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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 2021.  

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 har opsat rapporten, mens Jesper Sølver Schou, Jens-Martin Roikjer 

Bramsen og Henning Otte Hansen har forestået redigeringen. 

 

 

  Institutleder Bo Jellesmark Thorsen 

  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

    København, 17. december 2021 
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Sammenfatning  

Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug 

2021 er det første fulde år, hvor man måtte leve med konsekvenserne af covid-19-pandemien, men 

indtil nu ser det ikke ud til, at pandemien har haft væsentlig betydning for dansk landbrug. Det over-

ordnede billede er således, at 2021 ser ud til at blive et fornuftigt år for dansk landbrug. Men resulta-

terne dækker over flere forskelligrettede effekter og er forbundet med en række usikkerhedsmomen-

ter. Derfor vil konsolidering og risikostyring også blive nøgletemaer for landbrugsbedrifterne i det 

kommende år. 

 

Årets analyse af udsigterne for landbrugets økonomiske situation viser, at nettorestindkomsten for 

den samlede landbrugssektor forventes at lande på 15 mia. kr. i 2021. Dette er et fald på 5 mia. kr. 

sammenlignet med 2020, men skal ses i sammenhæng med, at 2020 var et særdeles godt år. Ændrin-

gen skyldes flere faktorer, hvor et fald i værdien af svineproduktionen og øgede produktionsomkost-

ninger trækker i negativ retning, mens forøgelse af værdien af mælkeproduktionen og planteproduk-

tionen trækker i positiv retning. Nettorestindkomsten i 2022 ventes at være på samme niveau som i 

2021, og de to år svarer til gennemsnittet for de seneste fem år. Restindkomsten efter finansielle 

poster forventes både i 2021 og 2022 at overstige det beregnede arbejdsvederlag for familien, og 

dermed giver den mulighed for en fortsat – omend beskeden – restforrentning af egenkapitalen. 

 

Totalfaktorproduktiviteten øges med cirka 3 procent fra 2020 til 2021, men til gengæld ventes sek-

torbytteforholdet at falde med over 6 procent. Derved vil den økonomiske produktivitet falde, så den 

ligger på samme niveau som gennemsnittet for perioden 2016-2020. 

 

Rettes blikket mod driftsresultaterne for de store bedrifter med minimum to helårsarbejdere, vurderes 

det, at driftsresultatet for de store planteavlsbrug før aflønning af brugerfamilien ligger på stort set 

samme niveau som i 2020. Alligevel vil 2021 måske skuffe lidt, idet omkostningerne for planteav-

lerne også stiger betragteligt og dermed opvejer gevinsterne ved relativt høje afgrødepriser. For 2022 

forventes resultatet af falde fra 1,1 mio. kr. i 2021 til 542 t.kr. Denne nedgang er forbundet med stor 

usikkerhed. Dette skyldes blandt andet, at resultatet for den enkelte bedrift bliver ekstremt afhængig 

af, hvilket tidspunkt hvorpå man får købt gødning og solgt afgrøder. De bedrifter, som har sikret sig 

gødning til lavere prisniveauer i løbet af sommeren 2021 og som måske får solgt afgrøder til et højt 

prisniveau, kan således se frem til et udmærket 2022. 

 

For konventionelle mælkeproducenter forventes driftsresultatet før aflønning af brugerfamilien at 

stige fra 1,16 mio. kr. i 2020 til 1,6 mio. kr. i 2021, mens det for økologiske mælkeproducenter kun 

forventes at stige med 100 t.kr til 1,3 mio. kr. i 2021. I 2022 ser resultatet ud til at forbedres noget 

mere for både de konventionelle og økologiske mælkeproducenter til henholdsvis 2,3 og 1,8 mio. kr. 

I historisk sammenhæng er dette et rekordhøjt forventet resultat i mælkeproduktionen i 2022.  



5 

 

For svineproducenterne blev 2021 igen et svingende år med et forventet gennemsnitligt driftsresultat 

før aflønning af brugerfamilien på -200 t.kr. pr. bedrift og et resultat på 800 t.kr. i 2022. Dette skal 

ses i sammenhæng med et særdeles godt driftsresultat på 3,2 mio. kr. pr. bedrift i 2020.   

 

De store potteplantegartnerier forventes at få et resultat før aflønning af brugerfamilien i 2021 på 1,8 

mio. kr., hvilket er en stigning på 400 t.kr. sammenlignet med 2020. For 2022 forventes en yderligere 

stigning til 2,4 mio. kr. pr. bedrift. 

 

De senere år har landbruget som helhed opnået forbedrede indtjeningsforhold, hvilket giver grundlag 

for en behersket optimisme i erhvervet. Det giver et billede af en landbrugssektor, der er markant 

bedre rustet til fremtiden end for blot få år siden. Men det er også nødvendigt, da store investeringer 

og udfordringer trænger sig på. 

 

Til trods for at ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” er en bred aftale, som udstikker den 

politiske retning for landbruget frem mod 2030, fjerner den ikke alle usikkerheder vedrørende frem-

tidens regulering af landbruget. Beslutningstagere i erhvervet står fortsat i det dilemma, at der på 

trods af behov for handling er stærke incitamenter til at vente og se tiden an. Dette er uheldigt, idet 

samspillet mellem de teknologiske løsninger og de institutionelle rammer er afgørende for successen 

i den grønne omstilling, som landbruget skal være en del af.  

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.  

 

Covid-19 har i sagens natur skabt en stor usikkerhed og har for nogle brancher afgørende ændret 

konjunkturerne. Set i forhold til andre større erhverv har den samlede produktion fra føde- og drik-

kevareindustrien dog generelt ikke været særligt påvirket af covid-19. Der var ikke nogen særlig stor 

nedgang i den danske produktion, og på EU-niveau havde produktionen af fødevarer også kun en 

relativt lille nedgang. For hele pelsdyrerhvervet fik covid-19 dog stor betydning, idet det midlertidige 

forbud mod mink betød, at erhvervet de facto er ophørt eller på vej til ophør. 

 

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. 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 bidra-

get til en positiv indtjening. I 2021 lancerede Arla en ny strategi, FUTURE26, som gælder for de 

kommende fem år. Strategiplanen indeholder investeringer, et nyt spareprogram og øget efterbetaling. 
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Mejerierne producerer eller forbereder produktion af plantebaserede drikke: Arla har lanceret en serie 

med fire havredrikke, mens Thise i 2020 lancerede en havredrik lavet på havre fra egne andelshavere. 

 

I kødindustrien er Danish Crown langt den største aktør. I 2016 opsatte Danish Crown et strategisk 

mål om at løfte afregningen til svineproducenterne i andelskoncernen med 60 øre pr. kg i forhold til 

gennemsnittet i Europa. Det mål indfrier Danish Crown i regnskabsåret 2020/21, hvor det gennem-

snitlige forspring til det europæiske indeks var på 93 øre pr. kg mod 131 øre pr. kg året før. 

 

I 2021 offentliggjorde Danish Crown sin strategi for de kommende fem år. Den har fået navnet 

Feeding the Future og flytter koncernens helt grundlæggende fokus fra volumen til værdiskabelse, 

hvor bæredygtighed er omdrejningspunktet for den fremtidige udvikling. Strategien indebærer en be-

vægelse længere frem i værdikæden tættere på kunder og forbrugere. Samtidig er det afgørende, at 

råvareforsyningen sikres via en konkurrencedygtig afregning til andelshaverne. 

 

Drikkevareindustrien domineres af bryggerierne, hvor Carlsberg er langt den største virksomhed. 

Mens udviklingen i 2020 var negativt påvirket af covid-19, har omsætning og indtjening i 2021 været 

langt mere positiv. 

 

Strukturudviklingen i den danske bryggerisektor var gennem mange år kendetegnet ved konsolide-

ring, koncentration, specialisering og internationalisering: Antallet af bryggerier faldt, og de store 

bryggerivirksomheder blev endnu større. Udviklingen i retning af færre bryggerier vendte dog i be-

gyndelsen af dette århundrede i takt med udbredelsen af flere mikrobryggerier. Udviklingen er fortsat 

frem til nu. I 2020 var der således 228 bryggerier i alt, hvilket var 12 mere end i 2019. 

 

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

solidering 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 diversifi-

cering er afløst af fokus på kerneaktiviteter. 

 

Når det specifikt gælder den andelsejede agro- og fødevareindustri har 2021 været et relativt stabilt 

år for agro- og fødevareindustrien. Samlet set har indtjeningen og produktionen således været for-

holdsvis stabil gennem de senere år, men dog med betydelige forskelle fra branche til branche og fra 

virksomhed til virksomhed. 

 

Selv om der er sket en betydelig egenkapitalopbygning i andelsselskaberne i perioden, har der allige-

vel været en stigende udbytte- og efterbetaling m.m. til andelshaverne i de senere år. Andelsselska-

bernes samlede efterbetalinger m.m. til andelshaverne udgør cirka 2,5-3 mia. kr. om året. I 2020 nåede 

de op på cirka 3,3 mia. kr. Som gennemsnit af perioden 2012-2020 har det udgjort cirka 35 procent 

af landbrugets direkte støtte og af landbrugets indkomst efter finansielle poster. 
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Kønsdiversitet i virksomheders ledelse og bestyrelse får stigende opmærksomhed. Det gælder også i 

agro- og fødevareindustrien, hvor kvinder især er underrepræsenterede i de andelsejede virksomhe-

der. Cirka 9 procent af bestyrelsesmedlemmerne er kvinder. Det sammenvejede gennemsnit ud fra 

selskabernes omsætning viser en andel på cirka 20 procent. Det indikerer, at kvindernes andel er størst 

i de største selskaber. 
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1. Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug 

Hvor 2020 var året, hvor man i løbet af foråret måtte erkende, at verden var ramt at den verdensom-

spændende covid-19-pandemi, blev 2021 det første fulde år, hvor man måtte leve med konsekven-

serne af pandemien. Det ser ikke ud til, at pandemien har haft væsentlig betydning for dansk landbrug, 

da det overordnede billede er, at 2021 ser ud til at blive et fornuftigt år for dansk landbrug. Dette 

skyldes blandet andet, at efterspørgslen efter fødevarer er relativt uelastisk over for indkomst-sving-

ninger, hvorfor de midlertidige afdæmpede økonomiske vækstrater ikke har sat sig i efterspørgslen 

efter danske fødevarer på samme vis som for andre goder og tjenesteydelser.  

 

Samtidig skal det omtales, at tre væsentlige udeståender af betydning for landbruget er blevet afklaret, 

nemlig Brexit, reformen af EU's landbrugspolitik samt en politisk aftale om landbrugets bidrag til 

den grønne omstilling. Det er dog ikke ovennævnte forhold, som har været de væsentligste faktorer 

for udviklingen i dansk landbrugs produktion og økonomiske udkomme. Derimod er det effekterne 

af afrikansk svinepest på svinepriserne samt forekomst af fugleinfluenza, som igen har spillet en rolle, 

ligesom der har været store udsving på priserne for nogle af landbrugets inputs. Disse forhold belyses 

nærmere længere inde i nærværende kapitel tillige med perspektiverne for de kommende år.  

 

Det overordnede billede er, at 2021 ser ud til at blive et fornuftigt år for dansk landbrug. Men resul-

taterne dækker over flere forskelligrettede effekter og er forbundet med en række usikkerhedsmo-

menter, hvorfor konsolidering og risikostyring også bliver nøgletemaer i det kommende år.  

 

Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug i 2020 præsenteres i det følgende sammen med 

udsigterne for 2021 og 2022. 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 2021 og 2022. 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 af minkproduktionen er håndteret i nærværende analyser. Konsekvenserne på bedriftsniveau og 

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

vikling 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 2022. 

1.1 Jordbrugssektoren som helhed 

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

og aflønningen af brugerfamilien – for den samlede landbrugssektor forventes at falde med godt 5 

mia. kr. fra 20 mia. kr. i 2020 til 15 mia. kr. i 2021, jf. tabel 1.1. Reduktionen skyldes flere faktorer. 

For det første er der sket et fald i værdien af svineproduktionen på 3,5 mia. kr., som dog opvejes af 
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en forventet forøgelse af værdien af mælkeproduktionen og planteproduktionen med henholdsvis 1 
mia. kr. og 3 mia. kr. Den højere kornpris medfører også højere foderpriser, og i kombination med 
højere inputpriser generelt medfører det, at forbrug i produktionen er steget med mere end 4 mia. kr. 
fra 2020 til 2021 til trods for bortfaldet af minkproduktionen. Nettorestindkomsten i 2022 ventes at 
være på samme niveau som i 2021. 

Tabel 1.1. Hovedtal for jordbrugssektorens indkomster (mio. kr.) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Produktionsværdi mv.1 75.049 83.679 78.716 83.662 87.423 86.101 87.893 
Forbrug i produktionen1,2 53.359 54.473 55.463 54.825 57.007 61.064 62.631 
Bruttoværditilvækst i producentpriser2 21.690 29.206 23.253 28.837 30.416 25.037 25.262 
        
Produktionsafhængige driftstilskud 248 179 178 179 179 245 245 
Produktionsafhængige skatter og afgifter 0 0 0 0 0 0 0 
Bruttoværditilvækst i basispriser2 21.938 29.385 23.431 29.016 30.595 25.281 25.507 
        
Generelle driftstilskud3 6.785 6.387 7.488 6.684 6.917 6.886 7.066 
Generelle skatter og afgifter 1.031 1.025 1.051 1.061 1.066 1.074 1.082 
Bruttofaktorindkomst2 27.692 34.747 29.868 34.640 36.446 31.093 31.491 
        
Afskrivninger 8.497 8.113 8.134 7.817 7.327 7.042 7.167 
Lønnet arbejdskraft 7.811 8.238 8.355 8.214 8.766 8.601 8.948 
Nettorestindkomst2 11.384 18.396 13.379 18.609 20.353 15.450 15.375 
        
Forpagtningsafgift 3.564 3.810 3.852 3.927 4.107 4.273 4.446 
Ordinære renteudgifter, netto  6.008 5.639 4.994 4.744 4.160 3.806 3.944 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 392 445 359 373 110 0 0 
Indkomst efter finansielle poster 1.420 8.502 4.174 9.565 11.976 7.371 6.986 
        
Nøgletal:        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien4 7.960 7.867 7.615 7.312 6.268 5.653 5.535 
Totalfaktorproduktivitet. Indeks. 2005 = 100 114,7 118,0 113,1 120,1 119,0 122,0 122,4 
Sektorbytteforhold. Indeks. 2005 = 100 83,7 88,7 86,6 86,0 91,6 86,0 84,9 
Økonomisk produktivitet. Indeks. 2005 = 100 96,0 104,6 97,9 103,3 109,0 104,9 103,9 
 
1 Specifikation af Produktionsværdien mv. 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 øges med cirka 3 procent fra 2020 til 2021, men til gengæld ventes sek-
torbytteforholdet at falde med over 6 procent. Derved vil den økonomiske produktivitet falde med 
næsten 4 procent fra 2020 til 2021. I 2022 forventes den økonomiske produktivitet at ligge på samme 
niveau som i 2021, hvilket svarer til gennemsnittet for perioden 2016-2020. 
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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 det traditionelle bytteforhold indgår således også prisudviklingen på arbejdskraft og investeringsgoder. En stig-

ning 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. Dette afviger fra det traditionelle totalfaktorproduktivitetsmål ved, at kapitalinputtet er erstat-

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

afspejler 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 henholdsvis totalfaktorproduktiviteten og sektorbytteforholdet.  

 

 

 

 

Driftstilskud samt skatter og afgifter 

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

støtte og tilskud under landdistriktsprogrammet forventes at falde med cirka 40 mio. kr. fra 2020 til 

2021 og forventes at falde med yderligere cirka 141 mio. kr. fra 2021 til 2022. Herudover forventes 

efterbetalinger i forbindelse med fejl i udjævningen i perioden 2015-2018 delvist udbetalt i 2021 og 

2022. Denne udbetaling var planlagt til 2021, men er forsinket. Det forudsættes i denne opgørelse, at 

der udbetales 9 mio. kr. i 2021 og 330 mio. kr. i 2022 til aktive landbrugere eller en stigning med 9 

mio. kr. i 2021 og en stigning på 321 mio. kr. i 2022. Grundet den allerede konstaterede forsinkelse 

kan der dog være usikkerhed forbundet med, om alle betalinger falder i 2022, eller om noget af efter-

betalingen først kommer til udbetaling i 2023.    

Der er forudsat en uændret udbetaling fra landdistriktsprogrammet på 1.150 mio. kr. For en række 

ordninger under landdistriktsprogrammet er der en forsinkelse mellem bevilling af midler, tilsagn og 
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endelig udbetaling, hvilket f.eks. gælder for investeringsstøtteordningerne, hvorfor en forudsigelse af 

udbetalingerne på specifikke år er ganske usikker. 

Faldet på de 141 mio. kr. fra 2021 til 2022 forklares primært med et fald i den direkte støtte grundet 

en stigning i den såkaldte fleksprocent fra 7 til 9,2 procent. Denne stigning skal anvendes til at finan-

siere en ordning til unge landbrugere fra 2023.  

Samlet forudsættes de generelle driftstilskud således at svinge med et fald på (40-9=) 31 mio. kr. til 

2021 og en stigning på (321-141=) 180 mio. kr. i 2022 grundet den forudsatte udbetaling af efterbe-

taling af støtte fra 2015-2018. 

Faldet i grundbetaling og den grønne støtte med samlet 141 mio. kr. som følge af en hævet flekspro-

cent medfører et fald i den gennemsnitlige grundbetaling og grønne støtte fra 2.175 kr. pr. ha i 2021 

til 2.120 kr. pr. ha i 2022 ved 2,57 mio. ha ansøgt.  

Der er i 2021 udbetalt tilskud fra covid-19-kompensationsordninger til landbrug på cirka 205 mio. 

kr., hvoraf cirka 94 mio. kr. er tilgået branchen ”avl af smågrise” fra ordningen med kompensation 

for faste omkostninger. Disse tilskud indregnes i produktionsværdien som diverse indtægter. 

Rammen for slagtepræmier med udbetaling i 2021 stiger fra 180 mio. kr. i 2020 til 245 mio. kr. i 2021 

og fastholdes i 2022 på 245 mio. kr., men kriterierne for adgangen til slagtepræmierne ændres sådan, 

at flere dyr vil kunne modtage støtten, og at støtten pr. dyr som konsekvens heraf forventes at falde 

ud fra en alt andet lige-betragtning.  

Fra 2023 vil landbrugsstøtten blive væsentligt forandret, men med undtagelse af ændringen i fleks-

procenten (omtalt ovenfor) vil disse ændringer ikke påvirke resultatet for 2021 og 2022, der er i fokus 

her.  

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

ejendomsskatternes vedkommende forventes de at stige svagt med cirka 7 mio. kr. årligt baseret på 

en trend for de seneste år. I 2020 udgjorde ejendomsskatter således 958 mio. kr., hvilket forventes at 

stige til 965 mio. kr. i 2021 og 972 mio. kr. i 2022. Der forventes beskedne ændringer i de årlige 

betalinger af vægtafgifter fra et niveau på 108 mio. kr. i 2020 til 109 mio. kr. i 2021 og 110 mio. kr. 

i 2022. 

Finansielle poster 

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

fra 4,1 mia. kr. i 2020 til 3,8 mia. kr. i 2021 og forventes at stige til 3,9 mia. kr. i 2022. Faldet i de 

ordinære renteudgifter fra 2020 til 2021 skyldes både faldende renter i det negative område (lave 

refinansieringer i løbet af 2020) og lavere gæld som følge af ordinære afdrag såvel som ekstraordi-

nære afdrag som følge af den høje indtjening i 2020. For 2022 ventes en beskeden stigning i renteud-

gifterne som følge af en forventet beskeden stigning i den samlede gæld, primært grundet svigtende 
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indtjening i visse brancher og beskedne rentestigninger. De korte renter er svagt stigende, mens de 

lange renter er steget betydeligt med stigninger fra de toneangivende 30-årige realkreditobligationer 

med en pålydende rente på 0,5 procent til 1,5 procent. Omfanget af fast rente i landbruget er dog 

beskedent, og det forventes ikke, at der optages meget fastforrentet realkreditgæld til de nye højere 

renter.  

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

andet derfor bliver der netto afdraget store beløb årligt. Det dækker over, at nogle har foretaget inve-

steringer og har optaget realkredit, mens endnu flere har afdraget og indfriet gæld. Samtidig forventes 

landbrugets pengeinstitutgæld også at være faldet væsentligt i 2021.  

Udviklingen i landbrugets gæld er vanskelig at beskrive på grund af Danmarks Statistiks ændring i 

definitionen af landbrug i deres regnskabsstatistik. Denne ændring fjerner de mindste landbrug fra 

statistikken, og disse landbrug er formentligt forholdsvis mindre gældstyngede end det generelle land-

brug. Men der er ikke desto mindre en vis gæld i disse bedrifter, samtidig med at der afdrages storstilet 

i 2020 og 2021 fra heltidsbedrifter.    

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. Det overordnede billede 

er dog, at fokus på konsolidering og konservativ investeringsaktivitet har medført en lavere gælds-

procent, og at branchen som helhed vurderes at være mere robust nu end for få år siden. 

I den aktuelle situation med relativt lave nominelle renter og relativ høj inflation sammenlignet med 

de seneste år kan landbrugets høje gæld dog også ses som en fordel på kort sigt, idet der aktuelt er en 

negativ realrente. Det forventes ikke, at dette vil vare ved, men om det er renterne, der kommer til at 

stige, eller det bliver prisstigningerne, der aftager, er svært at sige med sikkerhed. Begge ændringer i 

kombination vurderes som en sandsynlig udvikling, sådan at de (meget) negative realrenter i skri-

vende stund vil være et forbigående fænomen.  

Omkostninger til forpagtninger forventes at stige moderat fra 2020 til 2021 og 2022. Forpagtnings-

priser vurderes også at indeholde elementer af leje af staldbygninger, hvor det vurderes, at der f.eks. 

har været høj efterspørgsel på muligheden for at leje slagtesvinestalde i lyset af vanskelig afsætning 

af smågrise på eksportmarkedet.  

De kommende eco-schemes og krav om ikke produktive arealer i forbindelse med den kommende 

CAP-periode fra 2023-2027 kan også allerede fra 2022 få afsmittende betydning på de dele af for-

pagtningsmarkedet, der vedrører den lavere ende af fordelingen af forpagtningspriserne. Visse eco-

schemes forventes at lægge en ny og højere bund i markedet for forpagtninger, hvilket allerede fra 

2022 kan få en vis effekt på gennemsnitspriserne på forpagtninger. Der er dog ofte tale om mellem-

lange kontrakter, og prisstigningerne vil først slå igennem i gennemsnittet i takt med indgåelse af nye 
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kontrakter. For de forpagtningskontrakter, der helt eller delvist er baseret på kapitelstakster eller lig-

nende kornprisindeks, vil forpagtningspriserne givetvis også være for opadgående.  

Fra 2023 forventes spredningen i fordelingen af forpagtningspriserne på den ene side at blive påvirket 

af den ovenfor omtalte stigning i efterspørgslen efter de billige forpagtningsarealer, mens den fulde 

udjævning af betalingsrettighederne på den anden side vil medføre lavere forpagtningspriser for de 

arealer, der har været bortforpagtet med høje tillæg til betalingsrettighederne. Dette kan have en min-

dre indflydelse på forpagtningspriserne allerede i 2022.    

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 2021 at falde til 7,4 mia. kr., 

hvilket svarer til gennemsnittet for de seneste fem år. At der er tale om et fald på over 4 mia. kr. i 

forhold til 2020, afspejler, at dette var et særdeles godt år. Det er som tidligere nævnt en række mod-

satrettede effekter, som trækker resultatet for 2021 ned.  

I 2022 forventes resultatet at være på stort set samme niveau som i 2021. Dermed forventes 2021 og 

2022 at blive rimeligt gennemsnitlige for dansk landbrug som helhed, idet det bemærkes, at restind-

komsten efter finansielle poster begge år forventes at overstige det beregnede arbejdsvederlag for 

familien og dermed giver mulighed for en fortsat – omend beskeden – rest til forrentning af egenka-

pital og konsolidering. 

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 falde fra 87,4 mia. kr. i 2020 til 86,1 mia. kr. i 2021 for derefter i 2022 at stige 

til omkring 87,9 mia. kr. 

Produktionsværdien af de vegetabilske produkter forventes henover 2020-2022 at stige relativt kraf-

tigt fra knapt 30 mia. kr. til omkring 33 mia. kr. En kraftig stigning fra 2020 til 2021 på 3 mia. kr. 

efterfølges af et mindre fald på 600 mio. kr. fra 2021 til 2022. Bag den kraftige stigning ligger blandt 

andet en stor absolut stigning i produktionsværdien af korn på trods af en høst lidt under middel, en 

stor både absolut og relativ stigning i produktionsværdien af industrifrø (raps), men også et stort fald 

i produktionsværdien af kartofler.  

Variationen er dog endnu større for produktionsværdien af de animalske produkter, som forventes at 

falde fra 52,1 mia. kr. i 2020 til 47,5 mia. kr. i 2021. Dette dækker over en betydelig nedgang på cirka 

4,6 mia. kr. i svineproduktionens produktionsværdi grundet lavere priser i 2021 i forhold til 2020. 

Det dækker også over en væsentlig relativ nedgang for fjerkræ, primært forårsaget af udbrud i fugle-

influenza, og en væsentlig fremgang for mælk på 1,2 mia. kr. grundet prisstigninger. Endelig er hele 

produktionsværdien for pelsdyr væk, som følge af nedpelsningen/aflivningen af alle dyr inklusive 
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avlsdyr i november 2020. Produktionsværdien for de resterende animalske produkter forbliver stort 

set uændret.   

