,8 mia. euro. 

Tilbage i 2018 introducerede Arla en spareplan, der ved udgangen af 2021 skulle reducere de årlige 

omkostninger med 3 mia. kr. Formålet var at genskabe selskabets internationale konkurrenceevne i 
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en periode med meget lave mælkepriser. Arla forventer ved udgangen af 2020 at have nået en bespa-

relse på 2,4 mia. kr. 

De første besparelser i 2018 blev opnået ved at opsige i omegnen af 200 personer i en stribe admini-

strative enheder på hovedkontoret. Senere blev yderligere 140 medarbejdere opsagt. Derefter blev 

der reduceret omkostninger ved sammenlægning af produktion og pakning af produkter. I Storbritan-

nien førte det til, at omkring 150 stillinger blev skåret væk i spareplanens første år. 

De efterfølgende besparelser kom især ved at reducere spildet, herunder spild af råvarer, tid, arbejde, 

kørte kilometer m.m. Arla har tidligere haft store sparerunder i henholdsvis 2009, 2013 og 2016. 

Danmarks næststørste mejeri, Thise Mejeri, havde i 2019 en omsætning på 1,1 mia. kr. Dermed har 

selskabet haft en stigende omsætning 10 år i træk. Årets resultat faldt fra 29,0 mio. kr. til 27,3 mio. 

kr. (- 6 procent). Soliditetsgraden faldt marginalt fra 33,5 til 33,3, men set over en længere periode 

har der været en kraftig forbedring, jf. figur 2.2. 

Figur 2.2: Soliditetsgraden i Thise og i andelsselskaber i gennemsnit 2008-2019 

  
Kilde: Egne beregninger på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 

 

 

Thise mejeri har dermed fået stabiliseret egenkapitalen og økonomien markant i det seneste tiår. Flere 

danske mejerier har i 2020 bevæget sig ind på markedet for veganske drikke: I maj lancerede Arla en 

serie med tre havredrikke i tre varianter med byg, hamp og ren havre. Der arbejdes med flere varian-

ter, men med ståsted i de afgrøder, der dyrkes i Danmark og Sverige. Arla vurderede at have fået 5-

10 procent af det plantebaserede marked i Danmark. Markedet for plantebaserede drikke er på om-

kring 200 mio. kr. årligt. 
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Arla vurderer, at veganske produkter også fremover blot vil udgøre en lille del af Arlas forretning og 

markedet som helhed og ikke vil være nogen trussel for Arlas kerneforretning. 

I slutningen af april lancerede Thise en havredrik, som er lavet på havre fra egne andelshavere. Sam-

tidig overvejes en bredere serie af friske drikke eller andre fermenterede produkter. 

Mejeriselskabet Naturmælk har også annonceret, at det vil sende plantedrik på markedet. Også her er 

det hensigten, at alle råvarer skal komme fra egne andelshavere. 

Kødindustrien 

Kødindustrien er meget koncentreret med få store virksomheder, som står for langt størstedelen af 

omsætningen, jf. tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Omsætning og resultat for virksomheder inden for den danske kødindustri (mio. kr.) 

Omsætning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
           
Svineslagterier           
Danish Crown 51.754  56.462  58.164 58.029 59.556 60.038 62.024 53.551 56.506 60.794 
Tican 4.376  4.687  5.051 5.158 4.898 8.446 7.146 6.606 7.826  
SB Pork A/S 1.311  1.550  1.940 2.037 1.985 2.191 2.196    

Fjerkræslagterier           
HK Scan Denmark 1.637 1.509 1.625 1.482 1.268 1.254 1.274 1.288 1.198  
Danpo A/S 1.583    1.771  1.784 1.813 1.817 1.809 1.911 1.974 2.285  

Øvrig kødindustri           
Skare Meat Packers 1.037  1.078  1.105 1.105 939 946 1.002 1.116 986  
Stryhns 612  540  571 570 608 623 695 925 957  
Atria Danmark 291  312  356 362 405 432 454 433 402  

           
Årets resultat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Svineslagterier           
Danish Crown 1.762  1.732  1.583 1.656 1.821 1.639 2.022 1.952 1.953 2.141 
Tican 238  143  100 -65 -54 41 -66 89 208  
SB Pork A/S -77  -30 -24 8 28 7 -31    

           
Fjerkræslagterier           
HK Scan Denmark -65 21 67 -80 -62 -103 -99 -84 -74  
Danpo A/S 63        52  52 50 63 22 46 8 27  

Øvrig kødindustri           
Skare Meat Packers -18       -16  7 7 -44 -22 -7 3 -13  
Stryhns 5  5  21 29 35 42 32 40 47  
Atria Danmark 22  18  21 21 22 11 13 17 11  

 
Anm.: Tican: Indtil 2016: Tican amba. Fra og med 2016: Tican A/S. Tican Fresh Meat er nu lagt sammen med SB Pork, og tal for 2016 
og 2017 er efter sammenlægning. 
HKScan Danmark: Tidligere Rose Poultry 
Danish Crown og Skare Meat Packers: Driftsårsregnskaber 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 
 

Danish Crown er langt den største aktør i denne sektor, idet virksomheden står for cirka 90 procent 

af omsætningen blandt de virksomheder, som er vist i tabel 2.3.  
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Danish Crowns omsætning i regnskabsåret 2019/20 blev 60,8 mia. kr. mod 56,5 mia. kr. året før (+7,6 

procent).  Årets resultat steg fra 1,953 mia. kr. til 2,141 mia. kr. (+9,6 procent). Heraf bliver godt 1,6 

mia. kr. sendt ud til ejerne i form af efterbetaling. 112 mio. kr. sættes ind på andelshavernes ejerkonti. 

Samtidig steg soliditetsgraden fra 25,9 til 32,9 procent, hvilket skyldes dels en stigende egenkapital, 

dels en mindre balance efter frasalget af Tulip Ltd. (UK). 

Tabel 2.4 viser således udviklingen i centrale økonomiske nøgletal for Danish Crown-koncernen i 

perioden 2012/13-2019/20. 

Tabel 2.4. Centrale nøgletal for Danish Crown-koncernen 

 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

         
Nettoomsætning, mio. kr. 58.164  58.029  59.556 60.038 62.024 60.892 56.506 60.794 
Resultat af primær drift, mio. kr. 2.018  1.995 2.403 2.167 1.923 1.742 2.522 2.860 
Årets resultat, mio. kr. 1.583  1.656  1.821 1.639 2.022 1.361 1.953 2.141 
Balance, mio. kr. 24.725  27.015  26.775 25.257 24.433 27.980 28.443 24.473 
Egenkapital, mio. kr.  5.962  6.423 7.172 6.897 7.611 7.540 7.361 8.055 
Soliditetsgrad, pct. * 26,2  23,8 26,8 27,3 31,2 26,9 25,9 32,90 
Andelshaverleverancer,  mio. kg 1.324 1.317 1.330 1.279 1.229 1.276 1.197 1.183 
Samlet restbetaling, mio. kr. 1.229 1.218 1.425 1.295 1.437 1.070 1.258 1.618 
Antal andelshavere 8.552 8.278 8.020 7.605 7.116 6.830 6.426 5.900 
Heltidsansatte medarbejdere,  
ultimo 24.066 23.034 

 
23.764 

 
25.876 

 
25.956 

 
27.921 

 
23.052 

 
22.996 

 
Kilde: Årsregnskaber fra Danish Crown 
 

Det positive resultat i 2019/20 forklares med den relativt store eksport til Asien og særligt Kina. 