Tabel 1.2. Produktionsværdi og produktionsomkostninger (mio. kr.) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Produktionsværdi mv.1 75.049 83.679 78.716 83.662 87.423 86.101 87.893 
        
Vegetabilske produkter i alt 24.632 27.978 26.948 29.009 30.365 33.421 32.786 

Korn 9.225 11.070 10.599 11.066 12.028 13.700 12.710 
Frø til udsæd 823 1.135 1.325 1.479 1.238 1.494 1.469 
Industrifrø (raps) 1.357 2.038 1.315 1.987 1.584 2.275 2.282 
Sukkerroer 575 506 368 430 540 544 520 
Kartofler 1.432 1.524 1.657 1.760 2.023 1.634 1.880 
Grovfoder 4.984 5.237 5.220 5.831 6.670 6.832 6.673 
Andre jordbrugsafgrøder 1.526 1.654 1.571 1.730 1.574 1.840 1.888 
Potteplanter 1.894 1.861 1.813 1.766 1.750 1.925 2.042 
Frugt og grønsager 2.274 2.285 2.376 2.369 2.273 2.402 2.475 
Andre gartneriprodukter 542 668 704 591 685 777 848 
        
Animalske produkter i alt 44.817 50.380 46.580 49.676 52.081 47.517 50.105 

Mælk 12.633 16.180 16.041 15.628 16.071 17.229 18.709 
Kvæg 2.894 3.095 3.100 2.884 2.801 2.802 2.827 
Svin 21.915 24.399 20.536 25.454 28.069 24.347 25.340 
Æg til konsum 806 852 885 888 914 948 963 
Fjerkræ 1.848 1.729 1.822 2.026 1.968 1.814 1.903 
Pelsdyr 4.414 3.748 3.817 2.450 1.871 0 0 
Andre animalske produkter 307 377 379 346 387 377 362 
        
Landbrugsmæssige tjenester mv. 5.600 5.321 5.188 4.977 4.977 5.163 5.002 
        
Produktionsomkostninger i alt2 77.627 78.691 79.567 78.168 79.368 82.360 84.281 

Udsæd mv. 2.565 2.481 2.618 2.160 2.198 2.173 2.261 
Foderstoffer 25.395 24.664 26.894 25.735 28.070 30.021 29.609 
Energi 2.921 3.049 3.271 2.990 2.990 4.432 4.153 
Handelsgødning 2.320 2.615 1.825 2.484 2.245 2.511 4.220 
Bekæmpelsesmidler 2.025 2.007 1.761 1.958 1.968 2.018 2.013 
Dyrlæge og medicin 1.298 1.357 1.361 1.329 1.329 1.267 1.243 
Reparation og vedligeholdelse 4.974 5.239 5.038 5.223 5.223 5.213 5.365 
Landbrugsmæssige tjenester 4.257 4.424 4.391 4.532 4.532 4.578 4.631 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 7.604 8.637 8.304 8.414 8.452 8.852 9.135 
Afskrivninger 8.497 8.113 8.134 7.817 7.327 7.042 7.167 
Lønnet arbejdskraft 7.811 8.238 8.355 8.214 8.766 8.601 8.948 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 7.960 7.867 7.615 7.312 6.268 5.653 5.535 

 
1 Inklusive værdien af de mængdemæssige besætnings- og lagerforskydninger, og inklusive de prisbetingede ændringer (konjunkt 
gevinster) 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 mv. forventes at stige fra 2020 til 2021 for yderligere at stige til 2022. Priseffekten er 

meget sammensat, idet priserne for de vegetabilske produkter under ét stiger med 13,7 procent fra 

2020 til 2021. Prisstigningen på vegetabilske produkter i 2021 dækker over stigende priser på korn 

og meget kraftige stigninger på rapsfrø henover året i 2021, men dette uddybes nærmere i afsnit 1.4. 
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For 2022 ventes priserne at falde lidt tilbage, men prisniveauet for vegetabilske produkter i 2022 

ventes at være væsentligt over niveauet i 2020. 

Faldet i prisindekset for animalske produkter på 7 procent skyldes overvejende et fald i prisen på 

svinekød for 2021 i forhold til prisen for 2020, da prisindekset for svin falder med 18,1 procent i 

2021. Det store fald for svin opvejes delvist af en stigning i prisindekset for mælk på 7,2 procent og 

mindre ændringer for de øvrige animalske produkter. 

Fra 2020 til 2021 forventes prisindekset samlet set at være uændret med en stigning på under 1 pro-

cent. For 2022 forventes lidt større stigninger i prisindekset samlet set på 2,3 procent. Dette dækker 

over et fald i priserne på vegetabilske produkter og stigninger på stort set alle animalske produkter, 

herunder en fortsat stigning på mælk.   

Tabel 1.3. Prisindeks for jordbrugets produktion og faktorforbrug (indeks 2005 = 100) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Produkter mv.1 115,4 124,0 124,0 124,9 134,4 135,3 138,4 
        
Vegetabilske produkter i alt 126,7 132,8 154,0 136,6 146,5 166,5 161,5 

Korn 144,3 157,7 212,9 160,5 181,9 225,5 204,7 
Frø til udsæd 181,9 200,7 216,4 184,5 183,4 190,9 200,9 
Industrifrø (raps) 172,0 176,3 172,6 175,0 180,3 222,8 225,7 
Sukkerroer 62,1 52,2 44,2 46,7 53,8 54,4 56,5 
Kartofler 120,3 127,2 136,5 143,3 137,0 142,8 144,8 
Grovfoder 103,6 104,5 107,4 108,3 111,2 108,8 111,6 
Andre jordbrugsafgrøder 123,4 123,6 130,5 130,2 143,3 150,1 149,3 
Potteplanter 107,3 107,5 105,1 103,8 106,3 117,0 121,7 
Frugt og grønsager 125,6 128,2 134,3 143,5 147,5 154,5 160,7 
Andre gartneriprodukter 113,9 113,5 116,1 120,7 126,6 136,7 142,2 
        
Animalske produkter i alt 107,0 117,4 106,9 115,1 125,4 116,7 124,0 

Mælk 101,4 127,3 124,3 119,6 121,9 130,7 141,6 
Kvæg 124,7 129,8 131,2 121,7 121,3 125,9 133,1 
Svin 110,1 119,2 98,6 125,9 132,4 108,4 115,8 
Æg til konsum 132,0 135,6 139,7 130,8 129,8 127,5 127,5 
Fjerkræ 150,0 147,1 148,8 149,1 143,3 139,0 143,8 
Andre animalske produkter 127,8 128,6 132,7 125,4 135,5 135,5 135,5 
        
Landbrugsmæssige tjenester mv. 140,6 143,4 143,4 161,2 161,2 162,6 164,1 
        
Faktorforbrug i alt2 137,9 139,8 143,3 145,2 146,8 157,3 163,0 

Udsæd mv. 132,3 128,3 136,6 129,0 127,9 130,5 133,5 
Foderstoffer 138,7 138,7 144,8 145,7 150,3 166,4 167,3 
Energi 123,4 133,9 146,4 148,7 139,0 213,5 203,2 
Handelsgødning 156,5 145,9 150,2 152,1 140,6 157,9 312,9 
Bekæmpelsesmidler 194,2 196,9 195,1 189,8 183,8 183,8 192,9 
Dyrlæge og medicin 111,5 116,3 118,1 120,1 121,3 121,3 121,3 
Reparation og vedligeholdelse 129,3 131,2 132,7 134,6 135,0 137,3 139,8 
Landbrugsmæssige tjenester 140,6 143,4 143,4 161,1 161,1 163,1 165,4 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 151,3 155,1 156,9 156,6 159,5 164,6 167,4 
Afskrivninger 132,3 133,7 134,8 136,1 135,9 140,3 142,6 
Lønnet arbejdskraft 127,0 132,7 133,1 135,4 138,8 142,3 145,8 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 133,4 135,5 138,0 140,7 143,6 146,5 149,4 
        
Sektorbytteforhold 83,7 88,7 86,6 86,0 91,6 86,0 84,9 
1 Eksklusive prisbetingede ændringer (konjunkturgevinster) på besætninger.  
2 Inklusive arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger. 



16 

 

I tabel 1.4 er mængdeforskydninger i produktionen og faktorforbruget vist. Driftsåret 2020/21 og 

dermed regnskabsresultatet for 2021 vil blive præget af en kornhøst under middel. For andre afgrøder 

er billedet mere broget. Hvor der f.eks. er en væsentlig stigning i mængdeindekset for frø til udsæd 

og industrifrø, er der en væsentlig reduktion i mængdeindekset for kartofler. Det vegetabilske pro-

duktionsindeks på for 2021 ventes samlet set at falde med 1,8 procent i forhold til 2020.  

Tabel 1.4. Mængdeindeks for jordbrugets produktion og faktorforbrug (indeks 2005 = 100) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Produkter mv.1 109,9 113,2 107,8 111,5 109,4 108,3 107,2 
        
Vegetabilske produkter i alt 100,6 109,7 92,6 109,9 108,7 106,7 107,1 
Korn 89,2 97,6 69,5 94,5 92,4 84,4 86,3 
Frø til udsæd 70,0 85,8 95,5 119,4 108,6 125,9 117,7 
Industrifrø (raps) 147,7 216,4 142,7 212,6 164,6 191,3 189,5 
Sukkerroer 102,2 106,9 91,8 101,6 110,9 110,5 101,5 
Kartofler 131,9 144,2 135,5 155,7 174,4 135,1 153,3 
Grovfoder 115,7 119,9 117,5 128,8 145,8 152,6 145,4 
Andre jordbrugsafgrøder 101,0 107,8 97,5 106,9 89,1 98,5 101,7 
Potteplanter 76,8 75,3 75,0 74,0 71,6 71,6 73,0 
Frugt og grønsager 157,1 157,5 158,7 149,1 140,9 141,9 139,2 
Andre gartneriprodukter 113,2 139,8 144,1 116,3 128,7 135,1 141,9 
        
Animalske produkter i alt 112,9 113,8 115,6 112,9 110,0 109,1 107,5 

Mælk 121,1 123,4 126,4 126,4 127,6 127,6 127,9 
Kvæg 108,7 110,3 110,0 107,8 107,9 104,0 99,3 
Svin 104,8 104,9 107,2 102,9 108,4 114,8 111,9 
Æg til konsum 106,7 109,9 110,8 118,8 123,2 130,1 132,0 
Fjerkræ 88,9 84,1 81,5 91,2 89,1 84,7 85,9 
Pelsdyr 133,6 137,4 137,4 124,8 47,0 0,0 0,0 
Andre animalske produkter 113,5 109,2 101,9 85,9 90,3 87,8 83,8 
        
Landbrugsmæssige tjenester mv. 142,9 133,2 129,8 110,8 110,8 113,9 109,2 
        
Faktorforbrug i alt2 95,9 96,0 95,3 92,9 91,9 88,8 87,6 

Udsæd mv. 103,0 106,0 103,9 96,1 96,7 93,5 95,1 
Foderstoffer 96,1 93,3 98,2 95,1 96,3 93,0 91,3 
Energi 98,3 94,5 92,8 82,4 88,4 87,2 84,8 
Handelsgødning 99,9 108,6 96,8 108,1 108,0 107,5 91,2 
Bekæmpelsesmidler 78,8 77,0 68,2 78,0 81,0 83,1 79,0 
Dyrlæge og medicin 107,0 107,1 105,9 101,6 100,6 95,9 94,1 
Reparation og vedligeholdelse 104,7 111,2 104,7 108,5 108,2 106,2 107,3 
Landbrugsmæssige tjenester 98,4 100,3 99,5 91,5 91,5 91,2 91,0 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 114,0 126,3 120,1 121,9 120,2 122,0 123,8 
Afskrivninger 87,9 84,0 82,6 78,6 73,8 68,8 68,8 
Lønnet arbejdskraft 131,5 132,8 134,2 129,9 135,2 129,4 131,3 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 64,4 62,7 59,5 56,1 47,1 41,6 40,0 
        
Totalfaktorproduktivitet 114,7 118,0 113,1 120,1 119,0 122,0 122,4 

Anm.: Der er anvendt implicit mængdeindeks ved manglende overensstemmelse mellem Danmarks Statistiks værdi-, pris- og mængde-
indeks.  
1 Inklusive besætnings- og lagerforskydninger.  
2 Inklusive arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger. 

 

Den animalske produktion falder samlet set mindre end 1 procent fra 2020 til 2021, hvilket er bemær-

kelsesværdigt i lyset af et fuldt ophør med pelsdyrproduktion. Forklaringen ligger i relativt store stig-

ninger i svineproduktionen, der i forvejen vægter meget i den samlede produktion. Den primære bag-

grund for den stigende produktion af slagtesvin, der skal ses i lyset af problemer med afsætning af 
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smågrise til eksportmarkedet på grund af covid-19 og afrikansk svinepest i Tyskland. De fleste andre 

grene af den animalske produktion er stabile eller svagt faldende, dog er fjerkræproduktionen påvirket 

af fugleinfluenza. Fra 2021 til 2022 falder det samlede produktionsindeks for landbruget med 1 pro-

cent på baggrund af en svag stigning i den vegetabilske produktion og et lidt større fald i den animal-

ske produktion. 

1.3 Produktionsomkostninger, faktorpriser og faktorforbrug  

Produktionsomkostningerne ved jordbrugsproduktionen for hele sektoren skønnes at stige fra 79,4 

mia. kr. i 2020 til 82,4 mia. kr. i 2021 og forventes at stige yderligere med 2 mia. kr. til 84,3 mia. kr. 

i 2022 på trods af, at der ikke er produktionsomkostninger forbundet med opdræt af mink i 2022, jf. 

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

produktionen og generelle prisstigninger i 2021. Undtagelserne til denne generelle udvikling er fo-

deromkostningerne, som stiger i takt med stigende kornpriser, og så er det energiomkostningerne, 

som stiger med næsten 50 procent grundet markante energiprisstigninger i efteråret 2021.  

Produktionsomkostningerne i 2022 er belagt med stor usikkerhed, da det er uvist, om de høje priser i 

efteråret 2021 er et forbigående fænomen, eller om de høje faktorpriser vil holde ind i 2022. Et af de 

store spørgsmål i landbruget for tiden er, om de høje priser på handelsgødning holder, indtil al gød-

ning til høst 2022 er købt, eller om prisen eventuelt kan nå at falde inden vækstsæsonen. Størstedelen 

af gødningen er dog allerede købt til højere priser, og for 2022 forudsættes derfor som udgangspunkt 

markante prisstigninger på handelsgødning. Dette ventes at medføre en omkostningsstigning fra 2,5 

mia. kr. i 2021 til 4,2 mia. kr. i 2022.  

Foderomkostningerne forventes at falde cirka 1,5 procent i 2022 i forhold til 2021. Dog er prisfast-

sættelsen for første halvdel af 2022 i høj grad bundet op på prisen på korn for høsten 2021, og derfor 

er der grænser for, hvor meget den kan falde i 2022. 

 

Selvom covid-19 har medført ophør af minkproduktion, medfører det ikke et generelt fald i produk-

tionsomkostningerne de kommende år, da priserne på inputfaktorer i de øvrige driftsgrene er steget. 

  

Undtagelserne er arbejdskraftaflønning inklusive arbejdsvederlag til brugerfamilien samt afskriv-

ningerne, som forventes at falde på grund af bortfaldet af minkproduktion i 2021. 

1.4 Udvalgte produktioner 

Planteavl 

For planteavlere spiller vejret altid en hovedrolle. Indsatsen i marken bliver tilrettelagt i forhold til 

vejret, og i sidste ende har vejret også en afgørende betydning for udbyttet. Derfor gennemgås neden-

for vækstsæsonen 2021 i lyset af vejret samt konsekvenserne heraf.  
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På lange stræk var vejret i vækståret 2021 normalt. Efteråret 2020 var lunt og gav gode betingelser 

til etablering af f.eks. vintersæd (hvede, vinterbyg og rug) og raps. På trods af højere krav om efter-

afgrøder – der skal efterfølges af vårsæd – er arealet med hvede og raps større i 2021 end i 2020, 

hvilket også kan ses i figur 1.1.  

Det lune efterår gav imidlertid også gode betingelser for græsukrudt, som er et stigende problem i 

disse år. Det var især i den tidligt såede vintersæd (sået før 7. september) at problemerne for alvor 

gav sig til udtryk i løbet af sommeren 2021. Græsukrudt er meget vanskeligt at bekæmpe i foråret, 

hvis planterne er blevet for store i efteråret, og problemerne bliver først for alvor tydelige, når græsset 

strækker sig over kornet i løbet af juni måned. Problemet med græsukrudt forstærkes yderligere af 

overgang til pløjefri dyrkning og opbygning af resistens over for de ukrudtsmidler, der er til rådighed 

i Danmark. Græsukrudt blev derfor årets store samtaleemne, og problemet kan potentielt begrænse 

mængden af vintersæd (hvor problemet bliver skabt) og dyrkningen af græsfrø (hvor iblanding øde-

lægger kvaliteten).      

Figur 1.1. Arealet med udvalgte afgrøder til høst 2021 på landsplan (ha) 

 
Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Som det ses i figur 1.1, er det især vinterbyg, der bliver reduceret i relative termer. Vinterbyg kan 

typisk høstes to-tre uger før resten af kornafgrøderne og bruges derfor ofte til at sprede høsten og 

samtidig give mulighed for tidlig etablering af vinterraps. Græsukrudt er dog særligt vanskeligt at 

bekæmpe i vinterbyg, og sammen med kravene om efterafgrøder betyder det et skifte over til andre 

vårsåede afgrøder. 

Mens efteråret var lunt, var vinteren 2020-21 koldere end normalt, og der var en del frost og sne sidst 

på vinteren. I langt størstedelen af landet blev dette dog ikke noget problem for vintersæden, men i 
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områder af Nordjylland var der ikke noget snedække, og her var der arealer med vintersæd, der frøs 

væk på grund af hård barfrost. 

Foråret startede umiddelbart gunstigt, og mange vårafgrøder blev etableret fint i starten af april. Maj 

blev dog alt andet end fornøjelig. Normalt er april og maj de tørreste måneder om året, men maj 2021 

blev usædvanlig kold og våd med 107 mm regn i gennemsnit på landsplan – cirka 60 mm mere end 

normalt – og en temperatur, der var mere end 1,5 grader lavere end normalt. Figur 1.2 viser, hvordan 

det regnede hver dag frem til den 29. maj, hvor der kom et vejrskifte.  

Figur 1.2. Nedbør i maj 2021 (mm) 

 
Kilde: DMI (2021) 

 

Det var meget forskelligt, hvordan de forskellige marker klarede den våde og kolde maj. De afgrøder, 

der var etableret i efteråret, klarede sig som udgangspunkt godt, om end der var stor bekymring for 

svampeangreb.  

Omvendt var det med mange af de marker, der blev etableret i foråret – men med meget stor variation. 

I tidligt såede marker, hvor planterne af f.eks. vårbyg havde nået en tilstrækkelig rodudvikling, var 

der ikke de store konsekvenser. De sent såede marker (eller marker med langsomt voksende afgrøder 

såsom spinatfrø) havde derimod svært ved at klare forholdene. Rødderne stod under vand og havde 

svært ved at udvikle sig og vokse fra problemerne. Konsekvensen af den våde maj blev en stor vari-

ation i udbytter i de vårsåede afgrøder. Dette omfatter også en stor variation mellem landsdele, hvor 

de sandede jorder i den vestlige del af landet bedre kunne klare nedbørsmængderne i forhold til tung 

lerjord, der bliver meget kompakt. 

Som nævnt var der sidst i maj et markant vejrskifte. Man kan næsten sige, at vejret skiftede fra efterår 

til sommer, og især i den østlige del af landet var denne overgang meget brat. I øst var der i starten af 



20 

 

juni meget høje temperaturer, og hele landet oplevede generelt en tør periode frem til slutningen af 

juli, hvor høsten paradoksalt nok for alvor skulle til at begynde. Vejrskiftet stressede nogle afgrøder, 

herunder især hveden. Det resulterede f.eks. i en del golde/sorte aks på Sjælland, hvor kernerne ikke 

blev udviklet – et fænomen man ikke for alvor har set før. Generelt blev kornhøsten derfor en lidt 

skuffende affære. 

Udover skuffende udbytter blev planteavlerne også udfordret af ustadigt vejr i høstperioden i august. 

Høsten blev derfor både langstrakt, besværlig og dyr i tørreomkostninger. Måske lidt overset koster 

en langstrakt høst også udbytte, idet modne kerner har et åndingstab, når de står våde på markerne. 

Der er således meldinger om et vægt-/udbyttetab på 5-10 procent, når de først- og sidst-høstede mar-

ker sammenlignes.     

På trods af alle disse vejrmæssige udfordringer, har landets planteavlere dog stadig grund til at glæde 

sig. Udbytterne blev for nogle afgrøder lavere end normalt, men højere salgspriser har mere end kom-

penseret for dette. Som i 2020 bliver 2021 således også et godt år for planteavlerne. 

Det bør tilføjes, at 2021 måske alligevel vil skuffe lidt, idet omkostningerne for planteavlerne også 

stiger betragteligt. I afsnit 1.8 ses fremskrivningen af økonomien på bedriftsniveau for de store plan-

teavlsbedrifter med mere end to helårsarbejdere. For disse bedrifter forventes bruttoudbyttet at stige 

cirka 330 t.kr., mens driftsomkostningerne stiger med cirka 390 t.kr. Samlet set (inklusive alle andre 

poster) forventes resultatet efter finansielle poster således at falde med cirka 48 t.kr. fra 1,155 mio. 

kr. i 2020 til 1,107 mio. kr. i 2021. I en historisk sammenhæng bliver 2021 stadig et godt år for 

planteavlerne – men måske ikke så godt som man kunne tro, hvis man lader sig begejstre af de høje 

afgrødepriser. 

Udsigterne for planteavlernes indtjening i 2022 er selvsagt meget usikker. I skrivende stund (ultimo 

november 2021) er der meget høje prisniveauer for kontrakter på høsten 2022. Medvirkende til disse 

høje prisniveauer er også, at gødningspriserne er steget voldsomt hen over efteråret 2021. På den vis 

kan man nærmest betegne planteavlsøkonomien for 2022 som et kapløb mellem stigende afgrødeind-

tægter men også stigende gødningsomkostninger. Indtil videre dominerer gødningspriserne i det reg-

nestykke, og økonomien i planteavl ser ud til at blive markant forringet i 2022 i forhold til 2021.  

Meget kan dog ske endnu, og økonomien for den enkelte bedrift bliver ekstremt afhængig af, hvilket 

tidspunkt man får købt gødning og solgt afgrøder. De bedrifter, som har sikret sig gødning til lavere 

prisniveauer i løbet af sommeren 2021, kan således se frem til et udmærket 2022. 

I afsnit 1.5 om særlige forhold i 2021 vil vi uddybe historien om de højere omkostninger, herunder 

især de stigende omkostninger på energi og gødning og konsekvenserne for landbruget.  

Korn 

Som ovenfor nævnt var den danske kornhøst i 2021 udfordret af skuffende udbytter og besværlige 

høsteforhold. I figur 1.3 ses det, at alle kornarter – med rug som eneste undtagelse – havde udbytter 
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under normalen1. Samlet set forventes kornhøsten at blive på 8,76 mio. tons, hvilket er 8,6 procent 

under sidste års høst på 9,58 mio. tons. Høsten er dog stadig væsentlig over tørkeåret 2018, hvor den 

samlede produktion blev på cirka 7,01 mio. tons. Dermed er vi et stykke fra situationen i 2018, hvor 

vi havde et importbehov af korn til foder. Kornpriserne er med andre ord bestemt ud fra eksportpriser, 

da overskudsproduktionen vil blive eksporteret. 

Figur 1.3. Udbytte pr. ha med udvalgte afgrøder, høst 2021 (hkg) 

 
Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Ligesom de fleste råvarer er kornpriserne også steget globalt. Baggrunden er ikke, at høsten er slået 

fejl som sådan globalt. Kornproduktionen i Europa er f.eks. steget med 5,1 procent i forhold til 2020 

og er dermed 4,9 procent over femårsgennemsnittet (European Commission, 2021). Tilsvarende er 

kornproduktionen i USA steget med 7,4 procent og totalt på verdensplan med 4,4 procent. (USDA, 

2021b). Alligevel er den globale produktion ifølge USDA (2021b) for andet år i træk mindre end 

forbruget, hvilket gør overgangslagrene mindre. Lavere lagre, især blandt eksportnationerne, er noget, 

der gør markederne nervøse – heraf de højere priser. 

En vigtig ubekendt i den sammenhæng er lagre og forbrug i Kina. Det er således en øget eksport af 

majs til foder i Kina, der de seneste par år har trukket ekstraordinært på lagrene hos de store eksport-

nationer. Situationen i Kina har været stærkt medvirkende til at presse kornprisen op. Hvorvidt ek-

sporten til Kina og høje kornpriser er en overreaktion eller et blivende fænomen, er der delte meninger 

                                                 

 
1 Normalt udbytte betegnes her som de seneste fem års gennemsnit, hvor man ser bort fra det bedste og dårligste år, 
med tillæg af en produktivitetsforbedring på 0,5 procent. 
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om. OECD og FAO (2021) antager f.eks. at det vil være ”a short-term phenomenon and that global 

supply and trade will return to past trends as of 2022”.  

Faktum er dog, at de globale kornpriser er steget kraftigt det seneste halvandet år, og futureprisen på 

hvede på MATIF har i skrivende stund (ultimo november 2021) nået samme niveau som under føde-

varekrisen i 2008.  

Figur 1.4. Salgspriser for hvede (kr. pr. hkg) 

 
Kilde: VKST (2021) 

 

De stigende futurepriser afspejler sig direkte i de salgspriser danske planteavlere kan sælge deres 

afgrøder for. Figur 1.4 viser salgsprisen for hvede, frit på vogn, januar termin, som VKST (2021) har 

registreret. Bortset fra et kortvarigt høstpres i juli og august 2021 viser figuren tydeligt den stigende 

trend. Figur 1.4 viser også den gennemsnitlige prisudvikling mellem høst 2020 og 2021, som prog-

nosen for produktionsværdi i tabel 1.3 baseres på. For hvede er det en stigning fra cirka 140 kr. til 

cirka 162 kr. pr. hkg – det vil sige cirka 15,5 procent.  

For byg er prisstigningen højere, da maltbyg i 2020 var presset i bund på grund af manglende ølfor-

brug under nedlukningerne. Byg er således i gennemsnit steget med 27,8 procent fra 2020 til 2021. 

På trods af faldet i produktionen på 8,6 procent stiger produktionsværdien for korn til i alt 13,7 mia. 

kr. – en stigning på 13,9 procent i forhold til 2020. Det er det højeste niveau siden høsten 2012.  

Også priserne for 2022 forventes at være relativt høje. Hvis man tager udgangspunkt i de kontrakt-

priser, forskellige foderstoffirmaer har været villige til at tegne hen over efteråret 2021, er niveauet 

for hvede på cirka 150 kr. pr. hkg i gennemsnit ifølge VKST (2021). Dermed forventer markedet, at 

kornprisen falder lidt, men stadig forbliver på et højt niveau. Med udgangspunkt i disse priser og en 

middel høst vil produktionsværdien for korn, jf. tabel 1.2, falde med cirka 7,2 procent til cirka 12,7 

mia. kr. for 2022. I historisk sammenhæng er det stadig et meget højt niveau. 
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Afslutningsvis bør det bemærkes, at fordelen for dansk økonomi af højere kornpriser til dels opvejes 

af tilsvarende højere foderomkostninger – hvori korn er en hovedbestanddel. Der er dog en tidsfor-

skydning, idet høsten 2021 bliver brugt i foderproduktion frem til høsten 2022. De ekstra foderom-

kostninger bliver således fordelt mellem andet halvår 2021 og første halvår 2022, mens hele merpri-

sen for korn bliver medtaget i 2021.  

Raps 

Hvor prisen på korn er steget ganske markant, er prisen på raps nærmest eksploderet i 2021. Sam-

menhængen til de kraftigt stigende energipriser er åbenlys, men der synes også at være en længere 

trend. Ved de hidtidige pristoppe tilbage i 2008/09 og 2012/13 har vi haft futurepriser på cirka 500-

530 euro pr. ton raps på MATIF-børsen i Paris. Disse rekorder er blevet godt og grundigt overgået 

med priser i 2021 på over 700 euro pr. ton. Det svarer til afregningspriser på over 500 kr. pr. hkg!  

Hvilke priser, rapsdyrkerne konkret modtager, afhænger af, hvornår på opturen man har solgt høsten. 

Der er nok næppe mange, der har haft så meget is i maven, at de har solgt hele høsten til de nævnte 

500 kr. Faktisk er der nok flere end normalt, der har været fristet til at sælge høsten i løbet af foråret 

til priser på mellem 350 og 400 kr., som dengang var en fantastisk pris. Da der samtidig er større 

tradition for at sælge raps inden høst, forudsætter vi, at salget af høsten 2021 har været jævnt fordelt 

i hele 2021 (det vil sige, at halvdelen er solgt inden høst og halvdelen efter høst). Med den antagelse 

bliver den gennemsnitlige rapspris cirka 398 kr. for høsten 2021. I forhold til 2020 er det en stigning 

på 23,5 procent.  

At danske planteavlere har stor tilskyndelse til at dyrke raps, kan også ses af den tommelfingerregel, 

at prisen på raps skal være omtrent dobbelt så høj som hvedeprisen, for at økonomien i de to afgrøder 

balancerer. I 2020 var denne faktor cirka 2,3, mens den i 2021 er steget til cirka 2,45 i gennemsnit, 

og aktuelt ligger prisforholdet endda på cirka 2,53 for høst 2022. 

Selvom danske planteavlere gerne vil reagere på de høje rapspriser og øge arealet med raps, er der 

dog ikke meget manøvrerum. For stor en andel af raps i sædskifte kan medføre en kraftig opformering 

af sygdomme, der vil umuliggøre raps i en lang årrække fremover. Mange har derfor en bestemt andel 

med raps, de ikke tør forøge.  

Derudover er rapsarealet stærkt knyttet til tidlig høst og godt vejr i august. Med nedgang i arealet med 

vinterbyg bliver flere afhængige af at kunne etablere raps efter f.eks. hvede eller vårbyg. Disse høstes 

ofte først i midten af august, mens raps helst skal sås inden den 20.- 25. august afhængig af lokalitet. 

Det giver selvsagt stor travlhed omkring den 20. august, hvor der også er frist for etablering af efter-

afgrøder. En tidlig høst og godt vejr vil således muliggøre mere rettidig såning af raps, mens en sen 

høst vil resultere i, at mange må opgive ellers planlagte arealer. 

Kornhøsten i 2020 var forholdsvis tidlig, og dermed var der gode muligheder for etablering af raps 

til høst 2021. Arealerne med raps blev da også forøget med 11,3 procent i forhold til året før til cirka 

162.000 ha, hvor etableringsmulighederne var mere besværlige. Dertil kommer, at raps var en af de 
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afgrøder, som ikke blev ramt af skuffende udbytter i 2021, men derimod et udbytte lidt over middel, 

jf. figur 1.3. 

Med både større arealer, højere udbytter og markant højere priser forventes produktionsværdien i 

2021 for industrifrø (raps) at stige med hele 43,6 procent til cirka 2,27 mia. kr., jf. tabel 1.3. Det er 

cirka 12 procent højere end den hidtidige rekord på 2,03 mia. kr. i 2017, hvor arealet var på 177.000 

ha. En anden tankevækkende sammenligning er, at produktionsværdien af industrifrø i gennemsnit 

var på cirka 400-500 mio. kr. i starten af 00’erne – selv med et areal på over 100.000 ha. Der er 

tydeligvis sket noget med udbytter og priser siden da. 

Høsten 2021 var som nævnt både våd og langvarig. Etablering af raps blev derfor besværliggjort. 

Selv med et stort økonomisk incitament til rapssåning, tror vi derfor ikke på større arealer til høsten 

2022. Med et middeludbytte og cirka 160.000 ha raps og de nuværende kontraktpriser på cirka 400 

kr. for 2022 bliver forventningen en produktionsværdi på cirka 2,2 mia. kr. i 2022. Dermed forventes 

produktionsværdien for industrifrø at forblive på et meget højt niveau. 

Frø til udsæd 

Frø til udsæd – især i form af græsfrø – oplever i disse år gyldne tider. Dels er de udlagte arealer 

rekordhøje, og dels indbringer frøet fortsat rigtig gode priser. Frøavlsfirmaerne har under covid-19-

pandemien været meget begunstiget af stor afsætning til det private plænesegment, hvor mange over 

hele verden har prioriteret at få omlagt deres have og græsplæne. På trods af en historisk høj produk-

tion melder frøfirmaerne derfor om lav lagerbeholdning, og på den baggrund ser det fortsat endog 

meget positivt ud for frøbranchen (Damsgaard, 2021). 

I et lidt længere perspektiv har produktion af frø været en succeshistorie for dansk landbrug, og græs 

og havefrø er blevet de vigtigste afgrøder for mange planteavlere. Som det ses i figur 1.5, var der i 

midten af 00’erne også en stor produktion af frø til udsæd, men som det ses af kurven for produkti-

onsværdi (højre akse), var der på det tidspunkt ikke samme økonomiske udbytte. Højere udbytter pr. 

ha og højere priser – blandt andet på grund af frøfirmaernes strammere styring af de udlagte arealer 

– har samlet resulteret i et afgørende skifte for frøproduktion. Således har frøavlen i de senere år med 

moderate kornpriser (siden omkring 2012) i stigende grad været med til at understøtte økonomien hos 

de specialiserede planteavlsbedrifter. 
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Figur 1.5. Areal og produktionsværdi for frø til udsæd 

 
Kilde: Danmarks Statistik (b) og egne beregninger. 

 

I forhold til årets høst vurderes udbytteniveauet til at blive lidt over middel for de fleste arter – hvor 

især svinglerne (rødsvingel, strandsvingel mv.) skiller sig positivt ud (Christoffersen, 2021). Vækst-

året for græsfrø har været ganske fornuftigt, og den pludselige omskiftning fra en våd maj til en tør 

og varm juni har været mindre problematisk for græsfrø end for mange andre afgrøder. Græsfrø har 

et stort vandbehov, men har samtidig også brug for tørre forhold under blomstring (typisk i juni), så 

på den måde var vejret i 2021 gunstigt. Også høsten forløb langt hen ad vejen godt. Der var en lang 

periode frem til sidst i juli med stabilt højtryksvejr, hvor en stor del af græsfrøavlen blev høstet under 

gode forhold.  

Den største art, alm. rajgræs, nåede dog kun nogle steder at blive høstet inden en lang ustadig periode 

i starten af august. For rajgræs er udbytter og kvalitet derfor mere varieret. Alligevel vurderer Chri-

stoffersen (2021) udbyttet til at være omkring middel for rajgræs for landet som helhed. Samlet set 

vurderes frøhøsten 2021 til at være lidt over middel, og hvis udsigterne om fornuftige priser holder, 

bliver 2021 et økonomisk godt år for frøavlerne. Tilsvarende ser udsigterne for 2022 også gunstige 

ud.   

Havefrø, herunder især spinatfrø, udgør fortsat en profitabel niche for en gruppe af danske planteav-

lere. Arealet med spinatfrø har i 2020 og 2021 været væsentligt beskåret, da frølagrene efter et re-

kordhøjt areal og en god høst i 2019 har været fyldte. Med en høst lidt under middel i 2021, er lagrene 

efterhånden ved at være tomme. Frøfirmaerne forventer derfor, at udlægsarealet igen bliver øget for 

2022 med 15-25 procent. (Bang, 2021).  
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Medvirkende til det øgede udlæg for 2022 er også ny genetik med øget resistens over for nyere vari-

anter af spinatskimmel (Bang, 2021). Dermed bliver de gamle lagre af frø mindre attraktive. Den 

hurtige forædling forklarer således også, hvorfor lageropbygning ikke på samme måde som for græs-

frø er et middel til at udjævne gode og dårlige høstår, og dermed hvorfor tilpasningen inden for spi-

natavlen er så forholdsvis dramatisk fra år til år. 

Sukkerroer 

Produktionen af sukker på verdensplan har de seneste par år været lavere end forbruget, hvilket har 

medført, at sukkerlagrene er blevet mindre (Thiesen, 2021). Produktionen af sukker på verdensplan 

er influeret af tørke i Brasilien, som har haft den laveste produktion af sukker siden 2012. Også i 

Thailand har der været tørke, som har reduceret produktionen. Omvendt er der i lande som Egypten, 

Indien og Mexico samt i EU en stigende produktion af sukker, hvilket i nogen grad opvejer faldet i 

produktionen i Brasilien og Thailand. Læg dertil at importen af sukker i Kina er steget. 

Når lagrene af sukker reduceres, betyder det typisk mere volatile priser og typisk også højere priser, 

hvilket også er tilfældet i den nuværende situation. Sukkervirksomhedernes salgspris i EU lå i starten 

af 2019 på 315 euro pr. ton, mens prisen i sommeren 2021 var nået op på 395 euro pr. ton (Thiesen, 

2021). Futurepriserne på sukker med udløb i marts 2022 er steget yderligere og ligger 11 procent 

højere end i sommeren 2021 (ICE, 2021). 

Den danske sukkerroedyrker får dog ikke nødvendigvis gavn af de stigende verdensmarkedspriser 

med det samme, da det i høj grad afhænger af den kontrakttype og kontraktlængde, som den enkelte 

avler har indgået med Nordic Sugar. Der er to typer, en fastpriskontrakt og en kontrakt med variabel 

pris, og i forhold til kontraktlængden er der kontrakter med et, tre og fem års løbetid.  

Kontrakterne med variabel pris er afhængig af Nordic Sugars regnskabsresultat og er derfor ikke 

direkte bundet op på prisen på sukker. Der arbejdes for tiden på, at avlerne for dyrkningssæsonen i 

2023 kan tegne en kontrakt, som er bundet op på futureprisen på sukker. 

På grund af de seneste års lave priser har der forud for kontrakttegningen været usikkerhed om, hvor-

vidt det ville lykkes at få tegnet kontrakt på cirka 33.000 ha sukkerroer, som sikrer kapacitetsudnyt-

telse på de to sukkerfabrikker i Nykøbing og Nakskov. Det ser ikke ud til at være et problem at nå de 

cirka 33.000 ha med sukkerroer i 2022 (Frandsen, 2021). Dyrkningssæsonen 2021 var det første år, 

hvor sukkerroedyrkerne tegnede kontrakt på et areal i stedet for at tegne kontrakt på en mængde 

sukker, som var praksis tidligere. Dyrkerne er meget tilfredse med den nye ordning. 

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

kapacitet kan udnyttes fuldt ud, og sukkerroerne kan overleve perioden med lave priser og have en 

fremtid i Danmark. På grund af store investeringer i fabriksanlæg er gennemsnitsomkostningerne og 

dermed konkurrenceevnen meget følsom over for kapacitetsudnyttelsen af anlæggene.  
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Dyrkningsforholdene for sukkerroer i 2021 har været gode, men med et koldt og vådt forår havde 

roerne ikke det bedste startbetingelser. Allerede i løbet af juni havde de imidlertid mere eller mindre 

indhentet det forsømte. Derudover er der kommet tilpas mængder med 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 dermed kendes 

produktionen pr. ha i 2021 endnu ikke, men den foreløbige status på de forarbejdede roer lyder på et 

rodudbytte over gennemsnittet på cirka 76 tons pr. ha og med en gennemsnitlig sukkerprocent (for-

ventet cirka 17,8). Dette giver et sukkerudbytte på cirka 13,6 tons sukker pr. ha, som kun er lidt 

mindre end 2020, som ellers også var meget godt.  

Produktionsværdien af sukker forventes at blive cirka 540 mio. kr. i 2021, hvilket er på niveau med 

2020 og højere end de foregående år. I 2022 forventes produktionsværdien at blive på niveau med 

2021 på omkring 520 mio. kr. 

Kartofler 

Afsætningen af kartofler er en af de landbrugsgrene, der har været mest ramt af covid-19-nedluknin-

ger i 2020 og 2021. Det manglende forbrug af især pommes frites i Europa har forplantet sig til 

afsætning af især danske spisekartofler, men også indirekte den danske eksport af læggekartofler. 

Også afsætningen af produkter fra stivelseskartofler har været negativt påvirket på grund af øget kon-

kurrence fra andre overskudskartofler. Udsigterne i starten af 2021 var derfor ikke positive.  

Også produktionen af kartofler var udfordret i foråret 2021. Maj 2021 var som tidligere nævnt både 

kold og meget våd. Denne kombination var ikke god for de nylagte kartofler, og udsigterne for ud-

byttet indbød til pessimisme. Siden da har vækstsæsonen dog udviklet sig positivt, og udbytterne 

forventes at blive tæt på middel (Bødker, 2021). Særligt stivelseskartoflerne har kompenseret med et 

højt stivelsesindhold.  

I løbet af 2021 er afsætningssituationen også blevet forbedret. Ubalancen mellem udbud og efter-

spørgsel har rettet sig hurtigere end forventet, og priserne er ifølge Burgaard (2021) på vej tilbage til 

det høje niveau før covid-19. Branchen ser derfor positivt på fremtiden. På den måde kan 2021 be-

tegnes som et år, hvor tingene vendte.  

På grund af de forholdsvis dystre udsigter for 2021 blev arealet med kartofler samlet reduceret fra 

cirka 63.000 ha til 51.000 ha – et fald på 18,6 procent (Bødker, 2021; Danmarks Statistik, b). På trods 

af middeludbytter og rimelige priser forventes produktionsværdien derfor også at falde forholdsvis 

kraftigt fra 2,02 mia. til 1,63 mia. kr. – et fald på 12,9 procent. Branchen forventer, at meget af dette 

fald vil blive genvundet – om ikke helt, så i hvert fald delvist i 2022. Produktionsværdien for 2022 

forventes at blive cirka 1,88 mia. kr. – hvilket er over niveauet fra 2019. Med andre ord er kartoffel-

avlerne fortrøstningsfulde og på vej tilbage på det opadgående spor.   
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På lidt længere sigt er nogle af kartoffelavlerne udfordret af et fald i den afkoblede EU-støtte med 

den nye CAP fra 2023. Desuden er der stadig problemer med at finde et brugbart alternativ til sprøj-

temidlet Reglone, som bruges til nedvisning for at gøre kartoflerne lagerfaste. Begge dele kan presse 

kartoffelavlernes indtjening. På den positive side tror industrien fortsat på nye afsætningsmuligheder, 

og kartofler taler godt ind i den grønne dagsorden (Petersen, 2021). Kartoffelavlernes tro på fremtiden 

er derfor intakt. 

Økologisk planteavl 

Selvom vi ikke laver en særskilt opgørelse for økonomien blandt økologiske planteavlere, er dette 

dog et område, som har særskilt politisk bevågenhed, og derfor vil Landbrugets Økonomi fremover 

indeholde et afsnit om dette.  

Som det ses i figur 1.6, er det økologiske areal gennem en årrække vokset, men stigningen er i de 

seneste år stagneret. Af figuren ses også, at det især er arealer med korn og salgsafgrøder, der er steget 

fra 2016 til 2019. Meget af den stigning i arealet gælder altså planteavlere, der har lagt om til økologi. 

Hvorvidt disse planteavlere holder fast i økologien ud over den femårige periode, de har bundet sig 

til, kan man godt blive i tvivl om. Hvis det er tilfældet, at de falder fra, kan vi måske endda forudse 

et lille fald i det økologiske areal i de kommende år. 

Figur 1.6. Økologisk areal inklusive omlægning (ha) 

 
Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Baggrunden for den store omlægningsbølge af planteavlere fra 2016-19 skal primært findes i lave 

konventionelle kornpriser og høje økologiske kornpriser. Figur 1.7 viser, hvordan prisen på økologisk 



29 

 

korn i en årrække frem til 2019 var markant højere end de tilsvarende konventionelle priser2. Fra 

2019 og frem giver figur 1.7 også et tydeligt billede af, at den markante merpris for økologisk korn 

er indsnævret væsentligt. Det forlyder sågar, at en del af det økologiske korn i 2019 og 2020 er blevet 

solgt som konventionelt og altså uden nogen merpris. Hvorvidt den lave merpris for økologi fortsæt-

ter, er der delte meninger om, men hvis den gør, må man forvente, at nogle økologiske planteavlere 

ser en bedre forretning i at omlægge tilbage til konventionelt jordbrug. 

Figur 1.7. Økologiske og konventionelle kornpriser (kr. pr. hkg) 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer (2021a); VKST (2021). 

 

Medvirkende til dette frafald kan også blive de nye kvælstofregler, som sandsynligvis træder i kraft 

til dyrkningsåret 2023. Økologisk Landsforening har sammen med Landbrug & Fødevarer foreslået 

en reduktion i brugen af konventionel husdyrgødning, der blandt andet indebærer, at kvoten for kon-

ventionel gylle nedsættes fra 107 kg N til 43 kg N eventuelt med tillæg af 22 kg N fra afgasset gylle. 

Det har fået en gruppe af økologiske planteavlere uden egen husdyrproduktion til at protestere, og 

flere har annonceret, at de vil omlægge til konventionelt, hvis reglerne bliver en realitet (Iversen, 

2021). 

Samlet set er det derfor usandsynligt med en stor nettotilgang af økologisk jordbrug de kommende 

år. En målsætning om et fordoblet økologisk areal frem mod 2030 ser på den baggrund lidt vanskelig 

ud. 

  

                                                 

 
2 Det bør dog nævnes, at markedet for økologisk korn er væsentligt mindre gennemsigtigt end for konventionelt korn, 
og de præcise priser er derfor mere usikre. Det overordnede billede vurderes dog at være retvisende. 
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Gartneriprodukter 

Historien om gartneribranchen er umiddelbart lidt den samme for 2021 som for 2020, da også 2021 

har været præget af nedlukninger. Det er primært afsætningen af frugt og grønt til food service, der 

har været negativt ramt, og her har det vist sig vanskeligt at etablere nye afsætningskanaler (Johansen, 

2021).  

Lidt mere overordnet har disse afsætningsvanskeligheder trods alt et relativt begrænset omfang, og 

branchen som helhed har fortsat de gode takter fra sidste halvdel af 2020. Som det ses i tabel 1.1, 

forventes produktionsværdien for ”Potteplanter”, ”Frugt og grønt” samt ”Andre gartneriprodukter” 

at stige med henholdsvis cirka 10 procent, 5,7 procent og 13,4 procent. Samlet set forventes 2021 at 

bidrage med den største fremgang i nyere tid. 

Denne positive historie drives især af efterspørgslen efter potteplanter og planteskoleprodukter. Bag-

grunden er efterhånden velkendt. De mange hjemsendte mennesker både i Danmark og på eksport-

markederne har efterspurgt flere potteplanter til vindueskarmene og planter til haverne. Potteplante-

gartnerierne og planteskolerne har derfor været i stand til at få markant højere priser for deres pro-

dukter (Johansen, 2021). Hvorvidt det er en blivende ændring i forbrugerpræferencerne er svær at spå 

om, men især planteskolerne ser ifølge Johansen (2021) lyst på fremtiden. 

Medvirkende til denne optimisme er også den grønne omstilling, hvor planteskolerne forventer at 

skulle levere planter til f.eks. skovrejsning. Også produktion af frugt og grønt ser muligheder i det 

øgede fokus på lokalproduceret plantebaseret kost. 

De stigende energipriser, som især er slået igennem i anden halvdel af 2021, udgør dog en markant 

trussel også mod væksthusgartnerierne, hvor opvarmning og lys i vinterhalvåret er essentielt for pro-

duktionen. Det er selvsagt problematisk, når gaspriser og elpriser (inklusive distribution og betalte 

afgifter) begge næsten er fordoblet, som er tilfældet i løbet af 2021. Ultimo november 2021 er der 

også historier i dagspressen om gartnerier, der er i stærke overvejelser omkring at lukke ned for pro-

duktion (Aaberg & Baltzer, 2021). I afsnit 1.5 om særlige forhold kommer vi nærmere ind på den 

ekstraordinære prisudvikling, der har været på især energi. 

I den sammenhæng bør det nævnes, at en stor andel af væksthusene på Fyn er koblet på fjernvarme-

nettet. Fjernvarmepriserne er ikke umiddelbart påvirket af de høje gaspriser, og de oplever derfor ikke 

de samme prisstigninger på opvarmning som gartnerier uden for fjernvarmenettet. Hvis de høje gas-

priser fortsætter, må man derfor imødese en todeling af væksthusgartnerierne – de med lave varme-

omkostninger og god økonomi – og de væksthuse med naturgasopvarmning, der kan blive nød til at 

lukke ned på kort sigt. 

På trods af udfordringer med stigende omkostninger må man dog overordnet konkludere, at gartneri-

erne er inde i en positiv udvikling i disse år. 
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Grovfoder 

2021 har vist sig at være et middel godt år for grovfoderproduktion. Der var ellers bekymringer om 

det modsatte tidligt på året, hvor det kolde og våde forår medførte sen såning af majs. Den varme 

sommer har heldigvis kompenseret for den sene såning.  

Ændringer i NorFor3 medfører herudover, at energiværdien af majs er hævet, hvilket også medfører, 

at udbyttet på majsarealer målt i FEN pr. ha bliver hævet. Samlet set lander majsudbyttet pr. ha derfor 

cirka 7 procent over gennemsnittet af de seneste fem år. For 2022 forventes et mindre fald på under 

1 procent i udbyttet i majs i forhold til 2021.   

Græsmarkerne kom godt i gang i foråret og drog nytte af nedbør tidligt i vækstsæsonen. Udbytterne 

i græs forventes derfor at ligge i niveauet 5 procent over de seneste fem år. For 2022 forudsættes et 

fald i udbyttet på cirka 2,5 procent i forhold til 2021, tilbage i retning af en trendbaseret udvikling i 

udbyttet med et olympisk gennemsnit for de seneste fem år som fremskrivningsgrundlag. 

Arealet med grovfoderafgrøder er svagt faldende og forventes i 2021 at udgøre cirka 738.000 ha og 

dermed knap 30 procent af landbrugsarealet. Af de 738.000 ha er cirka 63 procent majs til ensilering 

og græs og kløver i omdrift, cirka 30 procent er græs uden for omdrift, mens den resterende del 

udgøres af mindre afgrødekategorier såsom korn til ensilering, lucerne mv. Der forventes et beskedent 

fald i det samlede grovfoderareal fra 2021 til 2022 til cirka 735.000 ha. Forbruget af grovfoder i 

kvægproduktionen er stabilt til faldende, hvorfor en gradvis udbyttefremgang kan kompensere for et 

svagt faldende areal. 

Den samlede produktionsværdi af grovfoder ventes at stige fra 6,7 mia. kr. i 2020 til 6,8 mia. kr. i 

2021, mens den ventes at falde tilbage til 6,7 mia. kr. i 2022.  

Mælk 

Prisen for mælk var bemærkelsesværdigt stabil i perioden fra januar 2019 til marts 2021 i betragtning 

af de meget svingende priser i den foregående periode. I denne periode har prisen for konventionel 

mælk ligget på mellem 2,55 og 2,68 kr. pr. kg med et gennemsnit på 2,59 kr. pr. kg. For økologisk 

mælk har der fra januar 2020 været gradvise nedjusteringer af tillægget i forhold til den konventio-

nelle mælkepris. Den økologiske mælkepris har i perioden ligget på mellem 3,20 og 3,40 kr. pr. kg 

med et gennemsnit på 3,33 kr. pr. kg.  

I de tre sidste kvartaler af 2021 er mælkeprisen steget gradvist til et niveau, der ligger på cirka 3,10 

kr. pr. kg ultimo 2021, altså cirka 50 øre over niveaet i den stabile periode omkring de 2,60 kr. pr. kg.  

                                                 

 
3 Nordic Feed Evaluation System 
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Det forudsættes således, at prisen for konventionel mælk med 4,2 procent fedt og 3,4 procent protein 

udvikler sig fra et gennemsnitsniveau på 2,61 kr. pr. kg i 2020 til 2,81 kr. pr. kg i 2021 og til 3,05 kr. 

pr. kg for 2022.  

Den økologiske mælk, der i 2020 landede på 3,30 kr. pr. kg, ventes i 2021 at lande på et gennemsnit 

på 3,41 kr. pr. kg og på 3,65 kr. pr. kg i 2022.  

Figur 1.8 viser udviklingen i den danske mælkenotering fra 1995 til 2021. 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 frem til og med første kvartal 2021, 

hvorefter der er tegn på en stigende og mere svingende pris i tråd med udviklingen i mange andre 

produkter. Den stabile pris de seneste år vurderes således ikke at være udtryk for en længerevarende 

stabil periode i mælkepriserne.  

Figur 1.8. Mælkenoteringen, 4,2 procent fedt, 3,4 procent protein (øre pr. kg) 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer (2021a) via Farmtal Online (konventionel og økologisk) samt Danmarks Statistik, b (Mælk ab landmand). 

Observation for december 2021 egen tilføjelse. 

 

      

Den samlede indvejning af både konventionel og økologisk mælk til mejerierne var i 2019 i alt på 

5,615 mia. kg, næsten samme mængde som året før. I 2020 steg den indvejede mængde en smule til 

5,667 mia. kg, hvilket også forventes at blive indvejningen i 2021. Efter de første ni måneder ligger 

indvejningen på et niveau, der er mindre end 1 procent under indvejningen for samme periode i 2020. 

Til 2022 forventes en beskeden stigning i indvejningen til 5,678 mia. kg.  
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Baggrunden for den beskedne vækst i indvejningen er en meget svagt faldende bestand af malkekøer 

og en meget beskeden ydelsesfremgang. Normalt ligger væksten i indvejningen pr. malkeko i ni-

veauet 2-3 procent, men har de seneste år ligget noget lavere og forventes i 2021 og 2022 at ligge på 

niveauet 0-1 procent. Den beskedne ydelsesfremgang på landsplan vurderes ikke at have forklaring i 

svigtende avlsfremgang. Avlsfremgangen vurderes at være meget jævn. Det vurderes derimod pri-

mært, at forklaringen skal findes i ændringer i fodringen betinget af omlægning til non-GM, udsving 

i foderpriser og miljøbetinget reduktion af proteinfodring. En lille del af forklaringen kan også være 

en stigning i den økologiske andel af mælken, da det er kendt, at ydelsen i økologiske besætninger 

normalt er lavere end i konventionelle besætninger. 

Den samlede produktionsværdi af mælk inklusive kvalitetstillæg blandt andet vedrørende højere fak-

tisk indhold af fedt og protein end de 4,2 og 3,4 procent anvendt i priskurven ovenfor, ventes at være 

stigende fra omkring 16,1 mia. kr. i 2020 til 17,2 mia. kr. i 2021 og 18,7 mia. kr. i 2022. Produkti-

onsværdien ventes dermed at komme over det hidtidige 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 2021 og i 2022 meget gode resultater i historisk perspektiv, selvom usikkerheden 

omkring 2022 naturligvis er betydelig. På trods af de gode resultater er flere bedrifter stadig udfordret 

likviditetsmæssigt på grund af afdrag på en høj gæld. Kvægbruget er den driftsgren, der har den hø-

jeste gældsprocent. Med den finansielle risiko knyttet til den høje gæld og den driftsmæssige risiko 

generelt er forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje forventet på omkring 5,5-6,0 procent i 2021 

og i 2022 på et niveau, der anses for rimeligt, for at risikoen kan siges at blive fuldt aflønnet. Dette 

er i historisk sammenhæng en meget sjælden konklusion for mælkeproduktionserhvervet. 

Slagtekvæg 

Den danske oksekødsbranche har været under pres igennem længere tid med et vigende bytteforhold, 

drevet af høje foderpriser på bagkant af tørken 2018 og lave priser på oksekød gennem længere tid, 

der i 2020 blev sendt yderligere ned som følge af vigende efterspørgsel på dyre udskæringer grundet 

covid-19-nedlukningen. Fra omkring februar 2021 har der været kraftige stigninger i priserne på ok-

sekød med de kraftigste stigninger på de laveste klassificeringer. Dette er illustreret ved EUROP-

noteringen for udvalgte klasser i figur 1.9. Dette har medført en stigning i noteringen Køer P3 på 32 

procent i 2021 (laveste til højeste notering). Bytteforholdet for oksekødsproduktion er dog yderligere 

forringet af de stigende foderpriser. 