Samtidig har datterselskabet DAT-Schaub og aktiviteterne inden for forædling løftet indtjeningen 

betragteligt. 

I 2016 opsatte Danish Crown et strategisk mål om at løfte afregningen til svineproducenterne i an-

delskoncernen med 60 øre per kilo i forhold til gennemsnittet i Europa. Det mål indfrier Danish 

Crown i regnskabsåret 2019/20, hvor det gennemsnitlige forspring til det europæiske indeks var på 

131 øre per kilo. 

Udbrud af afrikansk svinepest i både Asien og i en række EU-lande, herunder især Belgien og Tysk-

land, fik stor betydning for Danish Crown. Selskabet vurderede, at udbruddet af afrikansk svinepest 

i Tyskland pressede priserne ned i hele Europa, men at det samtidig forbedrede selskabets relative 

konkurrenceevne markant. 

Da Danish Crown har produktion og forædlingsaktiviteter i mange lande samt afsætning på mange 

eksportmarkeder, er det muligt relativt hurtigt at tilpasse sig de nye markedsvilkår skabt af afrikansk 

svinepest. Eksporten til Japan fra Danish Crowns anlæg i Tyskland blev for eksempel overført til 

danske fabrikker og eksporteret derfra. Samtidig kunne frysekapaciteten øges, således at eksporten 

til Kina kunne øges. 
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Danish Crown har gennem længere tid haft stort fokus på Kina. I september 2019 åbnede Danish 

Crown således sin første fabrik, som er på 17.000 kvadratmeter, og som er bygget til årligt at kunne 

producere op til 14.000 tons ferske og forædlede produkter. Fabrikken leverer detailpakkede produk-

ter, som enten sælges online eller i de supermarkeder, der er en del af Alibaba. Det Alibaba-ejede 

selskab WinChain forpligtede sig således til at købe hele fabrikkens produktion i en periode på fem 

år. Det har efterfølgende vist sig, at WinChain ikke har aftaget de aftalte mængder, så efter et længere 

forløb blev samarbejdet afbrudt. I stedet vil Danish Crown opbygge sin egen salgsorganisation i Shan-

ghai, hvor fabrikken er placeret. Fabrikken forarbejder og pakker udelukkende dansk grisekød. 

Prisfald på smågrise og prisstigninger på slagtesvin har skabt stigende leverancer af slagtesvin til 

slagterierne. Da COVID-19 samtidig har medført midlertidige lukninger af slagterianlæg, har der 

været markante kapacitetsproblemer i de to store slagterivirksomheder. For Danish Crowns slagteri i 

Ringsted betød øgede tilmeldinger af grise til slagtning, at over 300 nye medarbejdere blev ansat for 

at øge slagtekapaciteten. 

I 2019 igangsatte Danish Crowns repræsentantskab et bestyrelsesarbejde med henblik på –  for første 

i gang i selskabets historie – at formulere en decideret ejerstrategi. Arbejdet blev præsenteret på 

kredsmøder i december 2019, og herefter blev det færdiggjort på tre repræsentantskabsmøder. Opga-

ven var at definere det rette ejerskab af virksomheden og derefter at lægge en strategi for et styrket 

ejerskab. Flere ejerskabskonstruktioner blev diskuteret, og konklusionen blev, at den landmandsejede 

andelsmodel bevares, men andelsselskabet skal forbedres. Mere af egenkapitalen skal sættes på navn 

(på en ejerkonto), og der skal gøres en større indsats for at gøre Danish Crown attraktiv for den frem-

tidige generation af andelshavere. 

Der var dog også en erkendelse af, at andelsmodellen bedst fungerer, når antallet af andelsejere er i 

vækst. Strukturudviklingen i landbruget går i den modsatte retning, når det gælder antal andelsejere. 

Danish Crown noterer, at færre ejere skal løfte større kapitalkrav og råvaremængder.  

Udviklingen er skitseret i figur 2.3, som viser dels antallet af andelshavere, dels egenkapitalen i Da-

nish Crown. 
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Figur 2.3: Udviklingen i dels antallet af andelshavere, dels egenkapitalen i Danish Crown 2002-

2020. 

 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af årsregnskaber fra Danish Crown 

 

 

Fra 2002 til 2020 er egenkapitalen i Danish Crown pr. andelshaver mere end seksdoblet. 

Danish Crown påpeger også, at den høje grad af forædling sætter store krav til kapitalen og dermed 

til egenkapitalen i selskabet. Det antyder, at der også fremadrettet er behov for en øget egenkapital i 

selskabet. 

Endeligt er det også hensigten, at den nye ejerstrategi skal øge tilførslen af slagtesvin til selskabet. 

Tysklands største slagteri, det privatejede Tönnies, er også er aktivt i Danmark via ejerskabet af Tican 

Fresh Meat. Tönnies slagter cirka en tredjedel af alle slagtesvin i Tyskland og er mere end dobbelt så 

stor som det næststørste slagteri på listen, nemlig Vion. Herefter følger det andelsejede Westfleisch.  

Tican Fresh Meats omsætning i kalenderåret 2019 blev 7,8 mia. kr. mod 6,6 mia. kr. året før (+18 

procent).  Årets resultat steg fra 89 mio. kr. til 208 mio. kr. (+133 procent). 

Selskabet fremhæver, at det britiske marked i 2019 har været fordelagtigt, og det understreges også, 

at Brexit ikke forventes at have nogen væsentlig indflydelse på koncernens drift på længere sigt. 

Tican følger Danish Crowns notering for slagtesvin, og også efterbetalingen bliver matchet. Danish 

Crowns andelsejere på svinesiden har fortsat den fordel, at de har fået sat 8,9 øre pr. kilo ind på deres 

nævnte ejerkonto – penge, de kan tage med på pension, når de en dag stopper i slagteriet. Denne del 

af afregningen får Ticans leverandører ikke. 
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Som det blev vist i tabel 2.3, har svineslagterierne generelt en mere stabil udvikling i omsætning og 

indtjening end fjerkræslagterierne. Udviklingen i de senere år har dog været vidt forskellig blandt 

fjerkræslagterierne. 

Danpo er den største virksomhed i den danske fjerkræsektor. Danpo var oprindeligt et andelsselskab, 

men efter en økonomisk krise i 1975 blev det rekonstrueret som Danpo A/S med blandt andet KFK, 

DLG og Danpo AmbA (producenterne) som aktionærer. Efter nogle år med betydelige økonomiske 

vanskeligheder blev selskabet i 1995 overtaget af SPO – Scandinavian Poultry Industry. I 2005 blev 

Svenska Lantmännen ejer. I 2013 blev Danpo, svenske Kronfågel og norske Cardinal Foods slået 

sammen til én stor nordisk koncern inden for fjerkræsektoren, Scandi Standard. Dette selskab opere-

rer på tværs af de skandinaviske lande, og det danske marked er koncernens største, målt i omsætning, 

efterfulgt af Sverige. 

Som figur 2.4 viser, har årets resultater været meget negative frem til 2010. 

Figur 2.4: Årets resultater for Danpo 1994-2019 (løbende værdi) 

 

Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabets regnskaber 

 

I perioden 1994-2009 var det akkumulerede underskud ca. 725 mio. kr. i løbende værdi. I de efter-

følgende år har der været et akkumuleret overskud på ca. 440 mio. kr. 

I 2019 steg Danpos omsætning og overskud. Den positive udvikling forklares med fremgang i salg 

til danske kunder af ferske produkter samt fremgang i salg til eksportkunder af forædlede produkter. 