Det lave bytteforhold har været medvirkende årsag til en stigende eksport af spædkalve under to 

måneder, som i 2019 nåede 43.600 kalve, i 2020 nåede 43.800 (Landbrug & Fødevarer, 2021c) og i 

2021 forventes at nå et lidt højere niveau på 44.500-45.000 kalve. I perioden 2015 til 2018 var ek-

sporten på et væsentligt lavere niveau, omkring 33.000 kalve årligt, mens eksporten i 2013 og 2014 

var på niveau med den nuværende eksport.  
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Figur 1.9. Slagtekreaturer, EUROP-ugepriser, udvalgte klassificeringer (øre pr. kg slagtevægt) 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer (2021b)  

 

 

Mens bestanden af malkekøer er meget svagt faldende fra 566.000 i 2020 til forventet 564.000 og 

563.000 malkekøer i henholdsvis 2021 og 2022, er bestanden af ammekøer i en fortsat udvikling mod 

væsentligt færre dyr. Bestanden var således på 83.000 dyr i 2020 og forventes at falde til 81.000 og 

77.000 i henholdsvis 2021 og 2022. Hvor bestanden af malkekøer forventes at være faldet med 4 

procent fra 2012 til 2022, forventes bestanden af ammekøer at være faldet med 25 procent i samme 

periode.   

En del af kødkvægsproduktionen er baseret på naturpleje med støtte fra Landbrugsstyrelsens pleje-

græs-ordninger under landdistriktsprogrammet. Fra januar 2022 forventes nye regler for arealer, der 

afgræsses under ordningen med ”fast græsningstryk”. Tidligere var der under ordningen med fast 

græsningstryk et krav om 1,2 storkreaturer pr. ha i perioden juni, juli og august for at være berettiget 

til tilskud. Der var dog mulighed for dispensation til nedsat græsningstryk. Med nye regler foreslås 

det, at græsningstrykket ved plejeforpligtigelsen ”fast græsningstryk” sænkes til 0,3 storkreaturer pr. 

ha. Dette vurderes alt andet lige at reducere produktionen af kød fra naturpleje. Omfanget er usikkert, 

idet der formenligt har været udbredt brug af dispensationsmuligheden i forvejen.      

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. Produktionscyklus er imidlertid væsentligt længere i oksekødsproduktio-

nen end f.eks. i svineproduktionen, og der er dermed en længere kapitalbinding i besætningen.  
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Der forventes en ændring i mængdeindekset på kvæg på -3,6 procent fra 2020 til 2021 og en lidt 

større ændring i mængden på -4,5 procent fra 2021 til 2022. Prisen ventes at stige med 3,8 procent i 

2021 sammenlignet 2020. I 2021 ventes et yderligere stigning på 5,7 procent.   

For 2021 ventes den samlede produktionsværdi for oksekødsproduktionen (ab landmand) i absolutte 

termer at være på cirka 2,80 mia. kr., mens den for 2022 kun ventes at stige beskedent til 2,83 mia. 

kr., idet de mængdemæssige fald stort set opvejer de prismæssige stigninger.  

Svin 

På svineområdet har der igen i 2021 været meget turbulens, og året lægger sig således i halen på det 

turbulente år 2020. I starten af året skulle markedet i EU finde ind i en ny ligevægt efter udbruddet af 

afrikansk svinepest (ASF) i Tyskland og fortsat nedlukning på grund af covid-19. I en situation, hvor 

Kina fortsat havde stor import af svinekød, førte det til stigende priser i løbet af foråret. Men henover 

sommeren reducerede Kina importen markant med drastisk faldende priser for svinekød til følge. 

Udsvingene i Kinas import af svinekød vurderes at være relateret til ASF. Disse særlige forhold ved-

rørende ASF er dækket i afsnit 1.5. 

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

prisforholdene og eksporten af smågrise. Noteringen fra Danish Crown toppede i juni med en gen-

nemsnitlig pris på 11,58 kr. pr. kg plus efterbetaling, og derfra er den faldet meget brat henover som-

meren, så noteringen allerede i september var på 8,70 kr. pr. kg plus efterbetaling, som vist i figur 

1.10. Siden da er noteringen faldet en smule, så den både i oktober og november har ligget på 8,40 

kr. pr. kg plus efterbetaling.  

Figur 1.10. Notering for slagtevin (kr. pr. kg) 

 
Kilde: SEGES Svineproduktion (2021a) 
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I takt med at restaurations- og cateringbrancherne åbnede i foråret 2021 betød det, i kombination med 

at Kina stadig importerede relativt store mængder svinekød, en stigende efterspørgsel efter svinekød. 

Da Kina reducerede importen af svinekød, faldt priserne i EU brat, og priserne har været lave i efter-

året 2021. Den lave pris på svinekød forventes at fortsætte, indtil Kina igen begynder at importere 

svinekød. Der er en forventning om, at det sker i første halvdel af 2022. Sker det ikke, vil det medføre 

lavere priser for svinekød end forudsat i prognosen. 

På lang sigt forventes en fortsat stigning i efterspørgslen efter svinekød til trods for et faldende for-

brug i Europa. OECD og FAO (2021) forventer, at det globale svinekødsforbrug stiger med 13 pro-

cent inden 2030 i forhold til det nuværende niveau, primært drevet af velstandsstigning i udviklings-

lande.  

Eksporten til Tyskland 

Efter udbrud af ASF i Tyskland var der ved indgangen til 2021 pres på smågriseprisen i Tyskland på 

grund af usikkerhed og dårligere økonomi i slagtesvin. Slagtesvineproducenter med ældre anlæg uden 

meget kapital bundet i produktionen var utilbøjelige til at købe smågrise i en situation, hvor der er 

stor usikkerhed om afregningsprisen. I takt med at markedet for svinekød fik omdirigeret ordrerne, 

og der fortsat var stor eksport til Kina, steg prisen på smågrise til Tyskland.  

De fortsatte problemer med udbrud af ASF i Tyskland og deraf følgende eksportbegrænsninger for 

tyske slagterier i kombination med, at Kina har reduceret importen, har medført, at puljeprisen er 

faldet markant i 2021 og er ultimo 2021 på det laveste niveau meget længe. 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 1.11, er puljeprisen faldet fra 495 kr. pr. smågris i maj måned til 160 kr. pr. 

smågris i november måned. Den lave pris på smågrise følger af, at der også er en lav pris på slagtesvin 

i Tyskland ultimo 2021, og at foderprisen er meget høj. Prisrelationerne forventes at accelerere en 

strukturudvikling i den tyske svineproduktion i retning af væsentligt færre smågriseproducenter, men 

hvor de producenter, som fortsat producerer, vil have en større gennemsnitlig produktion.  

I figur 1.11 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. 
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Figur 1.11. Smågrisepris i Tyskland og Danmark (kr. pr. gris) 

 
Kilde: SEGES Svineproduktion (2021a) 

 

 

Danske Svineproducenter (2021) 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 1.12 viser den månedlige udvikling i antal grise eksporteret til Tyskland, og her fremgår, at 

eksporten i 2021 målt i mængde ligger på niveau med eksporten inden udbruddet af ASF i Tyskland. 

Eksporten til Tyskland udgør en betydelig del af eksporten af smågrise og har udgjort cirka 45 procent 

de senere år. Det er et fald fra cirka 65 procent i 2013. 
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Figur 1.12. Månedlig eksport af smågrise til Tyskland4 for 2018-2021 

 
Kilde: Danske Svineproducenter (2021) 

 

 

Figur 1.13 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 i 2021 at stagnere på cirka 6 mio. smågrise. Derimod forventes eksporten til Polen at 

falde i 2021, blandt andet på grund af dårlig økonomi forbundet med høje foderomkostninger. Den 

samlede eksport de seneste fire år har således ligget på mellem 13,7 og 14,4 mio. smågrise ifølge 

Danske Svineproducenter (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
4 Smågrise med destination i Tyskland. Derudover er der eksporteret mange grise, som transporteres gennem Tysk-
land. 
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Figur 1.13. Årlig eksport af smågrise til udvalgte europæiske lande  

 
*Tallet for 2021 antager, at eksporten i fjerde kvartal er på samme niveau som eksporten i tredje kvartal 

** ”Andre” indeholder de lande, Danske Svineproducenter har grupperet som ”andre” plus Nederlandene, Kroatien, Rumænien, Slova-

kiet, Tjekkiet og Ungarn.  

Kilde: Danske Svineproducenter (2021) 

 

Effekten på slagtninger i Danmark 

Den aktuelle nedgang i eksporten til Polen 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 slagterier 

gjorde, således at produktionen af slagtesvin dermed var en bedre forretning. Danske slagteriers kon-

kurrencefordel 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 er baseret 

på eksport ud af EU end andre europæiske lande, gavnede det prisen på det danske marked for slag-

tesvin. 

Den stigende interesse for at producere slagtesvin i Danmark samt udfordringer med coronavirus-

smitte blandt medarbejderne 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 stal-

dene ude på bedrifterne og er utilfredsstillende for andelshaverne i Danish Crown.  

Som en konsekvens indførte Danish Crown i 2020 kvotesystem med prisdifferentiering på leverancer 

af slagtesvin, så stabile leverandører af slagtesvin til andelsselskabet kunne få deres grise slagtet plan-

mæssigt. Dette kvotesystem er erstattet af en venteliste for optagelse af medlemmer i andelsselskabet, 

og dermed kan nye leverandører for tiden ikke komme til at levere grise til Danish Crown.  

Hvorvidt turbulensen på smågrisemarkedet medfører større investeringer i slagtesvinestalde på lands-

plan er meget usikkert. Svineproducenter, som overvejer at investere i slagtesvinestalde, vurderes 
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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 i forhold til udenlandske slagterier.  

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

nefoder. Hvis prisen på indkøbte smågrise følger den beregnede notering, 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 

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 (2021b) for perioden 2010 til 2021 

er vist i figur 1.14. Årsagen til, at dækningsbidraget for slagtesvin med smågrise handlet til den be-

regnede notering er så lavt, er, at foderpriserne er steget så kraftigt kombineret med en relativt lav 

pris på slagtesvin. 

 

Figur 1.14. Udviklingen i det beregnede dækningsbidrag for slagtesvin fra 2010 til 2021  

 
Kilde: SEGES Svineproduktion (2021b) og egne beregninger 

 

 

Efterbetalingen for grise leveret til Danish Crown blev i 2021 (oktober 2020 til oktober 2021) højere 

end forventet i f.eks. Farmtal Online og blev fastsat til 130 øre pr. kg leveret til Danish Crown. Der-

udover er der indsat 18 øre på personlige konti som en del af egenkapitalen i Danish Crown. Disse 

18 øre kan under særlige omstændigheder udbetales over en tiårig periode ved ophør af medlemsska-

bet af andelsselskabet (Danish Crown, 2021).  

Leverandører til Tican Fresh Meat (herunder SB Pork) får mod sædvane ikke en matchende efterbe-

taling for året 2020-2021, da Tican udbetaler samlet 1,05 kr. pr. kg over den løbende notering og altså 
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dermed 25 øre mindre end den årlige udbetaling fra Danish Crown (Springborg, 2021). Af de 105 øre 

udbetales de 80 øre løbende sammen med afregningen for grisene.  

Bemærk, at der er ekstra stor usikkerhed forbundet med prognosen for svineproducenternes økonomi 

i 2022 – både for slagtesvine- og smågriseproducenterne. I prognosen for 2022 er det forventet, at 

noteringen stiger i løbet af første halvår og når 11 kr. pr. kg plus efterbetaling efter sommeren, og 

derudover at puljeprisen på smågrise stiger i løbet af første kvartal og når 415 kr. pr. smågris efter 

sommeren. Den meget usikre situation om Kinas import af svinekød med afledte konsekvenser på det 

tyske marked medfører stor usikkerhed om, hvorvidt den forventede stigning materialiserer sig alle-

rede i første kvartal til det niveau. Smågriseprisen har selvsagt stor indflydelse på økonomien for 

smågriseproducenterne.  

 

På trods af rutsjeturen for smågrisepriserne forventes produktionsværdien af svin at lande omkring 

24,3 mia. kr. i 2021 på grund af høje priser først på året. Det er på niveau med produktionsværdien i 

2019, men knapt 4 mia. kr. lavere end i 2020. I 2022 forventes produktionsværdien at stige med 1 

mia. kr. til 25,3 mia. kr. baseret på et lavt prisniveau først på året, men stigende til et højere prisniveau 

i løbet af året kombineret med en let reduceret produktion.   

Som det fremgår af afsnit 1.8, er driftsresultaterne for de store svineproducenter hårdt ramt af de 

faldende priser i kombination med de meget høje foderpriser. Indtjeningen falder således fra cirka 3,7 

mio. kr. pr. bedrift i 2020 til cirka -200 t.kr. pr. bedrift i 2021. I 2022 forventes den gennemsnitlige 

svinepris at stige, samtidig med at foderomkostningerne som gennemsnit for året forventes at falde, 

med den konsekvens at driftsresultatet for 2022 for de store svineproducenter forventes at lande i 

underkanten af 800 t.kr. pr. bedrift. 

Slagtekyllinger 

Produktion af slagtekyllinger befinder sig for tiden i en vanskelig situation med et kraftigt forringet 

bytteforhold. På outputsiden bliver producenterne presset af en lavere afregningspris for kyllingekød, 

mens de på inputsiden oplever kraftigt stigende foderpriser. Optimismen fra før covid-19-pandemien 

er således afløst af sammenbidthed og håb om, at det snart vender igen (Jensen, 2021). 

 

Prisniveauet blev for alvor trykket under sidste års lange periode med fugleinfluenza, der lukkede 

adgangen til flere højprismarkeder, hvoraf Sydkorea er det vigtigste (Larsen, S.M., 2021). Covid-19-

pandemien synes dog også at have sin del af skylden, og måske har konsekvenser via food service og 

catering i første omgang været lidt undervurderet (Jensen, 2021). Effekten af manglende afsætning 

til kantinernes buffeter og aflyste arrangementer synes også at fortsætte med en ny opblomstring af 

coronavirussmitte henover efteråret 2021. Dertil kommer nye fund af højpatogen fugleinfluenza i 

november 2021, som skaber yderligere usikkerhed. Samlet set er prisudsigterne på kort sigt derfor 

ikke alt for positive.  
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I afsnit 1.5 om særlige forhold vil vi kommentere lidt yderligere på fugleinfluenza og konsekvenserne 

for fjerkræproduktionen. 

 

På inputsiden bliver producenterne som nævnt presset af stigende foderpriser, der udgør langt den 

største omkostningspost i produktionen af slagtekyllinger. Skulle producenterne kompenseres for de 

øgede foderomkostninger, som især er slået igennem i andet halvår 2021, skulle afregningsprisen 

ifølge deres egne beregninger fra september 2021 øges med 90-100 øre, svarende til en prisstigning 

på cirka 15 procent (Jensen, 2021). Afregningsprisen for slagtekyllinger er da også steget i efteråret 

2021, men kun med cirka 30 øre – altså langt fra nok til at dække de øgede omkostninger. Samlet set 

er økonomien i slagtekyllingeproduktion således blevet væsentligt forringet de seneste et til to år.  

 

I forhold til kyllingeproducenternes samlede økonomi bliver de dog til en vis grad reddet af, at stør-

stedelen også har en væsentlig planteproduktion, hvor afgrødepriserne i stor grad følger foderprisen. 

Hvad man taber på gyngerne, vinder man populært sagt på karrusellerne. Mest direkte foregår dette, 

når foderkontrakter indgås direkte i en byttehandel for korn. Der kan dog være nogle, der har speku-

leret i prisfald efter høst og derfor har solgt deres korn tidligt uden at lave en tilsvarende lang foder-

kontrakt. Her vil man mærke den fulde effekt af prisstigningerne, når foderkontrakterne skal fornyes. 

Uanset indtjeningen i planteproduktionen ændrer det dog ikke på, at produktionen af slagtekyllinger 

isoleret set ikke er rentabel med det nuværende bytteforhold. 

 

På lidt længere sigt er branchen dog fortsat optimistisk (Jensen, 2021). Produktionen af slagtekyllin-

ger er relativt klimaeffektiv med et lavt foderforbrug, og samtidig er kyllingekød både fedtfattigt og 

ofte forholdsvis enkelt at tilberede. På verdensplan forventer OECD og FAO (2021) fortsat, at kyl-

lingekød vil have den største vækst frem mod 2030 af alle kødtyper og dermed øge positionen som 

den største kødvare globalt. Hvorvidt de danske producenter med et højere omkostningsniveau og en 

højere veterinær status vil få gavn af denne udvikling, er dog vanskeligt at spå om. For danske pro-

ducenter vil det fortsat være forbrugerpræferencer fra betalingsvillige nichemarkeder, der bliver af-

gørende.  

 

Et hjemligt eksempel på kampen om den betalingsvillige forbruger er introduktion af langsomt-vok-

sende kyllinger. Kyllingeracen Ross 308 er den dominerende slagtekylling på verdensplan, da den 

har en hurtig tilvækst og en meget høj fodereffektivitet. Af dyrevelfærdsårsager har flere detailkæder 

i Danmark såsom Lidl, Aldi og til dels også Salling Group (Bilka, Føtex og Netto) i 2020 bebudet, at 

de vil udfase salget af ”turbokyllinger” (Ross 308). Selv om mange producenter er positive over for 

et skifte mod langsomt-voksende kyllinger, foregår udfasningen af ”turbokyllinger” dog ikke så hur-

tigt som bebudet for blot et år siden (Kristensen, 2021). Dermed er der ikke udsigt til et markant skifte 

tilsvarende det, der skete på få år for burægproduktionen. Forskellen er nok, at for kyllinger er mer-

prisen i køledisken så væsentlig, at mange indtil videre lader sig afskrække (Jensen, 2021).  
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Afslutningsvis skal det nævnes, at produktionsværdien for slagtekyllinger, jf. tabel 1.3, er forholdsvis 

stabil trods de økonomiske udfordringer i branchen. Sammenlignet med andre landbrugsprodukter er 

afregningspriserne på kyllingekød forholdsvis stabile. Her må man konstatere, at de privatejede kyl-

lingeslagterier i højere grad end f.eks. de andelsejede svineslagterier absorberer både høj- og lavkon-

junkturer.  

 

Mængdemæssigt er produktionen også stabil. Det udprægede behov for langtidsplanlægning i alle led 

i produktionskæden – fra rugerier til slagterier – betyder, at antallet af producerede kyllinger ligger 

fast langt frem i tiden. Dog er der en mængdemæssig nedgang i kg (ikke i stk.) for 2021, da situationen 

omkring fugleinfluenza har stoppet delslagtninger. Faldet i produktionsværdi for 2021 på 7,8 procent 

dækker således primært over, at slagtevægten er faldet. For 2022 forventes noget af dette fald at blive 

genvundet, men det afhænger naturligvis af situationen omkring fugleinfluenza. Men som nævnt dæk-

ker disse tal over et markant forringet bytteforhold og presset økonomi hos producenterne. 

 

Konsumæg 

Produktionen af æg stiger fortsat stabilt med cirka 5 procent om året. I det store perspektiv er det en 

ganske markant udvikling, ægproduktionen har været igennem. Som det ses i figur 1.15, er der dels 

sket en stor transition fra buræg til skrabeæg og økologiske æg, og dels er den samlede produktion 

steget ret markant. Over de seneste 10 år er produktionen således forøget med cirka 36 procent i alt 

eller cirka 3,45 procent årligt. 

 

Figur 1.15. Udvikling i produktion af æg (mio. kg pr. år) 

 
Kilde: Danmarks Statistik (b) og egne beregninger 
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Ifølge Larsen, J. N. (2021) er der kun fire burægproducenter tilbage, der leverer til konsum. Den store 

omlægning af dansk ægproduktion er således ved at være tilendebragt. Da udvidelser af produktions-

kapaciteten typisk sker ved renovering eller omlægning af produktion, må vi ligeledes forvente, at 

væksten i den samlede produktion fremover vil foregå mere afdæmpet. 

 

Bemærk i øvrigt den forholdsvis store forøgelse af skabeæg i figur 1.15 for 2021. Disse tal skyldes i 

nogen grad omklassificering af frilandsæg til skrabeæg på grund af indespærring i første og andet 

kvartal i forbindelse med fugleinfluenza. Den småt-stiplede linje viser derfor det reelle billede uden 

omklassificering. For de økologiske æg har der ikke været denne omklassificering på grund af inde-

spærring – men mere om dette i afsnit 1.5, hvor situationen omkring fugleinfluenza vil blive uddybet. 

 

I forhold til priser har fugleinfluenza ikke haft nogen stor konsekvens for konsumæg. Dels er ekspor-

ten af æg meget begrænset (cirka 10 procent), og dels er der gode aftaler med aftagerlandene i f.eks. 

Mellemøsten (Larsen, J. N., 2021). Eksporten har sågar været begunstiget af mangel på æg i Sverige 

og Tyskland på grund af aflivede besætninger i disse lande (Hansen, 2021) I Sverige blev den største 

nordiske ægproducent ramt af fugleinfluenza, og samlet set har de i Sverige måttet aflive 2 mio. 

æglæggere i løbet af sidste sæsons udbrud af fugleinfluenza, hvilket skabte et importbehov for sal-

monellafri æg (Colliander, 2021; Larsen, J. N., 2021).  

 

Der er naturligvis også andre forhold end fugleinfluenza, der påvirker priserne. På den ene side er der 

tendens til et lille nedadgående pres især for skrabeæg, som nu er det billigste æg i supermarkedet. 

På den anden side lægger de højere foderpriser pres på producenterne, hvilket skaber et pres for at få 

sat afregningspriser lidt op. Samlet set synes priserne at være relativt stabile – både i 2021 og i 2022. 

Stigningen i produktionsværdien for 2021 og 2022 forventes derfor nogenlunde at følge den forven-

tede stigning i produktionen.  

 

En sidste ting, der også bør nævnes, er problemet med brækkede brystben. I august 2021 offentlig-

gjorde Københavns Universitet et studie, hvori det blev klart, at en meget stor andel af alle æglæggere 

bredt for alle kategorier har problemer med brækkede brystben (Thøfner et. al., 2021). Dette er et 

massivt dyrevelfærdsproblem for den kommercielle konsumægproduktion globalt, og noget tyder på, 

at det er relateret til avlsudviklingen af høns, der lægger mange og store æg. Det er således ikke et 

problem, der lige lader sig løse. 

1.5 Særlige forhold 

 

Prisstigninger 

I løbet af 2021 er der sagt og skrevet meget om stigende priser. Inflation er pludseligt kommet tilbage 

på dagsordenen. Indledningsvis var det især materialer til byggeriet, der steg i pris. Et globalt bygge-

boom, barkbiller i Canada, fragtproblemer og så videre har været de logiske forklaringer på de for-

skellige konkrete prisstigninger. 
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Der er også landbrugs- og gartneriprodukter, der ligesom byggematerialer har været direkte begun-

stiget af ændrede forbrugspræferencer under covid-19-krisen. Som nævnt har f.eks. græsfrø, potte-

planter og planteskoleprodukter hjembragt højere priser. Omvendt har der også været prisfald på 

f.eks. kartofler. 

 

Efterhånden som de direkte priseffekter er ved at flade ud, har andre mere indirekte priseffekter taget 

over i løbet af 2021. I første omgang var det især prisstigninger på råvarer og energi, der var i fokus. 

Aktuelt er mange økonomer stærkt optagede af, hvorvidt prisstigningerne er et midlertidigt covid-19-

relateret problem, der kan forklares med forskellige flaskehalse, eller om det er ved at udvikle sig til 

en mere permanent situation med generel inflation i samfundet.    

 

For landbrug er det særligt relevant at fokusere på råvarer. F.eks. vil højere priser på olie øge efter-

spørgslen efter majs og raps til biobrændstoffer, som igen vil konkurrere om jorden med andre afgrø-

der, som dermed også vil stige i pris. Højere foderomkostninger vil presse husdyrproduktion, som på 

sigt vil blive reduceret, og priserne på mælk og kød vil stige. På lang sigt er der således en stærk 

sammenhæng mellem priserne på råvarer og priserne på landbrugsvarer. Hvorvidt det er denne be-

vægelse, vi ser igangsat, bliver interessant at følge, men faktum er, at afgrøderne allerede er steget i 

pris – i hvert fald delvis på grund af sammenhængen til energi og råvarer.  

 

På inputsiden har råvarer og energi selvsagt også indflydelse på sektorens omkostningsniveau. De 

højere foderpriser er som nævnt en stor belastning for den animalske produktion. Landbrug og gart-

nerier er også store forbrugere af energi – både direkte i form af el, gas og brændstof – og indirekte i 

form af handelsgødning. I de følgende afsnit vil vi kvantificere og diskutere konsekvenser for de 

forskellige produktioner af de prisstigninger, der har været på elektricitet og gødning, men først nogle 

få bemærkninger om gas og brændstof.  

 

Gas betyder meget for gartnerier, men kun i mindre grad for landbruget. For de store potteplantegart-

nerier med mere end to helårsarbejdere, der udelukkende bruger gas til opvarmning, betyder prisstig-

ningen næsten en fordobling i varmeomkostninger – svarende til cirka 850 t.kr. ekstra. Som nævnt 

har det i år voldsomt stor betydning, om væksthuset er på fjernvarmenettet.  

 

Brændstofomkostninger har betydning for jordbruget bredt, men stigningen har ikke været så vold-

som og omkostningsandelen ikke så stor. Ifølge vores beregninger stiger omkostningerne til brænd-

stof fra cirka 306 t.kr. til 376 t.kr. fra 2020 til 2021 for de store planteavlsbedrifter med mere end to 

helårsarbejdere. Mange landbrug har dog lange fastprisaftaler på diesel, så på kort sigt er det svært at 

forudsige, i hvor stor en grad prisstigningerne slår igennem. 
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Elektricitet 

I dagspressen har der de seneste måneder været mange historier om elprisens himmelflugt, og der er 

ingen tvivl om, at den rå elpris er steget kraftigt i løbet af 2021. Selv om landbrugsvirksomheder ikke 

betaler elafgift af el til procesformål, skal de stadig betale en fast transmissionsafgift5 pr. kWh. De 

faktisk betalte priser inklusive dette faste element er derfor ikke steget helt så meget som den rå 

elektricitet. 

 

En anden faktor i forhold til de faktisk betalte omkostninger er hele tidsperspektivet. Priserne på 

Nordpool (elbørsen) har varieret kraftigt hen over året, og varierer også hen over døgnet. Præcis hvil-

ken pris, den enkelte aftager har betalt, vil derfor afhænge af den kontrakt, man har, og hvornår for-

bruget har fundet sted. 

 

Forbrug til staldanlæg (f.eks. ventilation) er formentlig forholdsvis jævnt fordelt over året og over 

døgnet. Korntørring derimod foregår i august og september, mens gartnerier primært forbruger lys og 

varme i vinterhalvåret. Dertil kommer, at den enkelte aftager kan have en kontraktpris baseret på 

spotpriser eller faste priser på kortere eller længere sigt.  

 

I vores prognose kan vi ikke tage højde for denne variation. Som en pragmatisk løsning har vi valgt 

at basere prisudviklingen på et årsgennemsnit af SEAS-NVE’s månedspriser for erhverv. Ifølge den 

model forventes en samlet prisstigning fra 2020 til 2021 på cirka 81 procent. For hele sektoren betyder 

denne prisstigning en samlet meromkostning for 2021 på cirka 878 mio. kr. ifølge vores beregninger.  

På bedriftsniveau er disse meromkostninger naturligvis ikke jævn fordelt. Tabel 1.5 viser en konse-

kvensberegning for forskellige typer af heltidsbedrifter med mere end to helårsarbejdere.  

 

Tabel 1.5. Omkostninger til el på bedriftsniveau for 2021 (1.000 kr.) 
 Potteplanter Planteavlere Svin Mælk 
     
El-omkostninger uden prisstigning 2021 698 65 199 102 
Meromkostning ved forudsat prisstigning '21 +567 +53 +161 +83 
Resultat efter finansiering, gns. 2016-2020 1098 652 1838 769 
Meromkostninger i procent af gns. resultat 51,6% 8,1% 8,8% 10,8% 

Kilde: Egne beregninger 

 

Ikke overraskende er det især væksthusgartnerier, her eksemplificeret ved potteplanter, der rammes 

af de højere elpriser. Inden for landbrug er det mere jævnt fordelt, hvis man sammenligner merom-

kostningen med gennemsnittet af de seneste fem års resultat efter finansiering. I den sammenhæng 

bør det dog nævnes, at især svineproducenterne har haft nogle gode år, så den reelle belastning er nok 

størst for disse landbrugsbedrifter. 

 

 

                                                 

 
5 Den faktisk betalte nettarif varierer i forhold til forbrug, tidsrum, lokalitet og aftale. Vi har derfor brugt et gennem-
snit for nettarif C på 26,11 øre, jf. Dansk Energi (2021).  
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Gødning 

Gødning bliver handlet hele året, mens forbruget næsten udelukkende ligger i vækstsæsonen fra fe-

bruar til maj. Derfor siger man, at gødningsåret starter i juni/juli, da man her begynder at købe ind til 

næste års afgrøder. Prisstigningerne i efteråret 2021 vedrører derfor høsten 2022.  

 

Typisk prøver producenterne at sætte et attraktivt prisniveau i starten af sæsonen, så landmænd er 

fristede til at få det hjem på lager allerede i løbet af sommeren. Idéen med at få solgt noget gødning 

tidligt er, at gødningsproducenterne kan få deres lager frigjort og få noget likviditet til den løbende 

produktion. 

 

Som andre varer bliver prisen på handelsgødning bestemt af udbud og efterspørgsel. For efterspørgs-

len er de forventede afgrødepriser afgørende. Produktionsøkonomisk vil enhver landmand optimere 

tilførslen marginalt, så værdien af de ekstra afgrøder, som gødningen bidrager med, kan dækkes af 

de ekstra omkostninger, gødningen koster. Derfor bliver prisforholdet mellem gødning og afgrøder 

afgørende for tilførslen. I prissætningen vil gødningsproducenterne således forsøge at kapitalisere på 

stigende afgrødepriser, og historisk er der god sammenhæng mellem prisen på hvede og prisen på 

urea på verdensmarkedet (Hansen, 2018).   

 

Sådan var det også i løbet af første halvår 2021. De stigende afgrødepriser blev indarbejdet i de priser, 

som gødningsmarkedet startede op med i juli måned. Prisen for 100 kg NS 27-4 (den mest almindelige 

rene kvælstofgødning med svovl6) steg således fra en pris på cirka 160 kr. i juli 2020 til en pris på 

cirka 225 kr. i juli 2021.  

 

I løbet af efteråret 2021 løb prisudviklingen på gødning dog hurtigt fra prisudviklingen på afgrøder. 

Gasprisen er steget så voldsomt, at gødningsproducenterne er blevet tvunget til at sætte prisen kraftigt 

op for at få dækket deres omkostninger. I denne situation er det således en reduktion i udbuddet af 

gødning, der driver prisudviklingen. 

 

Når gødningsprisen stiger så dramatisk, som det er sket i løbet af andet halvår 2021, har det store 

konsekvenser for planteavlsbedrifternes økonomi. 

 

I forhold til prognosen for 2022 er spørgsmålet, hvornår i dette stigningsforløb de enkelte producenter 

har fået købt gødning til 2022. Spørger man DLG, er fornemmelsen, at der løbende er handlet gødning 

i nogle bølger undervejs i de forskellige prisniveauer. Ifølge Halmø (2021) er der handlet meget gød-

ning til henholdsvis 240 kr., 370 kr. og 470 kr. – som også er prisen aktuelt for NS 27-4. Et bud på 

en gennemsnitspris er ifølge Halmø (2021) cirka 380 kr. 

 

                                                 

 
6 Navnet NS 27-4 betyder, at den indeholder cirka 27 procent N (kvælstof) og cirka 4 procent S (svovl). 
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Det er dog ikke al gødning, der endnu er blevet handlet. DLG kan vurdere mængden ud fra, hvad der 

normalt handles, og ifølge Halmø (2021) mangler der fortsat mellem 25 og 35 procent. Men med så 

høje gødningspriser er der flere ubekendte i det regnestykke. Dels vil den høje gødningspris naturlig-

vis gå ud over forbruget – selv med meget høje afgrødepriser. Dels er der også noget på lager fra 

sidste år, hvor prisen på gødning var historisk lav. Hvad den samlede gennemsnitpris bliver, er derfor 

et (kvalificeret) gæt.  

 

Vores forsigtige bud er en gennemsnitspris på 325 kr. for NS 27-4, svarende til en samlet prisstigning 

på cirka 98 procent. Bag denne pris ligger også en forventning om, at landbruget vil minimere brugen 

af de dyreste gødningstyper (med P og K) og i det hele taget afsøge markedet for de billigste alterna-

tive gødningskilder. Med denne pris forventes det samlede forbrug af handelsgødning at stige fra 

cirka 2,51 mia. kr. i 2021 til 4,22 mia. kr. i 2022 – en stigning på cirka 68 procent ifølge tabel 1.2. 

Underliggende denne omkostningsstigning er også en forventning om, at handelsgødningsforbruget 

samlet set bliver reduceret med cirka 15 procent. I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at for-

bruget af kvælstof fra husdyrgødning mv. ikke reduceres, så den samlede reduktion i kvælstoftildeling 

vil være noget lavere. 

 

Et tankeeksperiment kunne være, at gennemsnitsprisen faktisk endte på 425 kr. i stedet for 325 kr. – 

det vil sige. der udestår en del gødningshandler til høje priser. I så tilfælde, med samme reduktion i 

mængden på 15 procent, vil sektorens samlede forbrug stige til cirka 5,52 mia. kr. – det vil sige en 

yderligere stigning i omkostninger på cirka 1,3 mia. kr. som følge af de ekstra 100 kr. i prisstigning.  

Ligesom for prisstigninger på el viser tabel 1.6 konsekvensen på bedriftsniveau for forskellige gød-

ningspriser. Bedrifterne er store heltidsjordbrug med mere end to helårsarbejdere. Bemærk, at der 

også her er taget udgangspunkt i samme gødningsforbrug uanset pris, og altså ingen endogen ændring 

i adfærden.   

 

Tabel 1.6. Gødningsomkostninger på bedriftsniveau for 2022 (1.000 kr.) 
 Planteavlere Svin Mælk 

 (495 ha) (202 ha) (197 ha) 
    
Gødningsomkostning uden prisstigning (164 kr./hkg) 644 155 151 
Meromkostning ved aktuel prognose for 2022  (325 kr./hkg) +483 +109 +120 
Yderligere meromkostning ved højere priser (425 kr./hkg) +354 +82 +85 

Kilde: Egne beregninger 

 

Tabel 1.6 viser tydeligt, hvor meget hårdere planteavlsbedrifterne umiddelbart bliver ramt i forhold 

til de andre bedriftstyper både i absolutte tal og pr. ha. Årsagen er naturligvis, at de animalske produ-

center har (mere) husdyrgødning. 

Sammenlignes gødningsomkostningerne med de seneste fem års resultater for planteavlerne på 

652t.kr. i gennemsnit, ser det selvsagt ikke så godt ud for planteavlerne. De stigende gødningspriser 

vil dog også få konsekvenser for den globale produktion (mindre gødning, lavere udbytte) – måske 

med højere priser som følge. Det er derfor vanskeligt at forudse, hvad resultatet bliver på bundlinjen. 



49 

 

Indtil videre er afgrødepriserne dog lavere for 2022 end for 2021, og vi forventer derfor en markant 

nedgang i resultaterne for planteavlsbedrifterne i gennemsnit. 

De gennemsnitlige tal vil imidlertid dække over en enorm spredning blandt planteavlerne. Tidspunk-

tet for køb og salg af henholdsvis gødning og afgrøder vil for 2022 få enorm betydning. Skrækscena-

riet er at have solgt afgrøder på et lavt niveau, uden samtidig at have prissikret gødningen, der siden 

er eksploderet i pris.  

Dette skrækscenarie er bestemt ikke urealistisk, jf. teorien om loss aversion7. Når afgrøder og gødning 

begge er steget i pris, virker de begge dyre i forhold til den reference, man har i tankerne. Man er 

derfor tilbøjelig til at sælge afgrøder, men vente på at gødningen igen falder i pris. På den måde er 

mange måske blevet fanget på det forkerte ben, og når gødningen stiger endnu mere, bliver man 

endnu mere handlingslammet.  

Hvor risikostyring for nogle år siden mest blev omtalt i forbindelse med finansieringsomkostninger, 

renteswaps og gældsbelastning, er risikostyring i den grad også blevet relevant i forhold til mere 

driftsmæssige beslutninger. Afbalancering af køb og salg af henholdsvis input og output kan således 

blive meget afgørende. 

Svin og svinepest 

Afrikansk svinepest (ASF) har igen i 2021 haft stor betydning for svineproduktionen på verdensplan 

og dermed afregningspriserne for slagtesvin. Udviklingen i 2020 var, at der i starten af året var høje 

priser på grund af stor eksport til Kina. Senere på året, hvor der kom ASF i Tyskland, faldt priserne, 

da svinekød slagtet i Tyskland skulle afsættes inden for EU eller blandt lande, som accepterede at få 

kød fra tyske regioner uden smitte. Udover at der skulle ske en markedstilpasning, var der også i løbet 

af 2020 reduceret afsætning til restauranter og catering-virksomheder.  

Priserne steg dog ret markant igen i starten af 2021 og var relativt høje i foråret 2021, men det varede 

kun, indtil Kina markant reducerede importen i forsommeren 2021. Kinas import har stor indflydelse 

på verdensmarkedsprisen på svinekød, da en stor andel af den samlede efterspørgsel efter svinekød 

er fra Kina. Figur 1.16 viser produktion og forbrug af svinekød for Kina i sammenligning med EU 

(USDA, 2021a). Tallet for 2022 er estimeret i oktober måned. 

  

                                                 

 
7 Se f. eks. Kahneman og Tverskys mange publikationer om emnet. 
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Figur 1.16. Produktion og forbrug i Kina og i EU for de seneste seks år 

 
Anm.: Tallet for 2022 er estimeret i oktober måned. 

Kilde: USDA (2021a) 

 

Baggrunden for den kraftige opbremsning af eksport til Kina i forsommeren 2021 var, at de høje 

priser havde stimuleret produktionen kraftigt internt. F.eks. var der nogle producenter, som maksi-

merede output ved at opfede meget store slagtesvin på op til 260 kg levende vægt. Det gjorde, at 

udbuddet af svinekød var højt, samtidig med at der igen kom øget forekomst af ASF i Kina. Den 

stigende ASF-smitte medførte, at besætninger med slagteklare eller meget store slagtesvin frem-

skyndte slagtningen af frygt for, at besætninger skulle blive smittet med ASF (Lindberg, 2021). Det 

øgede udbud medførte et kraftigt prisfald på det kinesiske marked.  

 

Den årlige import- og eksportstatistik giver ikke indtryk af helt så kraftige udsving i den kinesiske 

import, da der også i første halvår af 2021 var stor import af svinekød til Kina. Figur 1.17 viser den 

årlige kinesiske import i sammenligning med den europæiske eksport for samme periode. Den kine-

siske import svinger i niveauer fra 3 til 10 procent af det kinesiske forbrug.  
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Figur 1.17. Årlig import til Kina fra alle oprindelseslande og eksport fra EU8 

 
Kilde: USDA (2021a) 

 

 

Konsekvensen af stigende smitte med ASF er, at priserne er faldet markant i Kina, og grundet im-

portfaldet er priserne også faldet på verdensmarkedet. Den kinesiske stat købte svinekød op til lave 

priser og har nu et lager af svinekød. Men til trods for interventionsopkøbet fra den kinesiske stat, så 

er priserne stadig under produktionsomkostningerne, og flere kinesiske selskaber har slagtet søer, da 

de ikke kan få økonomi i produktionen (Long, 2021a). I fjerde kvartal 2021 er priserne på svinekød 

steget, men stadig med priser under produktionsomkostningerne (Long, 2021b). I det hele taget er der 

meget høje produktionsomkostninger i Kina. Som eksempel er der rapporteret, at et af de største 

selskaber i Kina har produktionsomkostninger på omkring 28 kr. pr. kg levende vægt (Lindberg, 

2021).  

 

De meget høje priser i 2020 og 2021 i Kina har stimuleret udbuddet af grise fra de såkaldte baggårds-

besætninger, så de udgør formentlig omkring 40 procent af den samlede produktion af svinekød. In-

den stigningen i priserne var andelen af grise opdrættet i baggårdsbesætninger faldet til cirka 30 pro-

cent. Denne stigning er også med til at forøge risikoen og frygten for, at der kommer mere udbredt 

ASF-smitte henover vinteren.  

 

I øvrigt var der over 20 forskellige varianter af ASF-vira i Kina, hvoraf hovedparten var vaccinein-

ducerede varianter (Lindberg, 2021). Dette vidner om, at mange store svinevirksomheder i Kina har 

forsøgt sig med vacciner for at reducere risikoen for ikke at få problemer med ASF, uden at det dog 

er lykkedes for dem. Hvorvidt de mange forskellige varianter vil være et problem for effekten af en 

                                                 

 
8 Estimatet for 2022 stammer fra oktober. 
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vaccine, hvis/når der bliver udviklet en sådan, er stadig for tidligt at sige. Sikkert er det dog, at ASF 

på den korte bane stadig er et alvorligt hovedbrud for den globale svineproduktion. 

 

Der er en forventning om, at priserne bliver ved med at stige i Kina, og at de også stiger på verdens-

markedet i løbet af første halvdel af 2022. Selvom efterspørgslen efter svinekød er faldet grundet de 

høje priser i 2020 og endnu ikke er kommet tilbage på tidligere tiders niveau, så forventer Lindberg 

(2021), at efterspørgslen stille og roligt vil stige og komme op på de cirka 54 mio. tons, som før ASF-

smitten kom til Kina. Dette skyldes blandt andet, at der kommer flere kinesere op i middelklassen. 

 

I 2021 har ASF-virus også haft stor betydning for den europæiske svineproduktion. Smitten har fort-

sat bredt sig mod vest i Europa, og nåede i november en besætning nær Rostock ved Østersøen. I 

luftlinje er smitten således kommet meget tæt på Danmark. Der er fortsat et stort antal vildsvin og 

mange smittede tambesætninger, som dermed er slået ned, i de øst- og centraleuropæiske lande.  

 

Udviklingen for de hårdest ramte lande er vist i figur 1.18 sammen med Tyskland for sammenligning. 

Figuren viser antallet af smittede grise for de seneste seks år. 2022-tallet inkluderer ikke de sidste 5-

7 uger af 2022. Tallene for Rumænien og Rusland er meget store, hvilket blandt andet skyldes, at der 

for tambesætninger er indregnet hele den smittede besætning, mens det ikke nødvendigvis er alle dyr, 

der er blevet smittede.  

 

Figur 1.18. Potentielt smittede grise (susceptible) i nogle af de hårdest ramte europæiske lande  

 
Kilde: OIE-WAHIS (2021) 

 

 

Som figur 1.18 vidner om, så bliver ASF til stadighed ved med i væsentlig grad at smitte både vildsvin 

og tamsvinebesætninger i den europæiske svineproduktion. Således er der i 2021 frem til ultimo sep-

tember registreret flere grise smittet med ASF end i hele 2020, hvilket i høj grad skyldes udviklingen 

i Rumænien, hvor antallet af grise i tambesætninger, som er slået ned, er steget væsentligt. 
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Fugleinfluenza  

Den nuværende situation omkring fugleinfluenza startede tilbage i efteråret 2020, hvor der blev fun-

det flere vilde fugle med højpatogen fugleinfluenza af typen H5N8. Herefter fulgte en vinter og et 

forår med mange fund. Bortset fra nogle dage i juli blev landet først erklæret officielt fri for fuglein-

fluenza i august (Fødevarestyrelsen, 2021a). 

 

I november 2021 er der så igen konstateret tre fund af fugleinfluenza, og generelt er der meldinger 

om mange fund i hele Europa (Fødevarestyrelsen, 2021a). Der er således stor risiko for, at vinteren 

2021/22 igen bliver et år med udbredt smitte.  

 

Den umiddelbare konsekvens af konstateret fugleinfluenza 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 regi-

onaliseringsaftale på plads, således at det kun er fjerkræprodukter fra lokaliteter i nærheden af den 

smittede besætning, der afvises (Larsen, S. M., 2020).  Det er f.eks. tilfældet med Singapore og Hong 

Kong.  

 

Desværre har Danmark ikke nogen regionaliseringsaftale med Sydkorea, som er det vigtigste højpris-

marked. Man er derfor tvunget ud på andre markeder, der er mindre profitable. Situationen forværres 

af, at andre eksportnationer (f.eks. Nederlandene) også er tvunget til at finde alternativ afsætning på 

grund af fugleinfluenza. Dette tab bæres i første omgang af de privatejede slagterier, men i den ud-

strækning det kan lade sig gøre, sender de naturligvis en del af regningen videre til producenterne. 

Med det nye udbrud i november 2021 er der sikkert mange producenter af slagtekyllinger, der ønsker 

sig en regionaliseringsaftale med Sydkorea i julegave. 

 

Konsumægproduktionen er ikke ramt økonomisk på samme måde som slagtefjerkræ. Først og frem-

mest udgør forholdsreglerne omkring påbudt indelukning et praktisk problem for de besætninger, der 

normalt er udendørs. Det betyder blandt andet øget arbejde med opsyn og aktivering, når frilandsbe-

sætninger kun må være indendørs på mindre plads.  

For sæsonen 2020/21 blev det en særdeles langstrakt periode, hvor besætningerne ikke måtte komme 

ud. I alt blev det til næsten syv måneder fra den 6. november 2020 til den 29. maj 2021. Ud over det 

ekstra besvær betød det også en lang periode med nedklassificering af frilandsæg til skrabeæg. De 

aktuelle regler betyder, at efter 16 uger indhusning kan æg fra en frilandsbesætning ikke længere 

sælges som frilandsæg. Det har naturligvis haft økonomiske konsekvenser for frilandsproducenterne 

i 2021. Pudsigt nok gælder ikke de samme regler for økologiske besætninger, og derfor har de øko-

logiske producenter kunnet sælge økologiske æg gennem hele perioden (Fødevarestyrelsen, 2021b). 

Fra 1. november 2021 er der igen indført krav om indelukning eller overdækning af fjerkræ. 
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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 mv. Brugerfamiliens samlede indtjening fordelt på kilder og brugsstørrelse er belyst i tabel 

1.7.  

Driftsresultatet fra jordbrug før brugeraflønning har i alle år fra 2011 frem til 2018 været moderat 

med et driftsresultat under 300 t.kr. Men for 2019, 2020 og forventet for 2021 og 2022 får dette 

resultat et løft, så det årligt kommer op mellem 325 og 625 t.kr. Dette afspejler sig også i husstands-

indkomsten, som gennemsnitligt i de pågældende år bliver løftet til et sted mellem 800 t.kr. og 1,1 

mio. kr. Årsagen til dette løft er todelt, dels er afgrødepriserne højere end tidligere, og langt de fleste 

deltidsbedrifter er planteavlere.  

Den anden del af forklaringen er lidt mere teknisk, og den er, at Danmarks Statistik har valgt at hæve 

den nedre grænse for, hvor store bedrifterne skal være for at være med i statistikken. Det vil sige, at 

der er mange små deltidsbedrifter, som ikke længere er en del af stikprøven. De små bedrifter har 

typisk dårligere resultater end de større. 

Generelt forholder det sig sådan, at brugerfamiliens indkomst på deltidsbrugene overvejende er be-

tinget af indtjening uden for bedriften, idet driftsresultatet fra jordbrug før brugeraflønning for denne 

gruppe normalt er negativt. 2020, 2021 og 2022 ventes dog at adskille sig fra denne normal ved, at 

driftsresultatet er positivt og dermed bedre end normalt. For 2021 ventes den løbende indkomst at 

vedblive på det relativt høje niveau fra 2019 og 2020. Grunden til den højere indtjening fra jordbrug 

for denne gruppe skal primært findes i den gode kornhøst i 2020 og høje priser i 2021. 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. Dertil kommer forklaringen med, at 

de mindste deltidsbedrifter ikke længere er med i stikprøven.  

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 cirka 200 t.kr. lavere end deltidsbrugene. Dermed er husstandsindkomsten også mere 

følsom over for udsving i priserne på landbrugets produkter samt produktionsforholdene. Med de 

gunstige priser i 2021 forventes husstandsindkomsten at blive 920 t.kr., hvilket er det højeste for den 

seneste tiårige periode. Der er dog et niveauskifte fra 2019. Gennemsnitsindkomsten for 2015-2018 

er således 505 t.kr., mens gennemsnitsindkomsten for 2019-2022 ventes at være på 870 t.kr. (cirka 
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72 procent højere). For 2022 ventes et resultat lidt under rekordresultatet for 2021, men stadig i 

samme niveau.  

 

Tabel 1.7. Brugerfamiliens samlede indkomst (1.000 kr. pr. bedrift) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Alle jordbrug        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning -14 281 38 325 624 369 430 
Driftsresultat fra andre erhverv 52 62 83 83 87 92 93 
Overskud af brugerbolig1 25 15 15 15 14 14 14 
Private nettorenteudgifter 20 18 17 16 15 15 15 
Lønindtægt  332 303 286 331 323 332 344 
Pension, dagpenge og børnetilskud 80 93 105 111 91 92 95 
Løbende indkomst i alt 456 737 511 848 1132 883 959 
        
Deltidsbrug (under én helårsarbejder)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning -71 -41 -55 -8 58 81 11 
Driftsresultat fra andre erhverv 49 49 79 63 57 60 61 
Overskud af brugerbolig1 24 14 14 15 10 10 10 
Private nettorenteudgifter 16 13 11 11 9 10 10 
Lønindtægt  405 368 335 381 384 396 409 
Pension, dagpenge og børnetilskud 95 117 137 144 125 129 134 
Løbende indkomst i alt 488 496 499 583 629 667 614 
        
Mellemstore brug (en-to helårsarbejdere)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 58 307 143 430 514 519 398 
Driftsresultat fra andre erhverv 41 67 74 75 60 60 59 
Overskud af brugerbolig1 26 16 16 13 20 20 20 
Private nettorenteudgifter 20 18 16 16 16 15 15 
Lønindtægt  211 206 231 273 265 275 284 
Pension, dagpenge og børnetilskud 56 53 55 62 59 61 62 
Løbende indkomst i alt 373 637 504 839 912 920 809 
        
Store brug (mindst to helårsarbejdere)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 123 1.172 230 1.236 1.716 779 1.151 
Driftsresultat fra andre erhverv 65 97 98 145 154 162 163 
Overskud af brugerbolig1 30 15 15 16 18 18 17 
Private nettorenteudgifter 32 34 30 30 26 24 24 
Lønindtægt  174 175 186 215 240 251 262 
Pension, dagpenge og børnetilskud 44 45 48 37 43 45 46 
Løbende indkomst i alt 406 1.471 546 1.620 2.163 1.231 1.615 

Anm.: Opgørelsen omfatter kun enkeltmandsejede jordbrug med oplyst privatøkonomi.  
1 Overskud af brugerbolig er opgjort som huslejeværdi fratrukket vedligeholdelse, forsikringer mv. De tilhørende renteudgifter er inde-
holdt under Private nettorenteudgifter.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik (a og b). 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 2020 samt pæne 

resultater for mælkekvæg og planteavlsbrug førte til en markant stigning i husstandsindkomsten for 

denne størrelsesgruppe fra 808 t.kr. i gennemsnit for 2015-2018 til 1,66 mio. kr. pr. bedrift i gennem-

snit for 2019-2022. For denne gruppe er der store udsving i den løbende indkomst, og det er meget 

afhængigt af driftsgrenen. 

 

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 175 t.kr. for 2016 til 262 t.kr. i 

2020. Beregnes et simpelt gennemsnit for den (forventede) løbende indkomst i perioden fra 2016 til 
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2022, ligger dette på cirka 1,29 mio. kr. for de store brug med mere end to helårsarbejdere, mens det 

er på henholdsvis 713 og 568 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 

2021 og 2022 ser ud til at blive gode år for landbruget samlet set. Som beskrevet ovenfor dækker 

dette over store forskelle på tværs af driftsgrenene, inden for driftsgrene og inden for de enkelte år.  

 

Mens forventningerne til resultatet for 2021 er relativt sikre, er usikkerheden om 2022 meget stor, 

hvor blandt andet usikkerheden om varigheden af det aktuelle inflationspres kommer til at have stor 

indflydelse på 2022-resultaterne. Dertil er den aktuelle situation i svinebranchen kritisk på grund af 

lave priser i andet halvår af 2021. En forbedring af situationen er en forudsætning for at opnå det 

forventede resultat i 2022.  

 

I figur 1.19 sammenholdes ”indkomst efter finansielle poster” med ”arbejdsvederlaget for brugerfa-

milierne” for perioden 2000 til prognoseåret 2022. Figuren viser, at resultatet samlet set for landbru-

get i 2021 og 2022 er ganske flot i historisk sammenhæng og ventes kun at være overgået af 2012, 

2019 og 2020 i nyere tid.  

 

Figur 1.19 skal forstås på den måde, at hvis forholdet er over 1, er indkomsten samlet set for landbru-

get højere end det beregnede arbejdsvederlag til brugerfamilierne. Med andre ord hvis overskuddet 

er stort nok i gennemsnit til både at dække ejernes løn og at give en vis forrentning af ejernes egen-

kapital, vil tallet være større end 1. Er forholdet positivt men under 1, er der i gennemsnit et overskud 

til dækning af familiernes arbejdsvederlag, men beløbet er mindre end, hvad der kunne opnås ved at 

allokere arbejdstimerne i alternativ beskæftigelse. Er forholdet negativt, er der ikke i gennemsnit 

overskud før aflønning af brugerfamilien.  

 

Visuelt giver figur 1.19 anledning til at opdele perioden i tre faser, illustreret med blå linjer. I første 

periode fra 2000 til 2006 var niveauet lavt, men positivt. I anden periode fra 2007 til 2010 var ind-

komsten efter finansielle poster negativt, blandt andet i forbindelse med finanskrisen. I tredje periode 

fra 2011 og frem til 2022 har niveauet i gennemsnit næsten været 0,96 inklusive prognoseårene. Det 

ser derfor ud til, at landbruget de sidste 11 år – på trods af perioden fra 2015 til 2018 med Ruslands-

boykot, tørke mv. – er rykket et niveau op i indkomst i forhold til perioden før finanskrisen.  
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Figur 1.19. Indkomsten efter finansielle poster i relation til arbejdsvederlaget til brugerfamilien  

 
Kilde: Egne beregninger baseret på tabel 1.1 og tidligere årgange 

 

 

Dette niveauskifte giver grundlag for en behersket optimisme 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 seneste års afdrag på gælden giver det et indtryk af en 

landbrugssektor, der er markant bedre rustet til fremtiden end for blot få år siden. Det bør dog be-

mærkes, at indtjeningen i gennemsnit fra 2011 til 2022 stadig ikke er høj nok til at generere en afløn-

ning af egenkapitalen. Samtidig har der ikke været væsentlige værdistigninger på aktiverne til at kom-

pensere denne mangel.  