Selskabet noterer, at specielt kategorien kølet kylling er i stor vækst i Danmark, primært drevet af 

kyllingevaremærker med langsommere voksende racer og med fokus på bedre dyrevelfærd. 
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Det andet store fjerkræslagteri, HKScan Denmark (tidligere Rose Poultry), blev i 2010 solgt til den 

finske koncern, HKScan. HKScan er blandt Europas ti største kødselskaber og har finske og svenske 

landmænd som hovedaktionærer.  

HKScan Denmark har i de seneste seks år været inde i en negativ økonomisk udvikling, og selskabet 

var i flere år hårdt ramt af den russiske handelsembargo. I 2019 blev resultatet efter skat et minus på 

74 mio. kr., og gennem de seneste seks år er der nu et akkumuleret underskud godt 0,5 mia. kr. 

De senere års negative resultater har betydet, at HKScan har gennemført sparerunder og afskedigel-

ser. Alt i alt skal der spares og effektiviseres for knap 300 mio. kr. HKScan planlægger således at 

tilpasse sine aktiviteter i Finland, Sverige, Danmark, Baltikum og Polen, så omkostningerne reduce-

res, og der kommer mere fokus på lokale kunder.  

Selskabet fremhæver, at udviklingen i 2019 blev forbedret på grund af en bedre produktsammensæt-

ning (mere fersk og mindre frosset kød), nye kunder, lidt lavere råvarepriser, effektivitetsforbedringer 

og en meget stram omkostningsstyring. 

Udviklingen i de første tre kvartaler af 2020 har været positiv, især som resultat af de gennemførte 

besparelser og effektiviseringer. 

Som beskrevet – og som yderligere vist i figur 2.5 – har udviklingen i de senere år været meget 

forskellig i de to fjerkræslagteriselskaber, Danpo og HKScan. 

Figur 2.5: Resultat efter skat i HKScan Denmark og Danpo, 2007-2019 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 
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Selv om udviklingen er meget forskellig i de to store danske fjerkræslagterier, har de i en vis udstræk-

ning samme strategiske sigtepunkter. Begge virksomheder søger at distancere sig fra markeder med 

stor priskonkurrence ved at tilføre nye værdier som dyrevelfærd og bæredygtighed. Begge virksom-

heder satser også mere på ferske og mindre på frosne produkter. 

Flere forhold kan forklare de forskellige udviklinger i de to selskaber, men Danpo har givetvis været 

hurtigst og bedst til at forudsige og tilpasse sig de nye markedsforhold og forbrugerpræferencer. 

I november og december 2020 blev Danmark ramt af fugleinfluenza H5N8. I 2016-17 blev Danmark 

ramt af tilsvarende udbrud, hvorved en række tredjelandsmarkeder lukkede for import af danske fjer-

kræprodukter. Fjerkræslagterierne vurderede dengang, at deres tab strakte sig over en periode på fire 

måneder og lå på 4,4 mio. kroner om ugen. Dermed tabte slagterierne i alt 79 mio. kroner som følge 

af det danske udbrud af fugleinfluenza, jf. Christensen et al. (2019). Der er en risiko for, at slagterierne 

kan imødese tab i samme størrelsesorden i 2020-21. 

Drikkevareindustrien  

Drikkevareindustrien domineres af bryggerierne, hvor Carlsberg er langt den største virksomhed. 

Carlsberg er Europas næststørste og blandt verdens fem største bryggerier. 

Tabel 2.5. Omsætning og resultat for danske bryggerivirksomheder (mio. kr.)  
Netto- 
omsætning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

            
Carlsberg 60.054  63.561  66.468  66.350 64.506 65.354 62.614 60.655 62.503 65.902  
Royal Unibrew 3.775  3.431  3.430  4.481 6.065 6.032 6.340 6.384 7.298 7.692  
Harboes  
Bryggeri A/S 

           
1.525  

          
1.321  

          
1.411  

        
1.344  1.420 

 
1.371 

 
1.377 

 
1.431 

 
1.338 

 
1.370 

 
1.414 

Vestfyen 184 183 210 227 230 211 188 194 187 181  

Resultat       
 

    
Carlsberg 5.960  5.692  6.245  5.949 4.938 -2.926 4.857 2.065 6.133 7.477  
Royal Unibrew 278  351  373  480 624 711 784 831 1.040 1.140  
Harboes  
Bryggeri A/S 

                 
43  

                
51  

                
39  

                
3  11                 

 
24 

 
35 

 
32 

 
0 

 
-13 

 
-13 

Vestfyen 5 6 4 4 2 3 2 1 -2 -19  
 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 
 

Carlsberg havde i 2019 en vækst i omsætningen fra 62,5 mia. kr. til 65,9 mia. kr. (+5,4 procent) Årets 

resultat steg fra 6,1 mia. kr. til 7,4 mia. kr. (+21,9 procent), hvilket var væsentligt over analytikernes 

forventninger. Væksten i både omsætning og indtjening skyldes i høj grad et større salg af brands. 

Udviklingen i 2020 har i sagens natur været negativt påvirket af COVID-19. Carlsberg har på bag-

grund af udviklingen i tredje kvartal valgt at opjustere sine forventninger til hele 2020. Carlsberg 

regner nu med et fald i driftsindtjeningen omkring 5 procent, hvor man tidligere forventede et fald på 

8-10 procent. Opjusteringen sker på baggrund af fortsat positiv volumenudvikling i Rusland og i 

Kina. 
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I maj meddelte Carlsberg, at virksomheden slår sine bryggeriaktiviteter i Storbritannien sammen med 

Marston’s Beer Company i et fælles joint venture. Det danske bryggeri får 60 procents ejerskab mod 

til gengæld at skyde op mod 2,3 mia. kr. ind i det fælles selskab. 

Marston’s-fusionen giver Carlsberg adgang til at sælge sine øl i alle Marston’s 1.400 værtshuse. 

Carlsbergs markedsandele vil stige fra 7 til 10 procent, og det vil medføre en række synergifordele 

og stordriftsmuligheder. 

 Trods tilbageslag i 2020 fastholder Carlsberg indholdet og målene i den strategi, Sail 22, som blev 

fastlagt i 2016, og som blandt andet har til formål at sikre fremtidig vækst. Trods en betydelig om-

sætningsfremgang i 2019 har væksten i Carlsberg dog været relativt beskeden i de senere år. Især i 

forhold til den største konkurrent i Europa, Heineken, har der været en svag udvikling, jf. figur 2. 6. 

Figur 2.6: Årlig omsætning i Heineken og Carlsberg, 2002-2019 

 
 
Kilder: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 

 

 

Netop Carlsberg og Heineken købte i 2008 tilsammen det britiske bryggeri, Scottish & Newcastle, 

for i alt 76 mia. kr. Carlsbergs overtagelse af en del af Scottish & Newcastle medførte en betydelig 

omsætningsstigning i 2008, men efterfølgende har væksten været meget begrænset. Væksten i Hei-

neken er derimod fortsat og har været omtrent dobbelt så stor som i Carlsberg efter opkøbet. 

Danmarks og Nordens næststørste bryggeri, Royal Unibrew, forbedrede sit resultat yderligere i 2019. 

Omsætningen blev på 7,7 mia. kr., hvilket var en stigning på 5,4 procent i forhold til året før. Samtidig 

steg resultatet efter skat fra 1.040 mio. kr. til 1.140 mio. kr. (+9,6 procent).   
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Fremgangen skyldes ifølge selskabet en stærk position for flere af de lokale brands, der er blevet 

markedsført direkte til forbrugerne. Nye initiativer i forbindelse med både alkoholiske og ikke-alko-

holiske varer har også styrket væksten, mens også forsyningskæden er blevet effektiviseret.  