 

Hvis man retter blikket fremad mod de næste cirka 10 år, er billedet præget af usikkerhed – både i 

form af markedsmæssig usikkerhed blandt andet som følge af f.eks. ASF i Kina, men også i form af 

institutionel usikkerhed, f.eks. omkring regulering mod den grønne omstilling.  

 

Med indgåelse af den brede politiske ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” i oktober 2021 

er der skabt en vis sikkerhed for den politiske retning for landbruget frem mod 2030. Udfordringen 

med aftalen er imidlertid, at den kun i mindre omfang anviser konkrete tiltag til at opnå de fastsatte 

mål, hvorfor dens bidrag til at reducere den overordnede institutionelle usikkerhed er beskeden. Be-

slutningstagere i erhvervet står derfor fortsat i det dilemma, at der på trods af behov for handling er 

stærke incitamenter til et vente og se tiden an.  

 

Et godt eksempel på, at det betaler sig at vente, er implementeringen af klima-lavbundsordningen. I 

første ansøgningsrunde var der en engangsbetaling på 56.000 kr. pr. ha for udtagning af landbrugsjord 
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i omdrift. Aktuelt er næste ansøgningsrunde i høring, og her bliver beløbet sat op til 82.500 kr. pr. ha. 

Dette sender et uheldigt signal om, at det kan betale sig at vente og se. Uklarhed og usikkerhed om-

kring den fremtidige regulering skaber på den måde en afventende adfærd, og de forventede resultater 

af faktisk implementeret politik vil blive reduceret. 

 

Skelettet af den kommende CAP for perioden 2023-2027 er lagt frem og mange detaljer er i hørring. 

En af de ting, der skinner igennem i de fremlagte forslag, er, at der bliver stor konkurrence om de 

marginale jorder med lavt afkast mellem de forskellige ordninger. Eksempelvis introducerer CAP nye 

etårige ekstensiveringsordninger i form af eco-schemes, men samtidig har regeringen også ambitioner 

om permanent udtagning af landbrugsjord. Med det føromtalte store incitament til at vente og se, 

bliver det svært (og dyrt) at få lodsejere til at vælge den varige udtagning af lavbundsjord frem for en 

fleksibel og velbetalt etårig ordning. 

 

Ligeledes kan eco-schemes også få en effekt i forpagtningsmarkedet, særligt for jorder med forpagt-

ningspriser i den lave ende af fordelingen. Her vurderes det, at eco-schemes vil øge bundniveauet i 

forpagtningsmarkedet til ulempe for de landbrugere, der i dag forpagter arealer af denne karakter.   

 

Samlet set er der med de forskellige nye politikker skabt flere usikkerhedsfacetter for beslutningsta-

gerne i landbruget. Dette er uheldigt, idet samspillet mellem de teknologiske løsninger og de institu-

tionelle rammer er afgørende for successen i den grønne omstilling, som landbruget skal være en del 

af.  

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. 
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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 de 

afhænger dog 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 skal have et standardoutput på minimum 

25.000 euro fra og med 2020 (før 2020 var grænsen 15.000 euro). Det vil sige, 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.   

 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 (f.eks. i grovfoder), vil dette svind være anledning 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 afhængigt 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 påvirkning af resultaterne.  

 

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. 
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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 2020 fastholdes i fremskrivningsårene 2021 og 2022. 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 1.8. Hovedtal for plantebrug med to helårsarbejdere og derover (1.000 kr. pr. bedrift) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 
        
Produktionsværdi mv.1,2  6.551   6.623   6.165   7.412   7.881   8.211   8.244  
Produktionsafhængige driftstilskud  33   31   28   57   73   72   71  
Driftsomkostninger2  5.740   5.315   5.314   5.560   5.975   6.362   6.952  
Resultat af primær drift  843   1.339   879   1.909   1.979   1.921   1.363  
        
Generelle driftstilskud  1.025   931   950   982   1.054   1.063   1.113  
Forpagtningsafgift  966   907   1.123   1.184   1.348   1.398   1.439  
Ordinære renteudgifter, netto   723   686   600   565   531   479   495  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter  71   59   21   51   38    
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien  179   676   106   1.143   1.155   1.107   542  
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3  446   452   435   468   450   461   472  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -267   224  -329   675   705   646   70  
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,8 1,8 0,6 2,7 2,5 2,2 1,1 

- Øvre tertil 3,5 4,6 3,9 6,3 5,9   
- Nedre tertil -2,0 -0,5 -2,0 0,4 -0,1   
        
Antal bedrifter 1.001 1.175 1.107 1.097 1.049 1.060 1.045 
Jordbrugsareal, ultimo, ha  439   398   430   442   484   493   501  
Heraf i selveje, ha  238   206   196   192   203   207   212  
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,44 4,06 3,76 4,03 4,08 4,07 4,03 

Opdelte 2020-resultater for planteavlsbrug med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi mv.1,2 7,881  10,743  6,158  
Produktionsafhængige driftstilskud 73  67  96  
Driftsomkostninger2 5,975  7,361  5,448  
Resultat af primær drift 1,979  3,449  806  
    
Generelle driftstilskud 1,054  1,279  959  
Forpagtningsafgift 1,348  1,939  1,354  
Ordinære renteudgifter, netto  531  482  369  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 38  -2  1  
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1,155  2,306  42  
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 450  489  436  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 705  1,817  -395  
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2.5  5.9  -0.0  
    
Antal bedrifter 1,049  350  350  
Jordbrugsareal, ultimo, ha 484  564  447  
Heraf i selveje, ha 203  167  164  
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4.08  4.96  3.82  
1 Produktionsværdien omfatter ikke nominelle kapitalgevinster (konjunkturgevinster) på besætninger. 2 Produktionsværdien og Driftsom-

kostningerne er inklusive bedriftens interne forbrug af korn og grovfoder. 3 Beregnet på grundlag af arbejdstidsforbruget og overens-

komstmæssig 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 1.9. Hovedtal for konventionelle malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover 

 (1.000 kr. pr. bedrift) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 
        
Produktionsværdi mv.1,2 7.618  9.781  9.241  9.922  10.698  11.818  12.927  
Produktionsafhængige driftstilskud 10  12  13  11  12  12  12  
Driftsomkostninger2 7.351  8.014  8.109  8.553  9.096  9.784  10.164  
Resultat af primær drift 277  1.779  1.144  1.379  1.614  2.046  2.775  
        
Generelle driftstilskud 575  602  607  540  495  505  502  
Forpagtningsafgift 274  350  290  295  326  344  359  
Ordinære renteudgifter, netto  789  777  753  688  627  587  612  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 60  62  71  49  31    
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien -211  1.254  708  936  1.157  1.619  2.307  
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 544  536  537  561  568  582  597  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -754  718  171  375  589  1.037  1.710  
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,1  4,5  2,7  3,2  3,7  4,8  6,6  

- Øvre tertil 2,1  7,5  5,2  5,6  6,2    
- Nedre tertil -2,5  1,3  -0,2  -0,1  0,3    
        
Antal bedrifter 2.016  1.921  2.020  1.872  1.739  1.675  1.624  
Jordbrugsareal, ultimo, ha 188  198  200  196  192  197  202  
Heraf i selveje, ha 130  134  138  135  132  135  138  
Antal malkekøer, ultimo 238 250 242 254 277 285 292 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,52  4,73  4,71  5,05  5,31  5,35  5,35  

Opdelte 2020-resultater for konventionelle malkekvægsbedrifter med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi mv.1,2 10.698  14.632  7.167  
Produktionsafhængige driftstilskud 12  10  13  
Driftsomkostninger2 9.096  11.758  6.696  
Resultat af primær drift 1.614  2.883  483  
    
Generelle driftstilskud 495  568  370  
Forpagtningsafgift 326  511  179  
Ordinære renteudgifter, netto  627  728  473  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 31  50  12  
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.157  2.213  201  
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 568  551  596  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 589  1.661  -395  

    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,7  6,2  0,3  
    
Antal bedrifter 1.739  580  580  
Jordbrugsareal, ultimo, ha 192  222  142  
Heraf i selveje, ha 132  145  104  
Antal malkekøer, ultimo 277 376  198  
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 5,31  6,76  4,17  

Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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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 1.10. Hovedtal for økologiske malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover  

 (1.000 kr. pr. bedrift) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 
        
Produktionsværdi mv.1,2 8.126  8.994  9.161  9.949  9.576  10.304  11.080  
Produktionsafhængige driftstilskud 189  259  280  274  265  267  267  
Driftsomkostninger2 6.701  7.321  8.225  8.496  8.199  8.818  9.075  
Resultat af primær drift 1.613  1.933  1.217  1.727  1.642  1.752  2.272  
        
Generelle driftstilskud 603  631  681  697  632  638  635  
Forpagtningsafgift 369  403  477  486  507  533  557  
Ordinære renteudgifter, netto  712  690  735  645  580  552  577  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 137  96  89  49  16    
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.136  1.471  687  1.292  1.188  1.305  1.773  
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 523  542  560  580  557  572  586  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 613  929  127  712  630  733  1.187  
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 4,2  4,9  2,5  3,8  3,6  3,7  5,0  

- Øvre tertil 6,6  7,5  4,8  6,1  5,4    
- Nedre tertil 1,4  2,1  -0,6  -0,1  1,2    
        
Antal bedrifter 326  327  318  354  360  345  334  
Jordbrugsareal, ultimo, ha 221  233  255  273  266  274  281  
Heraf i selveje, ha 137  146  148  162  146  150  154  
Antal malkekøer, ultimo 184 189 202 207 205 211 216 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,19  4,36  4,96  5,06  4,72  4,76  4,76  

Opdelte 2020-resultater for økologiske malkekvægsbedrifter med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi mv.1,2 9.576  13.953  6.460  
Produktionsafhængige driftstilskud 265  328  236  
Driftsomkostninger2 8.199  11.486  5.936  
Resultat af primær drift 1.642  2.796  761  
    
Generelle driftstilskud 632  776  521  
Forpagtningsafgift 507  690  465  
Ordinære renteudgifter, netto  580  719  461  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 16  45  1  
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.188  2.163  356  
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 557  587  550  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 630  1.576  -194  
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,6  5,4  1,2  
    
Antal bedrifter 360  120  120  
Jordbrugsareal, ultimo, ha 266  325  225  
Heraf i selveje, ha 146  171  105  
Antal malkekøer, ultimo 205 277  145  
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,72  6,56  3,73  

Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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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 1.11. Hovedtal for svinebedrifter med to helårsarbejdere og derover (1.000 kr. pr. bedrift) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 
        
Produktionsværdi mv.1,2 12.451  15.029  11.941  15.422  17.237  15.061  16.081  
Produktionsafhængige driftstilskud 3  4  8  5  6  7  7  
Driftsomkostninger2 11.096  11.605  11.274  12.058  12.937  14.638  14.708  
Resultat af primær drift 1.358  3.428  675  3.370  4.307  430  1.379  
        
Generelle driftstilskud 432  443  388  422  416  415  447  
Forpagtningsafgift 515  598  485  543  528  551  565  
Ordinære renteudgifter, netto  829  781  621  649  498  485  496  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 66  62  39  52  1    
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 446  2.492  -43  2.600  3.697  -192  765  
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 481  487  471  489  492  505  517  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -35  2.005  -514  2.111  3.204  -696  248  
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,9  6,6  0,3  7,1  8,9  -0,5  1,7  

- Øvre tertil 5,2  14,7  3,1  15,5  17,8    
- Nedre tertil -1,3  2,5  -4,3  2,0  3,6    
        
Antal bedrifter 1.850  1.762  1.783  1.694  1.767  1.764  1.709  
Jordbrugsareal, ultimo, ha 206  208  187  195  198  203  206  
Heraf i selveje, ha 146  141  130  134  138  141  143  
Antal svin, ultimo 6.325 6.847 6.481 6.523 7.164 7.332 7.353 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 5,80  6,09  6,10  6,19  6,74  6,76  6,63  

Opdelte 2020-resultater for svinebedrifter med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi mv.1,2 17.237  22.800  12.302  
Produktionsafhængige driftstilskud 6  3  14  
Driftsomkostninger2 12.937  16.235  10.325  
Resultat af primær drift 4.307  6.569  1.991  
    
Generelle driftstilskud 416  243  482  
Forpagtningsafgift 528  797  371  
Ordinære renteudgifter, netto  498  422  543  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 1  -1  -3  
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 3.697  5.593  1.559  
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 492  477  485  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 3.204  5.116  1.074  
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 8,9  17,8  3,6  
    
Antal bedrifter 1.767  589  589  
Jordbrugsareal, ultimo, ha 198  106  231  
Heraf i selveje, ha 138  59  169  
Antal svin, ultimo 7.164 9.506  5.232  
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 6,74  8,26  5,62  

Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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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) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 
        
Produktionsværdi mv.1,2 15.183  15.546  16.156  17.239  19.682  22.593  24.352  
Produktionsafhængige driftstilskud 0  0  0  0  0  0  0  
Driftsomkostninger2 13.659  14.017  14.742  15.795  17.727  20.199  21.390  
Resultat af primær drift 1.524  1.530  1.414  1.444  1.955  2.394  2.962  
        
Generelle driftstilskud 32  74  50  36  17  18  20  
Forpagtningsafgift 316  344  295  329  417  449  476  
Ordinære renteudgifter, netto  246  188  162  142  147  136  147  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 24  32  1  -3  9    
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 995  1.071  1.008  1.009  1.408  1.827  2.359  
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 501  514  494  491  492  503  515  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 494  557  514  518  915  1.324  1.844  
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 6,8  7,1  5,9  5,8  8,8  11,5  15,2  

- Øvre tertil 18,7  18,3  16,0  15,0  22,1    
- Nedre tertil -9,8  -11,8  -7,7  -10,3  -9,8    
        
Antal bedrifter 145  139  130  115  98  93  89  
Væksthusareal, ultimo, kvm. 17.677  17.804  18.748  20.730  22.713  23.834  24.692  
Heraf i selveje, kvm. 11.849  11.488  13.671  14.208  15.358  16.073  16.629  
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 16,02  16,09  16,57  17,23  19,29  19,73  19,91  

Opdelte 2020-resultater for potteplantegartnerier med to helårsarbejdere og derover 
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi mv.1,2 19.682  19.096  4.259  
Produktionsafhængige driftstilskud 0  0  0  
Driftsomkostninger2 17.727  16.272  3.937  
Resultat af primær drift 1.955  2.824  321  
    
Generelle driftstilskud 17  14  2  
Forpagtningsafgift 417  339  126  
Ordinære renteudgifter, netto  147  91  -6  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 9  -1  2  
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.408  2.407  203  
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 492  505  512  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 915  1.902  -309  
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 8,8  22,1  -9,8  
    
Antal bedrifter 98  33  33  
Væksthusareal, ultimo, m2 22.713  22.885  6.956  
Heraf i selveje, m2 15.358  16.240  4.523  
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 19,29  16,35  5,63  

Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.8. Bemærk, at disse fremskrivninger i er baseret på 100 procent opvarmning med gas. Opvarmning 
med fjernvarme vil give markant bedre resultater i 2021 og 2022. 
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Størrelsesgrupper 

 

Tabel 1.13. Hovedtal for jordbrug fordelt på størrelsesgrupper (1.000 kr. pr. bedrift) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 
        
Alle brug        
Antal bedrifter 29.175 27.837 26.971 26.180 18.695 17.736 17.449 
        
Produktionsværdi mv.1,2 2.583  3.046  2.835  3.203  4.683  4.841  5.061  
Produktionsafhængige driftstilskud 14  16  18  21  31  32  31  
Driftsomkostninger2 2.446  2.589  2.682  2.735  3.797  4.280  4.415  
Generelle driftstilskud 207  218  220  223  289  301  314  
Forpagtningsafgift 135  152  153  161  234  254  262  
Ordinære renteudgifter, netto  206  203  185  181  223  224  232  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 13  16  14  14  6    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 273  283  282  279  335  349  357  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -269  38  -242  76  408  66  140  
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -0,3 1,7 -0,3 1,8 3,2 1,4 1,8 
- Øvre tertil 1,6 4,1 2,0 4,5 6,7   
- Nedre tertil -6,5 -6,9 -7,6 -6,2 -3,5   
        
Deltidsbrug (under én helårsarbejder)        
Antal bedrifter 18.699 17.404 16.760 16.741 9.604 8.811 8.715 
        
Produktionsværdi mv.1,2 376 382 385 465 660 730 722 
Produktionsafhængige driftstilskud 6 5 8 9 13 13 12 
Driftsomkostninger2 450 438 466 503 646 694 759 
Generelle driftstilskud 78 77 81 91 132 135 144 
Forpagtningsafgift 22 20 21 23 33 35 37 
Ordinære renteudgifter, netto  54 46 45 50 69 67 71 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 2 1 2 3 -2   
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 163 170 170 164 192 197 201 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -231 -212 -231 -176 -134 -115 -191 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -2,9 -2,8 -2,9 -1,8 -0,7 -0,5 -1,2 
- Øvre tertil -0,6 -0,4 -0,7 0,6 1,3   
- Nedre tertil -8,2 -8,7 -8,1 -6,9 -4,2   
        
Mellemstore brug (en-to helårsarbejdere)        
Antal bedrifter 3.524 3.507 3.276 3.023 2.885 2.758 2.636 
        
Produktionsværdi mv.1,2 2084 2327 2187 2563 2713 2857 2891 
Produktionsafhængige driftstilskud 18 28 24 29 38 39 38 
Driftsomkostninger2 1979 2017 2021 2113 2149 2310 2472 
Generelle driftstilskud 276 295 286 291 302 311 328 
Forpagtningsafgift 145 132 161 169 195 207 216 
Ordinære renteudgifter, netto  201 196 167 165 173 171 178 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 5 13 13 17 8   
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 399 400 408 416 432 443 455 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -351 -109 -272 4 98 77 -63 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -0,8 0,5 -0,5 1,1 1,5 1,3 0,6 
- Øvre tertil 1,0 2,7 1,7 4,2 4,8   
- Nedre tertil -4,8 -2,7 -4,1 -5 -2,9   
        
Store brug (mindst to helårsarbejdere)        
Antal bedrifter 6.952 6.927 6.934 6.416 6.206 6.167 6.098 
        
Produktionsværdi mv.1,2 8.772  10.106  9.065  10.647  11.822  11.601  12.200  
Produktionsafhængige driftstilskud 32  38  40  48  56  56  55  
Driftsomkostninger2 8.050  8.282  8.350  8.853  9.438  10.284  10.479  
Generelle driftstilskud 519  532  526  536  525  532  550  
Forpagtningsafgift 434  493  469  517  562  589  604  
Ordinære renteudgifter, netto  618  600  532  532  483  472  485  
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 48  55  41  43  17    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 503  507  494  517  512  524  536  
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -329  740  -255  769  1.391  319  700  
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,9 3,9 0,9 3,8 5,3 2,1 3,2 
- Øvre tertil 4,1 8,8 4,7 8,8 11,4   
- Nedre tertil -3,2 -0,7 -3,7 -1,2 0,2   

Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.8.  
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Tabel 1.14. Hovedtal for jordbrug fordelt på størrelsesgrupper for 2020 (1.000 kr. pr. bedrift) 
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Alle brug    
Antal bedrifter 18.695 6.232  6.232  
    

Produktionsværdi mv.1,2 4.683  10.789  1.080  

Produktionsafhængige driftstilskud 31  48  17  

Driftsomkostninger2 3.797  8.271  1.186  

Generelle driftstilskud 289  457  133  

Forpagtningsafgift 234  454  96  

Ordinære renteudgifter, netto  223 424  72  

Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 6  17  -2  

Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 335  466  242  

Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 408  1.663  -365  
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,2  6,7  -3,5  
    
Deltidsbrug (under én helårsarbejder)    

Antal bedrifter 9.604 3.201 3.201 
    
Produktionsværdi mv.1,2 660  957 438 

Produktionsafhængige driftstilskud 13  9 12 

Driftsomkostninger2 646  724 580 

Generelle driftstilskud 132  160 96 

Forpagtningsafgift 33  30 41 

Ordinære renteudgifter, netto  69 86 42 

Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter -2  0 3 

Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 192  207 190 

Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -134  78 -311 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -0,7  1,3 -4,2 
    
Mellemstore brug (en-to helårsarbejdere)    

Antal bedrifter 2.885 962 962 
    
Produktionsværdi mv.1,2 2.713  3.915 1.699 

Produktionsafhængige driftstilskud 38  44 35 

Driftsomkostninger2 2.149  2.657 1.709 

Generelle driftstilskud 302  327 199 

Forpagtningsafgift 195  214 140 

Ordinære renteudgifter, netto  173 188 121 

Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 8  11 14 

Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 432  457 412 

Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 98  759 -463 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,5  4,8 -2,9 
    
Store brug (mindst to helårsarbejdere)    

Antal bedrifter 6.206 2.069 2.069 
    
Produktionsværdi mv.1,2 11.822  18.145 6.487 

Produktionsafhængige driftstilskud 56  49 61 

Driftsomkostninger2 9.438  13.420 5.974 

Generelle driftstilskud 525  482 493 

Forpagtningsafgift 562  773 486 

Ordinære renteudgifter, netto  483 455 380 

Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 17  12 18 

Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 512  493 502 

Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 1.391  3.522 -319 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 5,3  11,4 0,2 

Anm.: Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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Usikkerhed 

De prognosticerede resultater for 2022 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 2022. Tabel 1.15 nedenfor præsenterer 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 f.eks. 

ikke indregnet nogen mængdemæssig ændring som følge af en prisændring.   

 

Tabel 1.15. Forventet driftsresultat før aflønning af brugerfamilien i 2022 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 496 342 651 405 584 
Deltidsbrug 10 -15 36 -20 40 
Mellemstore brug 392 298 486 317 464 
Store brug 1.236 872 1.600 1.051 1.414 
- Plantebrug 542 224 859 329 743 
- Konventionelle malkekvægbrug 2.307 1.900 2.713 2.097 2.510 
- Økologiske malkekvægbrug 1.773 1.446 2.100 1.577 1.956 
- Svinebrug 765 384 1.146 561 961 
- Potteplantegartnerier 2.359 1.184 3.534 2.253 2.458 

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.  

 

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 

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. Overordnet set har covid-19 haft meget forskellig påvirkning af agro- og fødevare-

industrien:  

 

Hele pelsbranchen lige fra forskning, avlsarbejde, foderfabrikker, pelsdyrproduktion, pelserier, Ko-

penhagen Fur, afsætning af pelsskind samt tilhørende pelsmode er de facto ophørt eller på vej til 

ophør. Selv hvis forbuddet mod minkavl bliver fjernet eller lempet i 2023, vil der næppe kunne gen-

skabes nogen væsentlig dansk pelssektor.  

 

Nogle sektorer med stor kundeafhængighed som food service-virksomheder, restauranter, cafeer 

m.m. har oplevet en meget markant nedgang i salget. Andre sektorer har primært afsat til fødevare-

detailhandlen – og har måske været i stand til at omdirigere et salg til restauranter m.m. til detailhand-

len – og her har påvirkningen været meget lille. Nogle virksomheder har endog oplevet et stigende 

salg som en direkte konsekvens af covid-19. 

 

(Se evt. Landbrugets Økonomi 2020 kapitel 2.2: COVID-19 og pandemier: Mulige konsekvenser for 

agro- og fødevareindustrien) 
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Generelt har den samlede produktion fra føde- og drikkevareindustrien ikke været særligt påvirket af 

covid-19. Som det ses af figur 2.1, var der ikke nogen speciel nedgang i produktionen omkring marts 

2020 og fremefter. 

 

Figur 2.1.  Udvikling i produktion i forskellige sektorer før og efter covid-19-udbrud i Danmark og 

i EU-27  

 
 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af Danmarks Statstik (2021a) og Eurostat (2021) 

 

 

Figuren viser også, at hotelbranchen derimod oplevede en kraftig nedgang i aktiviteten.  

 

På EU-niveau ses det også, at produktionen af fødevarer kun havde en relativt lille nedgang, men 

fremstillingserhvervene havde et kraftigt dyk i produktionen. Den farmaceutiske industri fortsatte en 

stigende tendens i hele perioden og havde en kraftig stigning omkring marts-maj 2020. 

 

Fødevareindustriens relativt beskedne og kortvarige påvirkning på grund af covid-19 ses også af, at 

aktiekursfaldene for denne industri var forholdsvis beskedne, jf. figur 2.2. 
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Figur 2.2. Global aktiekursudvikling på fødevarevirksomheder og virksomheder i alt 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af Nasdaq (2021) 
 
 

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. 

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.)  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Omsætning          
Arla Foods 63.114  73.600 79.125 76.540 71.229 76.915 77.699 78.594 79.343 
Thise Mejeri 580  725 864 916 973 998 1.035 1.077 1.158 
Nørager Mejeri A/S 230  267 347 339 351 372 407 457 454 
Naturmælk 217 242 249 254 319 372 389   
          
Årets resultat efter skat    

 
     

Arla Foods 1.895  2.236 2.380 2.200 2.650 2.225 2.243 2.412 2.624 
Thise Mejeri 16  20 21 30 28 25 29 27 32 
Nørager Mejeri A/S         3  3 5 11 14 -4 3 10 3 
Naturmælk 6 3 1 -5 -3 7 2 5  

 
Kilde: Årsregnskaber fra virksomhederne  
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Arlas samlede omsætning steg i 2021 marginalt til 10,6 mia. euro fra 10,5 mia. euro, mens indtjenin-

gen steg med 9 procent til i alt 352 mio. euro (2,6 mia. kr.). Udviklingen forklares blandt andet ved 

vækst i Arla-brandet, hvor der var en stigning på 3 procent. 

 

Den positive udvikling er fortsat ind i 2020, jf. tabel 2.2 

 

Tabel 2.2. Nøgletal for Arla Foods’ udvikling i første halvår 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

         
Omsætning, mio. kr. 5.330 5.127 4.853 5.016 5.127 5.232 5.377 5.441 
Resultat, mio. kr. 147 116 239 114 114 129 166 172 
Balance, mio. kr. 6.522 6.779 6.490 6.498 6.453 7.046 7.037 7.526 
Soliditet (%) 26 30 33 33 36 32 35 35 
Arla-indtjening pr. kg. 
andelshavermælk 

 
41,7 33,8 

 
35,8 

 
35,8 

 
34,7 

 
34,7 

 
36,1 

 
37,0 

 
Kilde: Halvårsregnskaber fra Arla Foods 

 

Arlas samlede omsætning i første halvår af 2021 steg med 1,2 procent til 5,4 mia. euro, svarende til 

40,2 mia. kr. Omsætningsvæksten var primært drevet af højere salgspriser og større volumener for 

brandede produkter i detailhandel. 

Arla har i løbet af 2021 opjusteret forventningerne til den samlede omsætning for hele året fra tidli-

gere 10,3-10,6 mia. euro til nu 10,6-11,0 mia. euro. Forventningerne til volumendrevet omsætnings-

vækst for strategiske brands er også opjusteret til 3-4 procent (mod 1-3 procent tidligere på året). 