Brød-, mel- og kagesektoren 

Sektoren har generelt haft et dårligt år, når det gælder indtjening. Både Schulstad og Lagkagehuset 

havde store underskud i 2019. 

 

Tabel 2.6. Omsætning og resultat for virksomheder i den danske brød-, mel- og kagesektor (mio.kr.) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nettoomsætning    
 

    
Brød    

 
    

Lantmännen Unibake DK1 926  911 888 936 940 990 945 924 
Lantmännen Schulstad2 896  884 863 829 893 921 920 937 
Kohberg Brød 836 1008 997 945 942 928 949 942 
Lagkagehuset 315 407 478 552 664 781 881 962 
         
Mel         
Lantmännen Cerealia 866 840 752 678 668 663 593 588 
Valsemøllen 519 527 511 513 543 537 566 628 
         
Kager med mere         
Kelsen Group4 1051 442 870 911 1.007 986 1.015 943 
Bisca A/S 444 458 418 375 350 339 334 348 
Dan Cake 620 642 722 774 846 866 920 938 
         
Resultat efter skat         
Brød         
Lantmännen Unibake DK1  -21  -28 -13 -12 18 6 5 13 
Lantmännen Schulstad  48  -1 27 4 6 -10 -14 -41 
Kohberg Brød2 -4 24 9 2 -28 -6 -26 3 
Lagkagehuset 10 14 21 38 38 10 -42 -119 
         
Mel         
Lantmännen Cerealia -43 -26 -13 -6 -8 10 -2 -9 
Valsemøllen 13 13 20 18 16 18 13 21 
         

Kager med mere         
Kelsen Group4 74 23 140 115 130 231 86 55 
Bisca A/S3 10 20 19 22 39 28 10 -23 
Dan Cake 9 13 30 41 43 67 63 64 

Anm.: 

Kohberg Brød A/S, Kohberg Bakery Group A/S og Kohberg Foodservice A/S blev fusioneret i 2013. Tallene for 2012 og 2013 er derfor 

ikke direkte sammenlignelige med tal før 2012. 

Kelsen: Data for 2013 omfatter kun 7 måneder 

Kilde: Årsregnskaber fra virksomhederne 

 

Lagkagehuset fortsætter med at vokse kraftigt, og den mangeårige ambition er at vokse 15-20 procent 

om året. Siden 2009 har der været en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på godt 20 procent. 

Lagkagehuset tilhører gruppen af luksusbagere eller håndværksbagere, som distancerer sig fra de 

større etablerede brød- og bagerivirksomheder. 
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Efter flere år med stigende overskud fik Lagkagehuset i 2018 et underskud på 42 mio. kr., og i 2019 

blev det 119 mio. kr. Den negative udvikling begrundes af selskabet med engangsomkostninger, in-

ternationalisering og en kraftig ekspansion. Resultatet er påvirket negativt af internationaliseringen 

med 62 mio. kr. i 2019. 

Lagkagehuset har åbnet 13 nye forretninger i 2019, mens en enkelt er blevet nedlagt. Resultatet i både 

2018 og 2019 betragtes som tilfredsstillende af virksomheden.  

Mens Lagkagehuset således har haft en kraftig omsætningsvækst i det seneste tiår, har de to store 

brødvirksomheder, Kohberg og Schulstad, haft en næsten konstant omsætning i samme periode, jf. 

figur 2.7. 

Figur 2.7: Årlig omsætning i Kohberg, Schulstad og Lagkagehuset, 2009-2019 

 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 

 

Schulstad fik i 2019 for tredje år i træk et negativt og forværret resultat med en næsten uændret om-

sætning. Underskuddet forklares med et meget konkurrencepræget marked samt øgede investeringer.  

Kohberg har derimod vendt et underskud til et beskedent overskud, hvilket forklares med effektivi-

seringsforbedringer. 

Valsemøllen, som producerer og markedsfører bageri- og husholdningsmel samt færdige melblandin-

ger og morgenmadsprodukter, opnåede stigende omsætning og indtjening i 2019. Forbedringen for-

klares med nye kategorier inden for kager og i detailhandel samt eksport af økologiske produkter. 

Økologiandelen voksede i 2019 til nu at udgøre omkring 20 procent af omsætningen.  

Valsemøllen har under corona-nedlukningen set salget stige til hjemmebagende forbrugere, og på den 

modsatte side mangler salget til food service. 
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Lantmännen Cerealia, som handler med mel, gryn og morgenmadsprodukter, havde i 2019 et negativt 

resultat efter skat og en faldende omsætning. Faldet i omsætning var dog mindre end i de foregående 

år, og selskabet betragter 2019 som et stabiliseringsår. Selskabet vurderer, at konkurrencen på det 

danske marked er meget intens. 

Sem det ses af figur 2.8, har Valsemøllen over en længere årrække haft en langt større omsætnings-

vækst og en mere stabil og positiv udvikling i bundlinjen end Lantmännen Cerealia. 

Figur 2.8: Valsemøllen og Lantmännen Cerealia: Omsætning og resultat efter skat 2004-

 2019 

  
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 

 

 

Sukkerindustri 

I 2009 blev Danisco Sugar overtaget af det tyske selskab Nordzucker. Samtidigt skiftede Danisco 

Sugar navn til Nordic Sugar. Nordic Sugar består i dag af dels sukkeraktiviteter i Danmark, dels 

ejerskab af en række udenlandske dattervirksomheder med sukkeraktiviteter.  

Efter nogle relativt gode år frem til 2017/18 var både 2018/19 og 2019/20 præget af faldende omsæt-

ning og indtjening. I 2019/20 fik selskabet for første gang nogen sinde underskud, og omsætningen 

er på fire år reduceret med over 1,1 mia. kr. Den negative udvikling forklares med lave markedspriser 

på sukker, mens en øget produktionsvolumen har været med til at begrænse omsætningsnedgangen. 

Den økonomiske udvikling i Nordic Sugar fremgår af tabel 2.7. 
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Tabel 2.7. Økonomiske nøgletal for Nordic Sugar (mio. kr.) 

 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

         
Nettoomsætning 3.527  3.499  3.467  3.188 2.546 3.142 2.647 2.082 
EBIT 492  619  585  251 -5 245 245 29 
Årets resultat 417  490  494  222 62 195 269 0 
Aktiver     3.975  3.895  4.095  3.543 3.292 2.993 2.893 2.754 
Egenkapital 2.101  2.351  2.355  2.277 2.088 2.262 2.327 1.806 

 
Kilde: Årsregnskaber fra selskabet 

 

 

Resultatet blev dog væsentligt bedre end forventet. Et effektiviseringsprogram introduceret i 2018/19 

har således bidraget positivt, hvorved underskuddet blev reduceret. Samlet er det planen, at selskabet 

frem mod 2023/24 vil hente besparelser på omkring 300 mio. kr. 

Figur 2.9 viser, at verdensmarkedsprisen på raffineret sukker faldt markant i 2016-17, og at den her-

efter har været relativt konstant. De faldende sukkerpriser skal ses i forlængelse af fjernelse af mar-

kedsordningen for sukker i EU. 2018/19 var også det første hele regnskabsår uden kvoter og mini-

mumspiser. 

Figur 2.9: Verdensmarkedsprisen på raffineret sukker og den danske produktion af sukker

 roer 

 
Kilde: Danmarks Statistik (2020a) og Danske Sukkerroedyrkere (2020) 
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Den danske sukkerroeproduktion, som udelukkende afsættes til Nordic Sugar, var meget lav i 2018 

på grund af tørken. Stigningen i 2019, som bidrog positivt til selskabets resultat, var dog ikke til-

strækkeligt til at nå niveauet før 2018. 