I november 2021 lancerede Arla en ny strategi, FUTURE26, som gælder for de kommende fem år. 

Strategiplanen indeholder investeringer, et nyt spareprogram og øget efterbetaling. 

Investeringer 

I de næste fem år vil Arla øge sine investeringer med over 40 procent til 4+ mia. euro med fokus på 

bæredygtighed, digitalisering, nye produktionsteknologier og produktudvikling. Der er endnu ikke 

udpeget konkrete projekter.  

Efterbetalinger til andelshaverne 

Arla øger samtidig efterbetalingen til andelshaverne til 1+ mia. euro for at støtte deres bæredygtige 

omstilling. Der garanteres en efterbetaling på 1,5 eurocent pr. kg mælk i stedet 1,0 eurocent pr. kg, 

såfremt det årlige nettooverskud udgør 2,8 procent af omsætningen. 

Konsolidering 

Forretningens konsolidering bliver reduceret fra 1,5 eurocent pr. kg mælk til maksimum 1,0 eurocent 

pr. kg. Arlas konsolidering var i forvejen lidt over gennemsnittet med en soliditetsgrad på 35 procent 

mod et gennemsnit på knap 34 procent for alle øvrige danske landmandsejede andelsselskaber. 
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Mælkepris til andelshaverne 

Et af de mere centrale punkter i strategien er, at selskabet nu hæver sin målsætning om at levere en 

merpris til andelshaverne på 3-7 procent mod det hidtidige mål om at ligge i indeks, hvor man leve-

rede 1-3 procent mere på mælkeprisen i forhold til en gruppe af nordeuropæiske konkurrenter. I 2020 

endte indekset med at være 108, altså 8 procent bedre mælkepris til Arlas ejere end til konkurrenterne. 

Dette var dog stærkt præget af, at Arla havde en fordel under pandemien på grund af sin høje andel 

af salg til detailmarkedet. 

Vækst 

Arla sigter efter en årlig vækstrate 3-4 procent. På det europæiske marked skal væksten ligge på 1-2 

procent, mens Arla sigter efter en årlig vækst på 5-7 procent på det internationale marked. Når det 

gælder indvejet mælk, forventer man en samlet vækst på 1 procent årligt i mælkemængden. Arlas 

brandede forretning skal stige med 3-4 procent årligt, hvilket skal ske ved at investere i kategoriud-

vikling og -innovation, nye produktionsteknologier og en større forsyningskæde. 

Spareprogram  

Et nyt spareprogram – Fund The Future – skal erstatte det hidtidige transformationsprogram Calcium. 

Det er målet, at det nye spareprogram skal reducere omkostningerne med 500 mio. euro, svarende til 

cirka 3,7 mia. kr. 

Bæredygtighed 

Arla vil øge sine forpligtelser for at opfylde Paris-aftalens mål om 1,5 grader. Andelshaverne har 

forpligtet sig til at fremskynde deres reduktion af drivhusgasser for at nå en reduktion på 30 procent 

inden 2030. Virksomheden Arla vil reducere udledningen af drivhusgasserne med 63 procent inden 

2030. 

I 2021 begyndte Arla etableringen af egen gård i Nigeria med henblik på at støtte den lokale mælke-

produktion. Den nye gård på 200 ha har plads til 400 malkekøer og forventes at åbne i 2022. Det er 

hensigten, at Arlas faciliteter og ekspertise skal gøre det muligt at uddanne lokale mælkeproducenter 

og at øge mælkeydelsen og mælkekvaliteten. På den måde kan den lokale mælkeproduktion udvikles. 

Arla er også med i et offentligt-privat partnerskab, hvor man tilbyder permanent landbrugsjord til 

1.000 nomadiske mælkeproducenter. Arla er her den kommercielle partner, der køber, indsamler, 

forarbejder og sælger den lokale mælk. For Arla er samarbejde, vidensdeling og understøtning af 

lokale mejerisektorer og landmænd i mange dele af verden en afgørende del af den danske andelskul-

tur, og aktiviteterne i Nigeria skal ses i det perspektiv. 

Danmarks næststørste mejeri, Thise Mejeri, havde i 2020 en omsætning på 1,2 mia. kr., svarende til 

en vækst på godt 7 procent i forhold til året før. Dermed har selskabet haft en stigende omsætning 11 

år i træk. Årets resultat steg fra 27,4 mio. kr. til 31,7 mio. kr. (+16 procent). Thises ledelse anser 

resultatet som værende absolut tilfredsstillende, især i betragtning af tumultariske corona-relaterede 

markedsforhold i foråret. 70 procent af Thises salg sker i Danmark, hvor Coop er den største aftager. 
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Soliditetsgraden steg markant fra 33,3 til 39,4, og set over en længere periode har der været en kraftig 

forbedring, jf. figur 2.3. 

Figur 2.3. Soliditetsgraden i Thise og i andelsselskaber i gennemsnit 2008-2020 

  
Kilde: Egne beregninger på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 

 

Fra at have en meget lav soliditetsgrad i 2008 er den siden gradvist øget. Thise mejeri har dermed 

fået stabiliseret egenkapitalen og økonomien markant i det seneste tiår. 

Thise ønsker at få andelshavere til at dyrke hestebønner og andre foderprodukter frem for den impor-

terede soja fra blandt andet Sydamerika. Målet er at droppe soja som fodermiddel senest i 2023. For 

at finansiere denne omstilling besluttede mejeriet at udbyde projektet som crowdlending via Coop 

Crowdfunding. Lånet løber i 18 måneder og giver 1,9 procent i rente. 147 danskere har investeret. 

Både Arla og Thise øger aktiviteterne inden for veganske drikke: 

Arla har lanceret en serie med fire havredrikke. I 2021 lancerede man endvidere en langtidsholdbar 

UHT-behandlet plantedrik, hvorved man bevægede sig ind på et større og mere konkurrencepræget 

marked. Senere lancerede man JÖRÐ Spreadable, som er et smørbart produkt lavet på nordisk havre 

og raps. 

I 2020 lancerede Thise en havredrik, som er lavet på havre fra egne andelshavere. I 2021 investerede 

Thise 1 mio. kr. i virksomheden Aurion, som især satser på plantebaserede produkter. Aurion forar-

bejdede i forvejen den økologiske havre, som Thise bruger til produktion af havredrik, så ved at blive 

medejer af Aurion, kunne samarbejdet fremtidssikres. 
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Også andre virksomheder producerer eller forbereder produktion af plantebaserede drikke, herunder 

Dryk og Naturmælk. På grund af stigende efterspørgsel har Dryk opjusteret forventningerne og for-

udser nu et salg på knapt 30 mio. kr. i 2021. Det danske marked for plantedrikke skønnes at være på 

godt 260 mio. kr.  

Andelsmejeriselskabet Naturmælk har også annonceret, at det vil sende plantedrik på markedet, og 

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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
           
Svineslagterier           
Danish Crown 56.462  58.164 58.029 59.556 60.038 62.024 53.551 56.506 60.794 58.287 
Tican 4.687  5.051 5.158 4.898 8.446 7.146 6.606 7.826 8.898  
SB Pork A/S 1.550  1.940 2.037 1.985 2.191 2.196     

Fjerkræslagterier           
HK Scan Denmark 1.509 1.625 1.482 1.268 1.254 1.274 1.288 1.242 1.279  
Danpo A/S   1.771  1.784 1.813 1.817 1.809 1.911 1.974 2.285 2.156  

Øvrig kødindustri           
Skare Meat Packers 1.078  1.105 1.105 939 946 1.002 1.116 986 1.029  
Stryhns 540  571 570 608 623 695 925 947 1.006  
Atria Danmark 312  356 362 405 432 454 433 402 447  

           
Årets resultat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Svineslagterier           
Danish Crown 1.732  1.583 1.656 1.821 1.639 2.022 1.952 1.953 2.141 2.255 
Tican 143  100 -65 -54 41 -66 89 208 -35  
SB Pork A/S -30 -24 8 28 7 -31     

           
Fjerkræslagterier           
HK Scan Denmark 21 67 -80 -62 -103 -99 -84 -74 -26  
Danpo A/S       52  52 50 63 22 46 8 27 -44  

Øvrig kødindustri           
Skare Meat Packers      -16  7 7 -44 -22 -7 3 -13 -10  
Stryhns 5  21 29 35 42 32 40 47 78  
Atria Danmark 18  21 21 22 11 13 17 11 13  

 
Noter:  
Indtil 2016: Tican a.m.b.a. 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 2020/21 faldt med 4,1 procent til 58,3 mia. kr. Den faldende omsætning 

begrundes med et kraftigt fald i verdensmarkedspriserne. Målt i kilo har de danske andelshavere så-

ledes leveret 8 procent mere til de danske slagterier. Mens omsætningen faldt, steg overskuddet med 

5,3 procent til 2,3 mia. kr. Heraf bliver godt 1,6 mia. kr. sendt ud til ejerne i form af efterbetaling.  

 

Derudover vil Danish Crown udbetale 96 mio. kr. fra den ellers indefrosne andelsejerkonto, som har 

været lukket for ind- og udbetalinger siden 2017.  

 

Andelsejerkonti blev etableret i en periode, hvor Danish Crown havde brug for ekstra egenkapital. I 

2017 vurderede selskabet, at der var opbygget tilstrækkeligt, og at selskabets soliditet kunne klare, at 

man stoppede med ordningen. For at sikre en gradvis tilpasning blev det besluttet at udbetale beløbene 

gradvist over otte år startende i 2021. Udbetalingerne skal dog godkendes hvert enkelt år af repræ-

sentantskabet. Inden udlodningen i 2021 er der samlet cirka 1,3 mia. kr. på andelsejerkonti i selskabet. 

 

Soliditetsgraden i 2020/21 blev 32,7 procent, hvilket er næsten uforandret i forhold til året før – og 

marginalt lavere end gennemsnittet for alle landmandsejede andelsselskaber i Danmark, jf. figur 2.4. 

 

Figur 2.4. Soliditetsgrader for Danish Crown (2009/10-2020/21) og alle landmandsejede andels-

selskaber (2008-2020) 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber 

 

 

Som det ses, er Danish Crowns soliditetsgrad steget med 10 procentpoint i perioden. Tendensen i 

retning af stigende soliditetsgrad har dog også været gældende for alle andelsselskaber i gennem-

snit. 

 

Tabel 2.4 viser udviklingen i centrale økonomiske nøgletal for Danish Crown-koncernen i perioden 

2013/14-2020/21. 
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Tabel 2.4. Centrale nøgletal for Danish Crown-koncernen 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/2021 

         
Nettoomsætning, mio. kr. 58.029  59.556 60.038 62.024 60.892 56.506 60.794 58.287 
Resultat af primær drift, mio. kr. 1.995 2.403 2.167 1.923 1.742 2.522 2.860 2.818 
Årets resultat, mio. kr. 1.656  1.821 1.639 2.022 1.361 1.953 2.141 2.255 
Balance, mio. kr. 27.015  26.775 25.257 24.433 27.980 28.443 24.473 25.539 
Egenkapital, mio. kr.  6.423 7.172 6.897 7.611 7.540 7.361 8.055 8.363 
Soliditetsgrad, pct. * 23,8 26,8 27,3 31,2 26,9 25,9 32,9 32,7 
Andelshaverleverancer,  mio. kg 1.317 1.330 1.279 1.229 1.276 1.197 1.183 1.276 
Samlet restbetaling, mio. kr. 1.218 1.425 1.295 1.437 1.070 1.258 1.618 1.672 
Antal andelshavere 8.278 8.020 7.605 7.116 6.830 6.426 5.900 5.620 
Heltidsansatte medarbejdere,  
ultimo 23.034 

 
23.764 

 
25.876 

 
25.956 

 
27.921 

 
23.052 

 
22.996 

 
25.918 

 
Kilde: Årsregnskaber fra Danish Crown 
 

I 2016 opsatte Danish Crown et strategisk mål om at løfte afregningen til svineproducenterne i an-

delskoncernen med 60 øre pr. kg i forhold til gennemsnittet i Europa. Det mål indfrier Danish Crown 

i regnskabsåret 2020/21, hvor det gennemsnitlige forspring til det europæisk indeks var på 93 øre pr. 

kg mod 131 øre pr. kg året før. 

 

Danish Crowns økologiske selskab Friland havde en omsætningsstigning på 16 procent og nåede op 

på en omsætning på næsten 1 mia. kr. Cirka 70 procent af salget kommer fra danske råvarer, mens 

det danske marked aftager knapt 40 procent af omsætningen. 

 

I juni 2021 præsenterede Danish Crown sin strategi for de kommende fem år. Den har fået navnet 

Feeding the Future og flytter koncernens helt grundlæggende fokus fra volumen til værdiskabelse, 

hvor bæredygtighed er omdrejningspunktet for den fremtidige udvikling. Strategien indebærer en be-

vægelse længere frem i værdikæden tættere på kunder og forbrugere. Samtidig er det afgørende, at 

råvareforsyningen sikres via en konkurrencedygtig afregning til andelshaverne. 

 

Strategien har ikke volumenvækst som et decideret mål. Målet er at opretholde det nuværende niveau 

i størrelsesordenen 10-13 mio. slagtninger i Danmark. Derimod er der mere fokus på værditilvækst, 

hvor der tilføres råvarerne mere værdi. Danish Crown forventer således, at omsætningen vil stige med 

10-12 mia. kr. de kommende fem år, men stigningen skal især komme fra øget værdiforædling. 

 

Tysklands største slagteri, det privatejede Tönnies, er også 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 2020 blev 8,9 mia. kr. mod 7,8 mia. kr. året før (+14 

procent).  Årets resultat faldt derimod fra 208 mio. kr. til -35 mio. kr.   
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Mens Danish Crowns seneste regnskabsår omfatter perioden 01.10.2020-30.09.2021, dækker Ticans 

seneste regnskab kalenderåret 2020. Dermed er Ticans seneste regnskab ikke på samme måde nega-

tivt påvirket af det prisfald, som kom i 2021. Tican forklarer det negative resultat med manglende 

salg på markeder, hvor kunder har været påvirket af corona. Samtidig har fabrikken i Brørup været 

blokeret for salg til Kina i en periode. 

 

Antallet af slagtninger i 2020 blev 3,9 mio., hvilket var en stigning på 0,4 mio.  

Tican havde både i 2020 og 2021 så store stigninger i tilførslerne af svin, at det resulterede i en stor 

slagtepukkel. 

 

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 bliver 

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 2.5 viser, var årets resultat meget negativ frem til 2010. 

 

Figur 2.5. Årets resultat for Danpo 1994-2020 (løbende værdi) 

  
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabets regnskaber 
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I perioden 1994-2009 var det akkumulerede underskud cirka 725 mio. kr. i løbende værdi. I de efter-

følgende år har der været et akkumuleret overskud på knapt 400 mio. kr. 

 

I 2020 faldt Danpos omsætning med 6 procent, og resultatet blev et underskud på 44 mio. kr. Det var 

det første underskud siden 2009. Selskabet forklarer nedgangen med covid-19-restriktioner, som på-

virkede afsætningen i ind- og udland til food service-kunder. Også udbrud af fugleinfluenza i andet 

halvår 2020 havde negativ påvirkning af eksporten til de asiatiske markeder. 

 

Danpo noterede sig, at forbruget af kylling fortsat udvikler sig positivt, og at især kategorien for kølet 

kylling er i stor vækst i Danmark primært drevet af varemærker med langsommere voksende racer og 

med fokus på bedre dyrevelfærd. Det pointeres også, at til trods for det voksende marked for kylling 

er udbuddet af konventionelle kyllinger i Danmark stadig mange gange større end efterspørgslen, 

hvilket presser priserne kraftigt. 

 

I regnskabet for 2020 forventede selskabet et resultat før skat i 2021 på niveau med 2019 – om end 

der stadig ville være en række usikkerheder. 

 

I kvartalsregnskabet fra moderselskabet, Scandi Standard, i november 2021 er indtjeningen imidlertid 

reduceret markant. En væsentlig del af den negative udvikling skyldes de danske aktiviteter. 

 

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 syv år været inde i en negativ økonomisk udvikling, og selskabet 

var i flere år hårdt ramt af russisk handelsembargo. I 2020 blev resultatet efter skat et minus på 26 

mio. kr., hvilket dog var en væsentlig forbedring i forhold til 2019, hvor underskuddet var 74 mio. 

kr.  Gennem de seneste syv år er der nu et akkumuleret underskud på 530 mio. kr. Ledelsen konsta-

terer, at resultatudviklingen er stærk og tilfredsstillende, men det overordnede negative resultat er 

utilfredsstillende. 

 

Det forbedrede resultat forklares med virkninger af den strategi, som blev iværksat i 2019. Den inde-

bar sparerunder og afskedigelser, hvor der alt i alt skulle spares og effektiviseres for knapt 300 mio. 

kr. Aktiviteterne i Finland, Sverige, Danmark, Baltikum og Polen skulle tilpasses, så omkostningerne 

blev reduceret, og der kom mere fokus på lokale kunder.  

 

Det noteres også, at resultatforbedringen er sket trods covid-19 og trods udbrud af fugleinfluenza. 
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På den ene side var der en gunstig afsætning af fersk fjerkrækød til detailhandlen. På den anden side 

var food service-salget hårdt ramt af covid-19, og eksport til lande uden for EU ophørte på grund af 

fugleinfluenza. 

 

I regnskabet for tredje kvartal 2021 konstaterer man igen en faldende indtjening i HKScan Denmark, 

hvilket især forklares med fugleinfluenzaens begrænsninger af eksporten. 

 

Som beskrevet – og som yderligere vist i figur 2.6 – har udviklingen i de senere år været meget 

forskellig i de to fjerkræslagteriselskaber, Danpo og HKScan Denmark. 

 

Figur 2.6. Resultat efter skat i HKScan Denmark og Danpo, 2007-2020 

 

Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 

 

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.  

 

Drikkevareindustrien  

Drikkevareindustrien domineres af bryggerierne, hvor Carlsberg er langt den største virksomhed. 

Carlsberg er Europas næststørste og blandt verdens fem største bryggerier. 
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Tabel 2.5. Omsætning og resultat for danske bryggerivirksomheder (mio. kr.)  
Netto- 
omsætning 2011 2012 2013 2014 2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

            
Carlsberg 63.561  66.468  66.350 64.506 65.354 62.614 60.655 62.503 65.902 58.541  
Royal Unibrew 3.431  3.430  4.481 6.065 6.032 6.340 6.384 7.298 7.692 7.557  
Harboes  
Bryggeri A/S 

          
1.321  

          
1.411  

        
1.344  1.420 

 
1.371 

 
1.388 

 
1.431 

 
1.288 

 
1.324 

 
1.380 

 
1.328 

Vestfyen 183 210 227 230 211 188 194 187 181 190  

Resultat      
 

     
Carlsberg 5.692  6.245  5.949 4.938 -2.926 4.857 2.065 6.133 7.477 6.808  
Royal Unibrew 351  373  480 624 711 784 831 1.040 1.140 1.198  
Harboes  
Bryggeri A/S 

                
51  

                
39  

                
3  11                 

 
24 

 
35 

 
31 

 
0 

 
-13 

 
-33 

 
5 

Vestfyen 6 4 4 2 3 2 1 -2 -19 -5  
 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 
 

 

Carlsberg havde i 2020 en nedgang i omsætningen fra 65,9 mia. kr. til 58,5 mia. kr. (-1,1 procent) 

Årets resultat faldt fra 7,5 mia. kr. til 6,8 mia. kr. (-8,9 procent), hvilket var bedre end analytikernes 

forventninger.  

 

Udviklingen i 2020 var i sagens natur været negativt påvirket af covid-19. Carlsberg oplevede en 

mængdenedgang på 20 procent, når det gælder barer, restauranter og kulturlivet – et segment som 

året før udgjorde omkring 25 procent af det samlede volumen. 

 

I løbet af 2021 har der været en langt mere positiv udvikling. Carlsberg har på baggrund af udviklin-

gen i tredje kvartal valgt at opjustere sine forventninger til hele 2021. Carlsberg forventer nu en or-

ganisk vækst i driftsoverskuddet i 2021 på 10-12 procent. Efter første halvår var forventningen en 

vækst på 8-11 procent, mens den tilbage i februar i forbindelse årsregnskabet for 2020 startede på 3-

10 procent. I tredje kvartal var der en organisk omsætningsvækst på 13,9 procent, og alle geografiske 

regioner viste en højere vækst end forventet. 

 

Den positive udvikling afspejler sig også i aktiekursen på Carlsberg, jf. figur 2.7. 
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Figur 2.7. Udvikling i kursen på Carlsberg B-aktier  

 
Kilde: Nasdaq (2021) 
 

 

Baseret på kvartalsregnskaber og markedsvurderinger tyder det på, at Carlsberg er kommet hurtigere 

ud af pandemien end de store internationale konkurrenter, AB Inbev og Heineken. 

 

Set over en længere årrække har væksten i Carlsberg dog været forholdsvis beskeden i de senere år. 

Især i forhold til den største konkurrent i Europa, Heineken, har der været en svag udvikling, jf. figur 

2.8. 
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Figur 2.8. Årlig omsætning i Heineken og Carlsberg, 2002-2021 

 
 
Note: 2021 er skøn baseret på markedsrapporter og tredje kvartals regnskaber 
Kilder: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 

 

 

Danmarks og Nordens næststørste bryggeri, Royal Unibrew, havde en relativt stabil udvikling i 2020. 

Omsætningen blev på 7,6 mia. kr., hvilket var en nedgang på 1,8 procent i forhold til året før. Samtidig 

steg resultatet efter skat fra 1.140 mio. kr. til 1.198 mio. kr. (+5,1 procent).  

Unibrew overtog i 2021 det familiedrevne bryggeri Fuglsang. Fuglsang havde været en presset af-

fære, som i flere år har været præget af røde tal på bundlinjen. Nedturen fortsatte også i det nyligt 

offentliggjorte regnskab for 2020, hvor det eksisterende underskud blev femdoblet sammenlignet med 

2019, jf. figur 2.9. 

Figur 2.9. Årets resultat i Bryggeriet Fuglsang A/S, 2006-2020 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskabet 
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I perioden 2006-2020 var der et samlet akkumuleret underskud på cirka 40 mio. kr. Fuglsang begrun-

der udviklingen og salget med, at det danske drikkevaremarked var koncentreret med få store og 

mange små virksomheder. I denne sammenhæng faldt Fuglsang mellem to kategorier, som det i prak-

sis ville være svært at bryde ud af. 

For Unibrews vedkommende var det vigtigt, at opkøbet var i overensstemmelse med bryggerikoncer-

nens overordnede strategi, som blandt andet i høj grad bygger på brands med lokal forankring. 

 

I november 2021 blev det meddelt, at Royal Unibrew overtager selskabet Aqua d’Or Mineral Water 

fra Danone, der har været ejer siden 2015. Aqua d'Or Mineral Water blev etableret i 1987 og voksede 

herefter til at blive en vigtig aktør på både det danske og det svenske marked. Siden 2006 har selskabet 

haft et samlet overskud på cirka 90 mio. kr. 

 

Opkøbet blev af Unibrew begrundet med, at det gav adgang til nye og alternative salgskanaler, for 

eksempel lufthavne og flyselskaber. Opkøbet var også et led i virksomhedens strategi om at blive en 

bredere multi-beverage-virksomhed med lavt sukkerindhold. Unibrew er vokset betydeligt inden for 

de nonalkoholiske drikke, og opkøbet styrker virksomhedens position i denne kategorien på nogle 

vigtige markeder. Royal Unibrew ejer i forvejen vandmærket Egekilde og danskvanden Aqua Friz-

zante. 

 

Tidligere på året købte Unibrew den norske drikkevirksomhed Solera Beverage Group, som er en 

støre importør og distributør af drikkevarer i Norge, Sverige og Finland. Ifølge Unibrew gav opkøbet 

en solid nordisk platform, hvorfra det nordiske marked kunne udvikles til et ægte multidrikkevare-

marked for selskabet. 

Unibrews udvikling og opkøb i 2021 viser en stigende diversificering med nye salgskanaler og en 

bredere produktportefølje. 

Strukturudviklingen i den danske bryggerisektor var gennem mange år kendetegnet ved konsolide-

ring, koncentration, specialisering og internationalisering: Antallet af bryggerier faldt, de store bryg-

gerivirksomheder blev endnu større, fokuserede på ølproduktion og påbegyndte eksport og investe-

ringer i udlandet. Udviklingen i retning af færre bryggerier vendte dog i begyndelsen af dette århund-

rede, i takt med udbredelsen af flere mikrobryggerier. Udviklingen er fortsat frem til nu. I 2020 var 

der således 228 bryggerier i alt, hvilket var 12 mere end i 2019, jf. figur 2.10. 
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Figur 2.10. Antal bryggerier i Danmark 1980-2020 

 
Kilde: Bryggeriforeningen (1999; 2021) 

 

 

Samme udvikling ses i de fleste lande i den vestlige verden. Det er dog sandsynligt, at udviklingen 

er ved at nå et mætningspunkt. Forbruget af øl falder fortsat, og konkurrencen blandt bryggerierne 

er skærpet. 

 

Brød-, mel- og kagesektoren 

Sektoren har generelt haft et meget varierende år, når det gælder indtjening. Covid-19 har haft me-

get forskellig indvirkning på de enkelte delsektorer, jf. tabel 2.6. 
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Tabel 2.6. Omsætning og resultat for virksomheder i den danske brød-, mel- og kagesektor (mio.kr.) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nettoomsætning   
 

     
Brød   

 
     

Lantmännen Unibake DK 911 888 936 940 990 945 924 805 
Lantmännen Schulstad 884 863 829 893 921 920 937 989 
Kohberg Brød 1008 997 945 942 928 949 942 823 
Lagkagehuset 407 478 552 664 781 881 962 830 
         
Mel         
Lantmännen Cerealia 840 752 678 668 663 593 588 568 
Valsemøllen 527 511 513 543 537 566 628 612 
         
Kager med mere         
Kelsen Group 442 870 911 1.007 986 1.015 1.151 957 
Bisca A/S 458 418 375 350 339 334 348 369 
Dan Cake 642 722 774 846 866 920 938 1.094 
         
Resultat efter skat         
Brød         
Lantmännen Unibake DK -28 -13 -12 18 6 5 13 5 
Lantmännen Schulstad -1 27 4 6 -10 -14 -41 -16 
Kohberg Brød 24 9 2 -28 -6 -26 3 2 
Lagkagehuset 14 21 38 38 10 -42 -119 -171 
         
Mel         
Lantmännen Cerealia -26 -13 -6 -8 10 -2 -9 -15 
Valsemøllen 13 20 18 16 18 13 21 30 
         

Kager med mere         
Kelsen Group 23 140 115 130 231 86 100 5 
Bisca A/S 20 19 22 39 28 10 -23 36 
Dan Cake 13 30 41 43 67 63 64 76 

 
Kelsen: Data for 2013 omfatter kun 7 måneder (ændret regnskabsperiode). 

Kilde: Årsregnskaber fra virksomhederne 

 

 

Lagkagehuset tilhører gruppen af luksusbagere eller håndværksbagere, som distancerer sig fra de 

større etablerede brød- og bagerivirksomheder. Lagkagehuset er derved placeret længere fremme i 

værdikæden end for eksempel Schulstad og Kohberg.  