Grovvaresektoren  

Grovvaresektoren udgøres af selskaber, som forsyner landbruget med forskellige inputs, herunder 

især foder, gødning, pesticider, udsæd m.m. Det er dermed den største forsyningssektor i landbruget, 

og den omsætter for knapt 100 mia. kr. om året. Grovvaresektoren er også aftager af store dele af 

landbrugets planteproduktion, herunder korn, raps m.m. Grovvaresektoren har gennem de seneste 

årtier forandret sig i retning af internationalisering, konsolidering og diversificering (spredning på 

nye forretningsområder). Udviklingen har ikke været helt entydig, og nogle selskaber har haft en 

anderledes udvikling. Der er også eksempler på, at diversificering er afløst af fokus på kerneaktivite-

ter.  

Efter et par årtier med indenlandsk strukturtilpasning og konsolidering består grovvaresektoren i dag 

af to væsentlige virksomheder, DLG og Danish Agro, jf. figur 2.10. 

Figur 2.10: Omsætning i de største danske grovvareselskaber 

 
Note: 2019 eller seneste år med regnskabsoplysninger.  
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber 

 
 

DLG udviklede sig fra 1990‘erne og frem til 2013 til et konglomerat med aktiviteter på meget for-

skellige forretningsområder. I slutningen af 2013 besluttede DLG at ændre strategi og at opgive kon-
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glomeratformen og i stedet fokusere på selskabets kerneforretningsområder. DLG’s analyse og be-

slutning om at gå bort fra konglomeratstrategien kan sammenfattes til følgende: Der har ikke været 

tilstrækkelige synergier og stordriftsfordele mellem DLG’s kerneaktiviteter og de diversificerede ak-

tiviteter. De nye diversificerede aktiviteter har krævet specifikke kompetencer, som DLG ikke i til-

strækkelig grad besidder, og de har taget unødig stor kapitalbinding og ledelsesfokus. Derudover har 

der været for lille transparens, så det ikke har været muligt at vurdere og prioritere de enkelte forret-

ningsområder. Ved at fokusere på kerneaktiviteterne ville omsætningen i første omgang falde, men 

efterfølgende kunne man skabe ny vækst gennem internationalisering og styrket international kon-

kurrenceevne. 

 

DLG er ikke tilbage på samme omsætningsniveau som i 2013, men nettoresultatet er væsentligt for-

bedret, jf. tabel 2.8. 

 
Tabel 2.8. Omsætning og resultat for en række danske grovvarevirksomheder (mio. kr.)  

Omsætning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
           
DLG** 39.364  40.842  48.532  59.103 58.396 52.133 49.028 49.056 48.851 50.028 
Danish Agro 13.347  15.833  17.600  25.128 24.136 28.476 31.548 31.440 32.997 35.313 
Vestjyllands 
Andel 1.390 1.777 1.929 1.846 

 
1.754 

 
1.810 

 
1.981 

 
2.100 

 
2.192 

 
2.277 

Brdr. Ewers  836  1.072  1.117  1.275 1.168 1.407 1.527 1.515 1.610 1.949 
NAG* 164  158  203  192 193 183 171 188 180 210 
           
Resultat  
efter skat 2010 2011 2012 2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

           
DLG** 282  391 419 421 -164 507 570 575 401 350 
Danish Agro 250  237  247  241 271 302 356 314 181 140 
Vestjyllands 
Andel 74 78 71 103 

 
103 

 
112 

 
133 

 
94 
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Brdr. Ewers 22  28  30  31 23 49 48 39 27 25 
NAG* 6  5  3  2 5 4 6 5 2 3 

 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 

 

 

Resultatet for DLG er blandt andet blevet en slanket virksomhed med en nedgang i omsætningen på 

ca. 10 mia. kr., men med et bedre økonomisk resultat. Dermed er gælden reduceret, og egenkapitalen 

og soliditetsgraden er steget. 

 

Danish Agro har derimod haft en relativt konstant stigende omsætning i de senere år. Danish Agro 

har gennem de senere år foretaget en betydelig internationalisering og en diversificering. Internatio-

naliseringen er sket ved aktiviteter på de nære internationale markeder, især omkring Østersø-områ-

det. Selskabet er nu etableret i ni lande omkring Østersøen samt Tjekkiet.  

 

Diversificeringen er især sket ved at engagere sig i landbrugsmaskinhandel. Selskabet gik aktivt ind 

i maskinhandel i 2012, og omsætningen i 2019 blev på knap 4 mia. kr. Danish Agro er nu den tredje-

største distributør af landbrugsmaskiner i Europa.  
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Samtidig med både internationalisering og diversificering ønsker Danish Agro også at bevæge sig 

fremad i værdikæden. Udgangspunktet er en forventning om bedre risikospredning og større mer-

værdi. 

Danish Agro købte i oktober 2020 Himmerlands Grovvarer, og dermed skete der en yderligere kon-

solidering i sektoren. Der kan næppe yderligere forventes nogen større konsolidering i den nærmeste 

fremtid.   

Danmarks tredjestørste grovvareselskab er Vestjyllands Andel med en omsætning i 2019/20 på 2,3 

mia. kr. – hvilket er væsentligt mindre end de store grovvareselskaber. Vestjyllands Andel har imid-

lertid haft en relativt stor vækst i de senere år, og selskabet har også foretaget interessante strategiske 

valg. 

De økonomiske nøgletal for Vestjyllands Andel har været relativt positive i forhold til grovvaresek-

toren i gennemsnit, jf. figur 2.11. 

Figur 2.11: Nøgletal for Vestjyllands Andel og grovvaresektoren i alt 2000-2018 

  

 
Kilder: Egne beregninger på grundlag af årsregnskaber fra op til 17 grovvareselskaber i Danmark 
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Figuren viser, at Vestjyllands Andel – trods den relativt beskedne størrelse i forhold til de to domine-

rende selskaber i grovvaresektoren – har formået at præstere meget positive økonomiske nøgletal. 

Flere af nøgletallene vil naturligt variere fra branche til branche, og grovvarevirksomhederne har 

forskellige sammensætninger, branchevægte m.m., hvorfor en direkte sammenligning skal foretages 

med omhu. 

Vestjyllands Andel har gennem langt tid haft en – for branchen og for hele agro- og fødevareindu-

strien i gennemsnit – meget høj soliditetsgrad. Det har i sagens natur gjort virksomheden mindre 

sårbar under lavkonjunktur. Omvendt har virksomheden også mulighed for at investere i fremtidige 

vækstmuligheder. 

Vestjyllands Andel anser biogasproduktion som en vigtig værdiskabelse i dansk landbrug. Det var 

baggrunden for, at selskabet i 2019 etablerede Danish Bio Commodities, i samarbejde med Jysk 

Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering. Formålet med Danish Bio Commodities er blandt andet 

at yde rådgivning til danske gårdbiogasanlæg samt varetage salg af de certifikater, som biogasanlæg-

gene får tildelt på baggrund af gasproduktionen. 

Samarbejdet blev yderligere forstærket i marts 2020, hvor de tre ejere præsenterede DBC Invest og 

et medfølgende investeringstilsagn på 215 mio. kr. i danske biogasanlæg. I august 2020 blev DBC 

Invest medejer af først Grauballegaard Biogas og sidenhen Sindal Biogas, Sønderjysk Biogas og 

Outrup Biogas. Ambitionen er investeringer i 10-15 biogasanlæg inden for to år. Det er ligeledes et 

strategisk mål at medvirke til konsolidering af den danske biogasbranche. 

I 2019 blev Vestjyllands Andel majoritetsejer i selskabet Adival. Her er målet at blive Nordens fore-

trukne løsning for rest- og spildprodukter. 

Sammen med DLG og DLF Seeds er Vestjyllands Andel også engageret i Dansk Protein Innovation. 

Målet er at etablere et proteinanlæg, som på sigt kan erstatte en del af den soja, landbruget importerer 

og bruger i foder i dag. 

Vestjyllands Andel har også aktiviteter i udlandet, inden for kornforædling m.m. i samarbejde med 

Danish Agro. 

Markfrø  

DLF Seeds er Danmarks største kløver- og græsfirma med cirka 80 procent af den indenlandske pro-

duktion, cirka 50 procent af det europæiske marked og 20 procent af det globale marked. 95 procent 

af den danske produktion af græs- og kløverfrø eksporteres.  

Med de senere års internationale konsolidering i frøbranchen – og med DLF’s opkøb – er DLF gået 

fra at være nummer 10 til at være nummer 7 i verden målet på omsætning. 

Koncernomsætningen i DLF Seeds blev 7,4 mia. kr. i 2019/20, hvilket var en stigning på 2,1 mia. kr. 

eller 40 procent i forhold til sidste sæson, hvilket var ny rekord for DLF. Samtidig steg indtjeningen 
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med 48,4 procent målt på EBITDA og 45,5 procent målt på EBIT i nævnte periode, hvilket også er 

ny rekord. 

Tabel 2.9. Omsætning og resultat for danske markfrøvirksomheder (mio. kr.)  
Nettoomsætning 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

DLF-Seeds 2.290  2.601  3.325 3.391 3.565 3.527 4.325 5.294 7.437 
DSV Frø DK 133  160  173 176 199 195 249 322 351 
          
Resultat efter skat 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

DLF-Seeds 140  80  99 79 125 148 175 162 227 
DSV Frø DK 1  1  2 4 3 4 9 16 38 

 

 

Tilgangen af PGG Wrightson Seeds (PGW Seeds) forklarer størstedelen af omsætningsvæksten i fo-

der- og plænefrø. DLF Seeds overtog i 2019 virksomheden PGW Seeds, som er det førende frøselskab 

på den sydlige halvkugle, med base i New Zealand. Købsprisen var 1,8 mia. kr. Med PGW Seeds’ 

omsætning på små to mia. kr. voksede DLF med 50 procent. Det er meget sjældent, at et selskab af 

denne størrelse på én gang vokser med 50 procent via et opkøb i udlandet. 

Købet af PGW Seeds blev finansieret ved hjælp af hybridobligationer, som regnskabsmæssigt betrag-

tes som egenkapital. I 2019/20 blev soliditeten 47 procent, hvis man medtager hybridkapitalen og 

34,3 procent uden hybridkapital. 

Jensen Seeds, der er en del af DLF-koncernen, og som har specialiseret sig i hybridspinat og andre 

grønsagsafgrøder, købte i 2020 det franske frøfirma Astera Seed. Købet blev begrundet med ønsket 

om en større risikospredning ved at dyrke frø af andre arter i lande med et egnet klima. Adgangen til 

produktion i Midt- og Sydfrankrig vil således give nye muligheder for frøproduktion af en række 

andre arter. 

Hovedfokus for DLF-koncernen i det kommende år vil være konsolidering og effektivisering af de 

mange tilkøb i de senere år. Selskabet vil dog stadig være på udkig efter opkøb –primært uden for 

Europa. 

Fødevareingrediens- og biotekindustrien 

Fødevareingrediens- og biotekindustrien domineres af nogle få store og meget internationalt oriente-

rede selskaber.  

Novozymes havde i 2019 en organisk vækst på minus 1 procent, mens den treårige strategi fra 2019 

havde det overordnede mål at vokse med 5 procent organisk årligt. Selskabet har derfor meldt ud, at 

man søger efter mere vækst, hvilket kan ske både via intern vækst og via opkøb. I juni 2020 købte 

Novozymes således irske Precisionbiotics, der producerer probiotika, for 600 mio. kr. 
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Tabel 2.10. Omsætning og resultat for danske fødevareingrediens- og biotekvirksomheder (mio. kr.)  
Omsætning  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
          
Novozymes 10.510 11.234 11.746 12.459 14.002 14.142 14.531 14.390 14.374 
Chr. Hansen Holding A/S 5.205 5.504 5.632 6.397 7.061 7.911 8.186 6.984 7.236 
Dupont Nutrition  
Bioscence 3.110 1.978 3.279 3.346 

 
3.422 

 
3.615 

 
3.465 

 
3.467 

 
3.584 

CP Kelco  2.447 1.307  1.303 1.417 1.855 1.916 1.654 1.682 2.008 
           
Årets resultat efter skat          

Novozymes  1.828 2.016  2.201 2.525 2.825 3.050 3.120 3.227 3.155 
Chr. Hansen Holding A/S 978 1.042 985 1.211 1.367 1.668 1.704 1.866 1.827 
Dupont Nutrition  
Bioscence 818 1.631  579  489 

 
233 

 
3.729 

 
-231 

 
799 

 
1.792 

CP Kelco 
 

161 336 -26 184 67 194 182 115 121 
 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 

 

 

I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal har selskabet opjusteret forvent-

ningerne til 2020. Det er dog sandsynligt, at den organiske vækst i 2020 bliver omkring 0 procent. 

Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare- 

og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Chr. Hansen udvikler og 

producerer kulturer, enzymer og probiotika. 

Chr. Hansens køb i 2020 af det tyske selskab Jennewein Biotechnologie for 2,3 mia. kr. er netop 

faldet endeligt på plads. Det tyske selskab er specialist i produktion af såkaldte HMO’er (humane 

mælke-oligosaccarider), og dermed bevæger Chr. Hansen sig ind på et helt nyt marked, der ventes at 

vokse eksplosivt de kommende år. Chr. Hansen vil nu forstærke udviklingen af selskabet og planlæg-

ger at investere 1,5 mia. kr. i nye produktionsfaciliteter. Produktionen af HMO’er skal blandt andet 

foregå på en fabrik i Danmark 

I løbet af 2020 har Chr. Hansen købt virksomheder for omkring 7 mia. kr. Udover Jennewein er det 

HSO Health Care i Østrig og UAS Laboratories i USA. Til gengæld er forretningsenheden Natural 

Colors frasolgt for 6 mia. kr. Frasalget af Natural Colors-divisionen var i forlængelse af deres nyligt 

lancerede 2025-strategi, hvor divisionens manglende teknologiske sammenhænge med resten af virk-

somheden blev fremhævet. 

Stivelsesindustri  

Den danske stivelsesindustri domineres af de to andelsselskaber, KMC og AKV-Langholt. Begge 

selskaber er andelsejede, men deres forretningsmodeller er på flere områder væsentligt forskellige. 
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Tabel 2.11. Omsætning og resultat for danske kartoffelmelsvirksomheder (mio. kr.) 
Nettoomsætning  11/12  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

KMC 944 936 1.090 1.095 1.191 1.483 1.622 1.688 2.081 
AKV Langholt 127  150  166 177 183     

Resultat efter skat  11/12  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

KMC 140  90  109 76 111 134 136 164 215 
AKV Langholt 42  41  38 30 31 37 43 51 37 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber 

 

Både KMC og AKV-Langholt har i de senere år udvidet arealerne med kartofler, hvilket er et resultat 

af gode afsætningsmuligheder og en god driftsøkonomi. 

KMC er primært et udviklings- og salgsselskab, der sørger for at afsætte kartoffelstivelse fra de tre 

andelsejede kartoffelmelsfabrikker i Karup, Brande og Toftlund. KMC har dog også selv fabrikker, 

dels en fabrik, der producerer kartoffelflager og kartoffelgranulat til for eksempel chips, dels en fa-

brik, der producerer modificeret stivelse og andre ingredienser til fødevareindustrien baseret på kar-

toffelmel.  

I 2019/20 nåede KMC en omsætning på 2,1 mia. kr., hvilket var en stigning på 23 procent i forhold 

til året forinden. Det ordinære resultat steg med godt 30 procent. Ifølge selskabet kan stigningen for-

klares med en kombination af højere volumen, gode verdensmarkedspriser samt fortsat fokus på for-

ædlede produkter (KMC, 2020). 

AKV-Langholt – som er den anden kartoffelmelsvirksomhed i Danmark – fik i 2019/20 et resultat på 

37,4 mio. kr. mod budgetteret 33.8 mio. kr. og mod 50,6 mio. kr. året før. Ledelsen vurderer, at 

resultatet er meget tilfredsstillende. Produktionen forventes at blive rekordstor i 2020, og der forven-

tes også fortsat voksende produktion i 2021. 

Der budgetteres med stigende resultater i de kommende år. AKV etalerede i 2019 egen salgsafdeling 

til at håndtere salget af ikke-modificeret kartoffelstivelse (nativ stivelse). AKV havde aldrig tidligere 

varetaget salget af stivelse, så der var tale om en vigtig strategisk ændring. Selskabet vurderer, at 

salget igennem egen salgsorganisation er gået godt, og at den etablerede salgsorganisation har vist 

sig effektiv og i stand til at afsætte de forventede mængder. 

Afsætningen af specialstivelser til papirindustrien samt stivelse til fødevareindustrien, som foregår 

gennem det 50 procent-ejede selskab Cargill-AKV I/S, faldt i 2019/20 i forhold til året før. Afsætnin-

gen af specialstivelser til fødevarebranchen var under forventning og påvirkede regnskabet negativt. 

Den manglende afsætning af de nye specialstivelser til fødevarer medførte, at der imellem partnerne 

(Cargill og AKV) var stor uenighed om det kortsigtede potentiale for produkterne.  

Baggrunden var, at Cargill-AKV I/S i 2018 åbnede en ny fabrik til produktion af forædlede stivelser 

til fødevare- og papirindustrien. Det var en investering på over 150 mio. kr. AKV mente dog ikke, 

den nye fabrik levede op til forventningerne, som AKV var lovet, og på den baggrund var der ikke 
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enighed imellem parterne omkring den faktiske værdi af det fælles joint venture. AKV mener, at 

værdien er reduceret på baggrund af den manglende performance med forventning om fortsatte ud-

fordringer med afsætningen. Derfor er værdien af kapitalandelene i det fælles joint venture usikker, 

og AKV-Langholt har i regnskabet for 2019/20 taget forbehold for værdiansættelserne i det fælles 

Cargill-AKV I/S. 

Eksemplet kan bruges til at vise, at globale strategiske alliancer kan være udfordrende, især når par-

terne ikke er helt ligeværdige. 

I 2018 dannede ca. 50 fynske landmænd et selskab, som havde til formål at undersøge økonomien og 

afsætningsmulighederne i en fabrik til forædling af kartofler på Fyn. Udgangspunktet var, at Jylland 

havde fire kartoffelmelsfabrikker, mens hverken Sjælland eller Fyn havde nogen. Målet var således 

at etablere en kartoffelmelsfabrik på Fyn, hvilket forudsatte, at man kunne finde yderligere 120-140 

landmænd til at levere kartofler fra ca. 6.500-7.000 ha, som var nødvendig for en rentabel kartoffel-

melsfabrik. En etablering ville kræve investeringer på over en halv mia. kr. Udgangspunktet var også 

en forventning om, at kartoffelproduktion var et væsentligt bedre økonomisk alternativ for landmæn-

dene end kornproduktion. 

Der kunne imidlertid kun opnås et tilsagn fra 60 landmænd og et areal på 4.000 ha. Planerne blev 

derfor opgivet i november 2020. 

Etablering af en ny kartoffelmelsfabrik ville bryde den hidtidige strukturudvikling i retning af kon-

solidering (færre selskaber) og større selskaber, jf. figur 2.12. 

Figur 2.12: Strukturudvikling i den danske kartoffelmelsindustri 1960-2019 

  
Note: De tre selskaber under KMC betragtes her som individuelle selskaber 
Kilder: Danmarks Statistik (2020), årsberetninger fra selskaberne og egne beregninger 
 

 

Figuren viser en entydig udvikling i retning af færre men større selskaber – en udvikling som kan 

genfindes i de fleste andre agro- og fødevareindustrisektorer. 
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2.2. COVID-19 og pandemier: Mulige konsekvenser for agro- og fødevareindustrien 

Indledning 

Verden har det meste af 2020 stået midt i en COVID-19-krise, hvor ingen endnu kender varighed 

eller samlede konsekvenser. COVID-19 har imidlertid vist, at pandemier i høj grad bør indgå i risi-

koscenarier, og at erfaringerne fra COVID-19 kan bruges til at gøre både erhverv og myndigheder 

mere parate, når en ny pandemi igen opstår. 

Landbruget og fødevareindustrien kan umiddelbart forventes at være mindre påvirket af pandemier 

end andre sektorer: Erfaringerne fra COVID-19 har vist, at forbruget af basale nødvendighedsvarer 

totalt set ikke bliver væsentligt reduceret. Både udbud og efterspørgsel forbliver relativt konstant. 

Infrastrukturen er relativt veludbygget, og flaskehalse, mangelsituationer m.m. vil ikke opstå i større 

omfang. Manglende adgang til fødevarer er ikke noget kritisk punkt i krisen. Særlige sektorer, som 

er afhængige af udenlandsk arbejdskraft, åbne markeder m.m., er på kort sigt sårbare. Dele af værdi-

kæden fra landmand til forbruger bliver dog markant forstyrret, mens andre dele (detailhandel, e-

handel m.m.) kan opleve positive effekter. 

Især virksomheder længere nede i værdikæden (restauranter, cafeer, food service, catering m.m.) – 

samt deres leverandører – har fået problemer. Eksempler på virksomheder, som er afhængige af le-

verancer til COVID-19-ramte kunder, understreger dette. 

Dertil kommer, at hvis der senere opstår en alvorlig pandemi, som er mere direkte knyttet landbruget 

og fødevareindustrien (fødevarebåren epidemi m.m.), kan konsekvenserne for både virksomheder, 

befolkning og samfund være meget store. Risikoen er lille, men konsekvenserne vil være meget ne-

gative. 

Endeligt er det også vigtigt, at samtidig med corona-krisen står europæisk landbrug i fællesskab over 

for andre store udfordringer og forandringer, herunder klimaforandringer, som også skal løses. Pro-

blemkomplekset er stort, og det er vigtigt, at problemer, konsekvenser og løsninger ses i sammen-

hæng. 

Stabil sektor 

Det gælder generelt for EU under ét, at fødevareindustrien har en relativt stabil produktionsudvikling 

over tid – sammenlignet med andre sektorer, jf. figur 2.13. 
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Figur 2.13: Produktionsudvikling (mængder) i føde- og drikkevaresektoren og andre sekto-

 rer i EU28 

 
 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af Eurostat (2020) 

 

Som det ses af figuren, er produktionen af føde- og drikkevarer relativt stabil. Sektoren har dermed 

en stabiliserende effekt på konjunkturudviklingen. 

Landbruget og fødevareindustrien kan umiddelbart forventes at være mindre påvirket af corona-kri-

sen end andre sektorer: Som producent af basale nødvendighedsvarer er afsætningen og markedet 

forholdsvist konstant, fordi forbruget totalt set ikke bliver væsentligt reduceret (Cullen, 2020; FAO, 

2020+b). Både udbud og efterspørgsel forbliver relativt konstant. Infrastrukturen er relativt velud-

bygget, og flaskehalse, mangelsituationer m.m. vil ikke opstå i større omfang. Manglende adgang til 

fødevarer er ikke noget kritisk punkt i krisen.  

En undersøgelse (Veggerby, 2020) viser endda en stigning i fødevaresalget i detailbutikkerne på 20 

procent under COVID-19-krisen. En anden undersøgelse foretaget i september 2020 (Dansk Industri, 

2020) viser, at netop fødevarevirksomhederne generelt er mindre pessimistiske om fremtiden end 

Dansk Industris medlemskreds generelt.  Arla Foods oplevede en kraftig tilbagegang i food service-

segmentet som følge af COVID-19, men samtidig købte forbrugere flere traditionelle mejeriproduk-

ter, og dette mere end opvejede det tabte food service-salg og de lavere markedspriser (Arla Foods, 

2020). 

Fødevareindustriens relativt upåvirkede udvikling i 2020 under COVID-19 fremgår også af figur 

2.14. 
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Figur 2.14: Aktiekursudvikling på henholdsvis føde- og drikkevarevirksomheder og i alt i 

2020 (S&P Dow Jones indices) 

 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af S&P Dow Jones (2020) 

 

Figuren viser, at aktiekursfaldet var væsentligt mindre i føde- og drikkevareindustrien end i industrien 

i alt, når det gælder de globale virksomheder i disse to sektorer. 

Det gælder generelt, at risikoen for, at landbruget og fødevareindustrien bliver negativt påvirket af en 

pandemi som COVID-19, er relativt lille. Pandemien påvirker primært mobiliteten af mennesker, 

mens mobiliteten af varer – herunder fødevarer – er langt mindre berørt. Omvendt, hvis der opstår en 

alvorlig pandemi, som er direkte knyttet til landbruget og fødevareindustrien (fødevarebåren epidemi 

m.m.), kan konsekvenserne for både virksomheder, befolkning og samfund være meget store.  

Problemer og udfordringer for landbrug og fødevarekæden skabt af COVID-19 

På baggrund af det hidtidige COVID-19-forløb kan der identificeres en række problemer og udfor-

dringer for fødevareværdikæden: 

 Virksomheder længere nede i værdikæden (restauranter, cafeer, food service, catering m.m.) 

har mistet stor omsætning på grund af især lukninger og dermed bortfald af kundegrundlag 

med kort varsel. 

 Leverandører med udelukkende eller overvejende afsætning til ovenstående har også haft pro-

blemer. Problemerne er i sagens natur størst, hvis leverandørerne ikke har tilgængelige alter-

nativer på kort sigt. 
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 Grænseoverskridende transport af levende dyr samt landbrugs- og fødevarer har været generet 

på grund af grænselukning. Problemerne har været størst med hensyn til levende dyr samt 

friske fødevarer (herunder frugt og grønt med kort holdbarhed). 

 Lokale flaskehalse og infrastrukturproblemer. I de hårdest ramte områder har transport af fø-

devarer fra producenter til aftagere været besværliggjort, hvilket har medført forsyningspro-

blemer. 

 Adgang til udenlandske sæsonarbejdere er blevet besværliggjort. Det gælder især for frugt- 

og bærproduktionen, som har været meget afhængig af udenlandsk arbejdskraft til plukning. 

 Aktiviteter i og handel med udsatte lande er besværliggjort. Dette gælder for alle sektorer og 

ikke udelukkende landbrugs- og fødevaresektoren. Landbrugs- og fødevarers begrænsede 

holdbarhed giver dog særlige problemer, når adgangen til sådanne store markeder begrænses. 

 Åbne markeder (hvor købere og sælgere mødes fysisk) er meget sårbare. Det gælder på flere 

niveauer: Det gælder på små lokale markeder, hvor producenter (landmænd) og forbrugere 

mødes. Det gælder også på større og mere organiserede markedspladser, hvor producenter 

og/eller opkøbere mødes fysisk. Endeligt gælder det også de store internationale auktioner, 

hvor der også er fysisk tilstedeværelse. 

Problemernes antal og betydning vil naturligt variere fra branche til branche og fra land til land. For 

minkbranchen har COVID-19 medført nedlukning af erhvervet, mens andre delsektorer har haft net-

tofordele. På samme måde kan en ny fremtidig pandemi være anderledes, så den skaber anderledes 

problemer. 

Vurderinger og anbefalinger 

På baggrund af de foregående analyser kan en række vurderinger og anbefalinger opstilles: 

 Små virksomheder med få kunder er sårbare (leverandører til restauranter, cafeer, food service, cate-

ring m.m.). En bredere salgsorganisation er fordelagtig, og den har et bedre grundlag for at kunne 

omdirigere fra næsten lukkede salgskanaler til ekspanderende aftagere. 

 Det totale fødevareforbrug er næsten uforandret, men mere detailhandel, mere e-handel og mindre 

udespisning. 

 I en normal markedssituation skaber COVID-19 ikke fødevarekriser. Fødevaresikkerheden (tilstræk-

kelige mængder fødevarer) er dermed ikke truet. 
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 Alternativer til åbne markeder skal udvikles. Nogle markeder kan integreres i den eksisterende salgs-

organisation. Andre markeder kan udvikles til elektroniske markedspladser. Incitamenter til at ud-

vikle fælles salgsorganisationer, producentorganisationer i særligt udsatte sektorer (for eksempel 

frugt- og grøntsektoren) bør overvejes. 

 COVID-19 skabte både stigende arbejdsløshed og samtidig mangel på arbejdskraft især i fødevare-

værdikæden. Et sådant paradoksproblem kan man til dels løse via lokale arbejdsmarkedsaftaler. 

 Producenter, som mistede markedskanaler under krisen, eksperimenterede med nye salgsformer og 

nye salgskanaler, som kan være fordelagtige også i efterfølgende normale perioder. 

 Omstillingsparathed og fleksibilitet nævnes selv af virksomheder som mulige strategier for at redu-

cere ulemperne ved fremtidige pandemier. Der er imidlertid en potentiel ulempe ved denne strategi i 

form af manglende fokus, mangel på stordriftsfordele og konkurrenceevne samt for svag forhand-

lingskraft over for kunder. 

 Pandemier er vanskelige for fødevareværdikæden at forudsige og foregribe. Pandemiers form, udbre-

delse og smitteveje vil ofte være forskellige, og derfor vil de mulige forholdsregler også være for-

skellige. Det betyder også, at fordelene ved forebyggelse kan være begrænsede, når det gælder føde-

vareværdikæden. 

 Ensidige tiltag med henblik på at foregribe eventuelle fremtidige pandemier risikerer at skabe andre 

problemer i form af handelskonflikter, reduceret konkurrenceevne, mindre effektivitet m.m. Både 

positive og negative effekter af forebyggelse skal således vurderes samlet. 
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