 

Lagkagehuset fortsætter med at vokse kraftigt, målt i antal bagerbutikker. Siden 2008 er antallet vok-

set fra 3 til 119, og planen er at vokse med 40 nye butikker på tværs af alle markeder over de næste 

tre år. Gennem de senere år er ekspansionen også sket i UK og USA. Lagkagehuset har således 14 

butikker i London, tre i New York og resten af de omkring 120 butikker i Danmark. Omsætningen 

og de økonomiske resultater har dog ikke haft samme positive udvikling, jf. figur 2.11. 

 

Efter flere år med stigende overskud har Lagkagehuset siden 2018 haft store underskud. I 2020 faldt 

omsætningen fra 962 mio. kr. til 830 mio. kr., mens underskuddet steg fra 119 mio. kr. til 171 mio. 

kr.  
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Figur 2.11. Udvikling i Lagkagehuset A/S 

  
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskabet 

 

 

Det store underskud i 2020 begrundes primært med covid-19-nedlukninger. I London og New York 

var butikkerne totalt lukkede mellem tre og fem måneder. Lagkagehuset vurderer, at efterdønningerne 

af corona-krisen vil kunne udgøre en udfordring i hverdagssalget over de kommende to-tre år. 

 

Den negative udvikling begrundes af selskabet med engangsomkostninger, internationalisering og en 

kraftig ekspansion. Resultatet er påvirket negativt af internationalisering med 70 mio. kr. i 2020 og 

62 mio. kr. i 2019.  

Ejerne bag Lagkagehuset, Nordic Capital og L. Catterton, skød i slutningen af 2020   yderligere 200 

mio. kr. ind i selskabet. 

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 2.12. 

Figur 2.12. Årlig omsætning i Kohberg, Schulstad og Lagkagehuset, 2010-2020 

 
 Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 
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Figuren viser, at både Lagkagehuset og Kohberg havde betydelige nedgange i omsætningen i 2020, 

mens Schulstad havde en mindre stigning. 

Schulstads omsætning steg i 2020 med 5,5 procent til 990 mio. kr. Selskabet vurderer, at det er et 

udtryk for en øget markedsandel. Nettoomsætningen vurderes at være positivt påvirket af covid-19-

situationen. Totalmarkedet inden for friskbrødkategorien til detailhandlen er svagt stigende. 

Trods stigende omsætning og positiv påvirkning af covid-19 fik selskabet et underskud på 17 mio. 

kr., hvilket dog var en væsentlig forbedring i forhold til året før. Resultatet betragtes af ledelsen som 

utilfredsstillende, og det forklares med optimering af produktporteføljen, investering i ny produkti-

onslinje, nedlæggelse af produktionen samt implementering af nyt ressourceplanlægningssystem 

(ERP-system). 

Kohbergs omsætning faldt i 2020 med 13 procent, mens overskuddet faldt fra 2,6 mio. kr. til 2,3 mio. 

kr. Tilbagegangen i omsætningen skyldes primært covid-19. Kohberg understreger, at selskabet frem-

over vil tillægge danske råvarer og danske produkter endnu større betydning. 

Valsemøllen, som primært har hollandske og norske ejere, producerer og markedsfører bageri- og 

husholdningsmel samt færdige melblandinger og morgenmadsprodukter. Selskabet havde i 2020 en 

omsætning på 612 mio. kr., hvilket var et fald på knapt 3 procent. Overskuddet steg derimod fra 21 

mio. kr. til 30 mio. kr. Udviklingen forklares med corona-nedlukningen, som gav en renæssance for 

hjemmebag men en nedgang i salget til food service. 

Valsemøllen har et investeringsprogram omfattende nye kornsiloer som led i virksomhedens økolo-

giske vækstplaner. Siloerne skal bruges til at opbevare dansk økologisk korn til selskabets melpro-

dukter, kerner, brødblandinger samt kagekoncepter.  

Lantmännen Cerealia, som handler med mel, gryn og morgenmadsprodukter, havde også i 2020 et 

negativt resultat efter skat og en faldende omsætning. Selskabet noterer, at 2020 generelt var præget 

af covid-19-udviklingen med periodevise nedlukninger af 

samfundet. Derudover var selskabet påvirket af stigende råvarepriser på korn. Trods disse negative 

forhold havde selskabet en øget kundetilgang i løbet af året.  

Som det ses af figur 2.13, har Valsemøllen over en længere årrække haft en langt større omsætnings-

vækst og en mere stabil og positiv udvikling i bundlinjen end Lantmännen Cerealia. 
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Figur 2.13. Valsemøllen og Lantmännen Cerealia: Omsætning og resultat efter skat 2004-2020 

  
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 

 

 

Sukkerindustri 

I 2009 blev Danisco Sugar overtaget af det tyske selskab Nordzucker. Samtidig skiftede Danisco 

Sugar navn til Nordic Sugar. Nordic Sugar består i dag dels af sukkeraktiviteter i Danmark, dels 

ejerskab af en række udenlandske dattervirksomheder med sukkeraktiviteter  

Efter nogle relativt gode år frem til 2017/18 var de følgende to år præget af faldende omsætning og 

indtjening. I 2020/21blev udviklingen vendt, og både omsætning og resultat efter skat steg: Omsæt-

ningen blev 2,175 mia. kr. (+7,5 procent), og årets resultat blev 87 mio. kr. mod -21 mio. kr. året før. 

Den økonomiske udvikling i Nordic Sugar fremgår af tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Økonomiske nøgletal for Nordic Sugar (mio. kr.) 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

         
Nettoomsætning 3.467  3.188 2.546 3.142 2.647 2.082 2.024 2.175 
EBIT 585  251 -5 245 245 29 12 111 
Årets resultat 494  222 62 195 269 0 -21 87 
Aktiver 4.095  3.543 3.292 2.993 2.893 2.754 2.710 2.979 
Egenkapital 2.355  2.277 2.088 2.262 2.327 1.806 1.776 1.872 

 
Kilde: Årsregnskaber fra selskabet 

 

 

Selskabet forklarer den stigende omsætning med hovedsageligt højere salgspriser på sukker samt en 

øget salgsvolumen. Et effektiviseringsprogram introduceret i 2018/19 har også bidraget positivt til 

fremgangen i indtjeningen. Samlet er det planen, at selskabet frem mod 2023/24 vil hente besparelser 

på omkring 300 mio. kr. 
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Figur 2.14 viser, at verdensmarkedsprisen på raffineret sukker faldt markant i 2016-17. De faldende 

sukkerpriser skal ses i forlængelse af fjernelse af markedsordningen for sukker i EU. 2018/19 var 

også det første hele regnskabsår uden kvoter og minimumspiser.  

Figur 2.14. Verdensmarkedsprisen på raffineret sukker og den danske produktion af sukkerroer 

 
Note: Produktion i 2021 (estimat) 

Kilde: Danmarks Statistik (2021b) og Danske Sukkerroedyrkere (2021) 

 

 

Efterfølgende er sukkerprisen igen steget. Især i 2021 har der været stigende priser, hvilket også har 

været kendetegnende for flere andre væsentlige vegetabilske produkter på verdensmarkedet 

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, når eksport og aktiviteter i udlandes også medregnes. 

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, konso-

lidering 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 diversifi-

cering er afløst af fokus på kerneaktiviteter.  

Efter et par årtier med indenlandsk strukturtilpasning og konsolidering består grovvaresektoren i dag 

af to væsentlige virksomheder, DLG og Danish Agro, jf. figur 2.15. 
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Figur 2.15. Omsætning i de største danske grovvareselskaber 

 
Note: 2019 eller seneste år med regnskabsoplysninger.  
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber 

 

 

Omsætningen omfatter selskabernes samlede aktiviteter, herunder både inden- og udenlandske akti-

viteter og også ikke deciderede grovvareprodukter, herunder for eksempel landbrugsmaskiner. Både 

DLG og Danish Agro har store udenlandske aktiviteter, så omsætningstallene afspejler ikke markeds-

andelene på det danske marked. Hovedparten af begge selskabers omsætning og indtjening skabes i 

udlandet, primært i Nordeuropa. 

 

Billedet med to relativt store og voksende grovvareselskaber har været kendetegnende for det seneste 

årti. Målt i omsætning er Danish Agro kommet tættere på DLG, mens DLG – efter de store nedskriv-

ninger i 2014 – præsterer en relativt stigende indtjening, jf. figur 2.16. 

 

DLG er ikke tilbage på samme omsætningsniveau som i 2013, men nettoresultatet (resultat efter skat) 

er nu det næsthøjeste nogensinde. Danish Agros stigende vækst skyldes primært flere aktiviteter både 

i udlandet og uden for det egentlige grovvaresegment. 
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Figur 2.16. Udvikling i omsætning og resultat efter skat for de to største grovvareselskaber 2010-

2020 

  
Note: Resultat efter skat og minoritetsinteresser 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber 

 

 

På samme måde som de øvrige agro- og fødevareindustrisektorer har også grovvaresektoren gennem-

gået en koncentrationsudvikling. Den langsigtede udvikling har været stigende koncentration, hvor 

de få store virksomheder har fået en stadig større markedsandel. Gennem de seneste år er koncentra-

tionen dog igen faldet, jf. figur 2.17 

 
Figur 2.17. Udviklingen i koncentrationen i den danske grovvaresektor 2006-2020 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af 22 selskabers årsregnskaber 

 

 
Figur 2.17 viser koncentrationsudviklingen vist ved det såkaldte HHI-indeks (Herfindahl-Hirschman 

Index) beregnet ud fra selskabernes markedsandel på grundlag af deres omsætning i forhold til alle 

danske grovvareselskabers totale omsætning. Jo højere værdi, desto stærkere koncentration. Den 

maksimale værdi er 10.000. 
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Den stigende koncentration frem til 2010 skyldtes blandt andet, at flere grovvareselskaber havde fået 

økonomiske problemer efter fødevarekrisen i 2007-08, hvorfor de blev opkøbt eller fusioneret. Også 

ønsker om bedre udnyttelse af synergier og stordriftsfordele har været medvirkende til fusioner i pe-

rioden. Nedgangen efter 2014 skyldes især DLG’s strategiskifte med mere fokus på indtjening end 

omsætning, fokus på kerneområderne og frasalg af virksomheder uden for kerneområderne. Dette 

medførte en nedgang i omsætningen på cirka 10 mia. kr. 

 

Dertil kommer, at de andre store virksomheder som Danish Agro og Vestjyllands Andel men også de 

private grovvareselskaber har haft en betydelig vækst i perioden, jf. tabel 2.8. 

 

Tabel 2.8. Omsætning og resultat for en række danske grovvarevirksomheder (mio. kr.)  

Omsætning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
           
DLG 40.842  48.532  59.103 58.396 52.133 49.028 49.056 48.851 50.028 51.327 
Danish Agro 15.833  17.600  25.128 24.136 28.476 31.548 31.440 32.997 35.313 39.445 
Vestjyllands 
Andel 1.777 1.929 1.846 

 
1.754 

 
1.810 

 
1.981 

 
2.100 

 
2.192 

 
2.283 

 
2.301 

Brdr. Ewers  1.072  1.117  1.275 1.168 1.407 1.527 1.515 1.610 1.949 1.731 
NAG 158  203  192 193 183 171 188 180 210 203 
           
Resultat  
efter skat 2011 2012 2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

           
DLG 292 304 262 -277 352 371 465 307 351 437 
Danish Agro 237  247  241 271 302 356 314 181 140 193 
Vestjyllands 
Andel 78 71 103 
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112 

 
133 

 
94 

 
85 

 
76 

 
74 

Brdr. Ewers 28  30  31 23 49 48 39 27 25 28 
NAG 5  3  2 5 4 6 5 2 3 5 

 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 

 

 

I 2020 passerede DLG-koncernens omsætning 51 mia. kr., og driftsresultatet (EBITDA) rundede for 

første gang 2 mia. kr. DLG’s internationale aktiviteter bidrog med størstedelen af koncernens indtje-

ning. Samtidig vedtog repræsentantskabet den største overskudsdeklarering i selskabets historie og 

sendte 135 mio. kr. ud til andelshaverne. Den samlede overskudsdeklarering over de seneste fem år 

kommer dermed tæt på 600 mio. kr. 

 

DLG optog i slutningen af 2021 en ny kreditfacilitet på 550 mio. euro, der er tæt forbundet med tre 

centrale bæredygtighedsmål. Koblingen til bæredygtighed betyder, at renten på kreditfaciliteten kan 

justeres op og ned alt efter, hvordan DLG-koncernen leverer på de tre bæredygtighedsmål. 

 

I 2021 påbegyndte DLG via datterselskabet Vilofoss bygningen af en ny vitamin- og mineralfabrik 

til et trecifret millionbeløb. Fabrikken, som får en samlet kapacitet på 50.000 tons om året, forventes 

at være i drift i begyndelsen af 2023. 
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Danish Agro, som i 2021 fyldte 120 år, opnåede i 2020 sin hidtil højeste omsætning på 39,4 mia. kr., 

hvilket var 12 procent højere end i 2019. Stigningen skyldtes generelt øget aktivitet samt tilkøbte 

maskinaktiviteter i Baltikum, der opnåede godkendelse fra konkurrencemyndighederne i 2020. 

 

Danish Agro betegner 2020 som et udfordrende år, hvor en række udefrakommende, ekstraordinære 

udfordringer har ramt selskabet og påvirket driften, herunder især covid-19 og et IT-angreb. I foråret 

2020 blev selskabet således ramt af ransomware, som i flere uger lammede 350 servere, omfattede 

2.500 brugere og fulgtes af krav om en løsesum. Angrebet endte med at koste koncernen et sted 

mellem 30 og 40 mio. kr. for at få ryddet op. 

 

I 2021 købte Danish Agro 70 procent af hampefrøvirksomheden Møllerup Brands. Investeringen skal 

ses i forlængelse af, at plantebaserede fødevarer er et strategisk fokusområde for Danish Agro. Sel-

skabet vil fokusere på at øge afsætningen og kendskabet til selskabets hampefrøprodukter. På den 

måde forventes det, at flere landmænd vil kunne lave kontraktavl på hampefrø gennem Danish Agro. 

 

I starten af 2021 godkendte konkurrencemyndighederne, at Danish Agro kunne overtage Himmer-

lands Grovvarer. Himmerlands Grovvarer omsatte årligt i niveauet 700 mio. kr. 

 

Danmarks tredjestørste grovvareselskab er Vestjyllands Andel med en omsætning i 2020/21 på 2,3 

mia. kr. og et resultat på 74 mio. kr. Selskabets udvikling og diversificering er beskrevet i Landbrugets 

Økonomi 2019. 

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 målt på omsætning. 

 

Koncernomsætningen i DLF Seeds blev 7,5 mia. kr. i 2020/21, hvilket er en stigning på godt 1 procent 

i forhold til året før og dermed den største omsætning hidtil. Samtidig steg indtjeningen med 19 pro-

cent målt på EBITDA og 32 procent målt på EBIT i nævnte periode. Resultat efter skat blev 353,6 

mio. kr. Bestyrelsen betegner årets resultat som ”overordentligt tilfredsstillende givet de store usik-

kerheder, der prægede et år uden fortilfælde i nyere tid”. 
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Tabel 2.9. Omsætning og resultat for danske markfrøvirksomheder (mio. kr.)  
Nettoomsætning 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

DLF-Seeds 2.601  3.325 3.391 3.565 3.527 4.325 5.294 7.437 7.536 
DSV Frø DK 160  173 176 199 195 249 322 351 384 
          
Resultat efter skat 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

DLF-Seeds 80  99 79 125 148 175 162 227 354 
DSV Frø DK 1  2 4 3 4 9 16 38 32 

 

 

Såvel koncernomsætning som indtjening i regnskabsåret 2020/21 blev markant bedre end forventnin-

gerne. Resultatforbedringen skyldtes flere forhold, herunder stigende omsætning, en forbedret dæk-

ningsgrad samt omkostningsbesparelser blandt andet forårsaget af mindre rejseaktivitet på grund af 

samfundsnedlukninger og effektiviseringsgevinster forbundet med gennemførte omstruktureringer. 

Især efterspørgslen efter plænegræs udviklede sig positivt under covid-19-nedlukningerne. Omvendt 

havde roe- og grøntsagsfrøaktiviteterne samlet set en nedgang i omsætningen som følge af faldende 

produktion. 

 

Det gode regnskabsresultat gjorde det muligt ekstraordinært at udlodde 73 mio. kr. til medlemmernes 

driftsfondskonti. Beløbet forrentes og udbetales til medlemmerne over de kommende seks år. 

 

Set i forhold til de foregående år var omsætningsvæksten i 2020/21 relativt lille. Det skyldes blandt 

andet, at der er brugt ressourcer på at inkorporere selskabets seneste store opkøb af det new zealand-

ske selskab PGG Wrightson Seeds. DLF Seeds vurderer nu, at er der plads til nye opkøb. Med de 

seneste opkøb er selskabet nu syvende størst i verden. 

 

For 2021/22 forventes der en stigning i koncernomsætningen på op til 5 procent, mens der forventes 

en lidt lavere indtjening som følge af generelt stigende omkostninger. 

 

Det andet firma inden for græs- og kløverfrø i Danmark, DSV Frø Danmark (tidligere Hunsballe Frø 

A/S) blev tilbage i 2012 overtaget af Deutsche Saatveredelung AG (DSV). DSV’s omsætning i 

2020/21 blev 383,5 mio. kr., hvilket var en fremgang på 32,5 mio. kr. (+9 procent). Årets resultat 

faldt derimod fra 38 mio. kr. til 32 mio. kr., men det oversteg selskabets forventninger. 

 

DSV Frø Danmark er en del af det tyskejede aktieselskab, frøfirmaet DSV, der primært ejes af med-

arbejdere og avlere. DSV Frø Danmark har de senere år udvidet avlerkredsen i Danmark, og i år har 

det for første gang været muligt for danske avlere og medarbejdere at blive en del af ejerkredsen. 

Dette skal ses i sammenhæng med selskabets ønske om at opbygge langsigtet samarbejde med dets 

avlere og medarbejdere. 

Fødevareingrediens- og biotekindustrien 

Fødevareingrediens- og biotekindustrien domineres af nogle få store og meget internationalt oriente-

rede selskaber. 
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Tabel 2.10. Omsætning og resultat for danske fødevareingrediens- og biotekvirksomheder (mio. kr.)  
Omsætning  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
          
Novozymes 11.234 11.746 12.459 14.002 14.142 14.531 14.390 14.374 14.012 
Chr. Hansen Holding A/S 5.504 5.632 6.397 7.061 7.911 8.186 6.984 7.236 8.031 
Dupont Nutrition  
Bioscence 1.978 3.279 3.346 

 
3.422 

 
3.615 

 
3.465 

 
3.467 

 
3.584 

 
3.430 

CP Kelco  1.307  1.303 1.417 1.855 1.916 1.654 1.682 2.008 1.975 
           
Årets resultat efter skat          

Novozymes  2.016  2.201 2.525 2.825 3.050 3.120 3.227 3.155 2.826 
Chr. Hansen Holding A/S 1.042 985 1.211 1.367 1.668 1.704 1.866 1.827 6.300 
Dupont Nutrition  
Bioscence 1.631  579  489 

 
233 

 
3.729 

 
-231 

 
799 

 
1.792 

 
1.124 

CP Kelco 
 

336 -26 184 67 194 182 115 121 311 
 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 

 

 

Novozymes, som har Novo Holding som storaktionær, består af to divisioner, Consumer Biosolutions 

og Agriculture & Industrial Biosolutions. Regnskabsmæssigt rapporteres der om fem forskellige pro-

duktsegmenter: vaskemidler, føde- og drikkevarer, bioenergi, landbrug og foder samt teknisk og 

farma. 

 

Selskabet havde i 2020 en nedgang i både omsætning og indtjening: Omsætningen blev på 14,0 mia. 

kr. (-4,6 procent), mens indtjeningen var 2,8 mia. kr. (-10,4 procent). 

 

I løbet af 2021 har selskabet opjusteret forventningerne til hele året 2021. Der forventes nu en orga-

nisk salgsvækst på 5-6 procent. I 2020 endte den organiske salgsvækst på 0 procent. 

 

Novozymes præsenterede i 2021 en ny strategi, Unlocking growth – powered by biotech, som løber 

frem til udgangen af 2025. Målet i strategien er blandt andet at opnå en gennemsnitlig årlig organisk 

vækst i perioden på 5 procent eller mere. Desuden er det målet, at afkastet af den investerede kapital 

inklusive goodwill samme år skal ligge på minimum 20 procent. Endelig skal omsætningen fordobles 

frem til 2030, primært gennem organisk vækst men suppleret med opkøb.  

 

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. Hansen havde en omsætningsstigning i 2020/21 på 11 procent og nåede op på 1,077 mia. euro 

(godt 8 mia. kr.).  Chr. Hansens overskud er steget til 6,3 mia. kr., hvilket er tre og en halv gang så 

højt som året før. Det skyldes udelukkende et frasalg af forretningsdivisionen Natural Colors, som 

sidste år blev solgt til kapitalfonden EQT. Frasalget blev endeligt godkendt i 2021, og salgsprisen var 

800 mio. euro.  
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Frasalget af Natural Colors-divisionen var i forlængelse af deres 2025-strategi, hvor divisionens 

manglende teknologiske sammenhænge med resten af virksomheden blev fremhævet. 

 

DuPont Nutrition & Biosciences (tidligere Danisco) markedsfører biobaserede ingredienser til føde- 

og drikkevarer samt industrielle enzymer til en lang række industrier. Størstedelen af selskabets om-

sætning sælges på det europæiske marked og er produkter inden for Nutrition & Health-divisionen. 

 

På selskabets fabrikker i Grindsted og Haderslev produceres primært emulgatorer, stabilisatorer, kul-

turer, medicinalvarer og enzymer (primært til melproduktion og bageri). 

 

Selskabet havde i 2020 en omsætning på 3,4 mia. kr. (-4 procent) og et resultat på 1,1 mia. kr. (-37 

procent). Hovedparten af resultatet er dog investeringsafkast fra datterselskaber. 

 

I starten af 2021 blev det annonceret, at DuPont Nutrition & Biosciences fusioner med IFF. IFF (In-

ternational Flavors & Fragrances) er et amerikansk biotekselskab, der producerer smagsstoffer, dufte 

og kosmetiske aktive stoffer. IFF er navnet for det fusionerede selskab. Med fusionen bliver IFF en 

betydelig global virksomhed inden for ingredienser i kategorierne smag, duft, ernæring, enzymer, 

kulturer, proteiner samt pre- og probiotika. 

 

CP Kelco (tidligere: Copenhagen Pectin) producerer pektin, som sælges over hele verden. Selskabet 

ejes af J.M. Huber, som er en amerikansk familieejet koncern. CP Kelco har over 1.500 kunder i mere 

end 100 lande, og produkterne bruges som fødevareingredienser eller som ingredienser i industrielle 

og farmaceutiske produkter.  

 

Virksomheden ejer og driver fire fabrikker i Europa og Sydamerika. 

 

Nettoomsætningen var i 2020 på knapt 2 mia. kr., svarende til en nedgang på 1,6 procent i forhold til 

året før. Årets resultat endte på 311 mio. kr., mens der året før havde været et overskud på 121 mio. 

kr. 

 

Overskuddet betegnes som tilfredsstillende og bedre end forventet. Selskabet forventer en omsætning 

og et resultat før finansielle poster i 2021 på 2020-niveauet.Chr. Hansen er en global bioscience-

virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare- og kosttilskudsbranchen, den farma-

ceutiske industri og landbrugssektoren. Chr. Hansen udvikler og producerer kulturer, enzymer og 

probiotika. 

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  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

KMC 936 1.090 1.095 1.191 1.483 1.622 1.688 2.081 2.078 
AKV Langholt 150  166 177 183      

Resultat efter skat  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

KMC 90  109 76 111 134 136 164 215 158 
AKV Langholt 41  38 30 31 37 43 51 37 24 

 
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, jf. figur 2.18. 

Figur 2.18. Kartoffelmel: Areal og produktion i Danmark 2006-2020 

 
Kilde: Danmarks Statistik (2021b) 

 

Udviklingen skal også ses i lyset af – eller på trods af – en markant reduktion i støtten fra EU til 

produktion af kartofler til stivelse og mel. 

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, og dels en 

fabrik, der producerer modificeret stivelse og andre ingredienser til fødevareindustrien baseret på 

kartoffelmel.  

I 2020/21 nåede KMC en omsætning på 2,1 mia. kr., hvilket var på samme niveau som året inden. 

Det ordinære resultat efter skat udgjorde 158 mio. kr., hvilket er noget lavere end sidste års rekordre-

sultat på 215 mio. kr. Ifølge selskabet var resultatnedgangen forventet og skyldtes lavere verdens-

markedspriser på kartoffelstivelse samt stigende transportomkostninger på specielt oversøisk fragt.  
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Resultatnedgangen blev opnået på trods af en større forædlingsgrad end året forinden. 

Omsætningen med forædlede produkter voksede med 18 procent. Selskabet bemærker også, at den 

plantebaserede trend har påvirket salget af deres ingredienser positivt. 

Det kommende år vil være påvirket af på den ene side en bedre balance mellem udbud og efterspørg-

sel på verdensmarkedet for kartoffelstivelse. På den anden side er indtjeningen negativt påvirket af 

høje priser for fragt, energi og gødning. 

AKV Langholt – som er den anden kartoffelmelsvirksomhed i Danmark – fik i 2020/21 et resultat på 

24,9 mio. kr. mod 37,4 mio. kr. året før.  

Ledelsen anser overordnet set resultatet for værende tilfredsstillende på baggrund af markedssituati-

onen. Derimod anses driftsresultatet i Cargill-AKV I/S for utilfredsstillende på grund af en generelt 

utilstrækkelig værdiskabelse i selskabet, herunder ikke mindst det manglende salg af de fysisk modi-

ficerede stivelser til fødevareindustrien.  

Cargill-AKV I/S er et joint-venture mellem Cargill og AKV, som står for afsætning af specialstivelser 

til papirindustrien samt stivelse til fødevareindustrien. Den manglende afsætning af de nye specialsti-

velser til fødevarer medførte, at der imellem partnerne var stor uenighed om det kortsigtede potentiale 

for produkterne. Eksemplet kan bruges til at vise, at globale strategiske alliancer kan være udfor-

drende, især når partnerne ikke er helt ligeværdige. 

2.2 Den andelsejede agro- og fødevareindustri  

I det følgende tages der udgangspunkt i udvalgte nøgletal for den andelsejede del af agro- og fødeva-

reindustrien. Denne del står for langt hovedparten af de aktiviteter, som ligger tættest på den primære 

landbrugsproduktion i værdikæden – både i forsynings- og i forarbejdningsindustrien. 

Når der ses bort fra covid-19-påvirkninger, som dog var relativt beskedne for agro- og fødevareindu-

strien under ét, har 2021 været et relativt stabilt år for agro- og fødevareindustrien. Samlet set har 

indtjeningen og produktionen således været forholdsvis stabil gennem de senere år, men dog med 

betydelige forskelle fra branche til branche og fra virksomhed 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.  

• Lille efterspørgselselasticitet. Konjunkturudsving, prisændringer m.m. vil ikke påvirke efterspørgs-

len så meget, da der ofte er tale om basale nødvendighedsvarer.  
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• 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 re-

duceres eller forhindres. 

• Finansiel robusthed. Egenkapitalen og soliditetsgraden er øget i den andelsbaserede agro- og føde-

vareindustri gennem de senere år, hvorved den økonomiske risiko reduceres. Her er der også betyde-

lige forskelle fra virksomhed til virksomhed. 

Figur 2.19 understreger den relativt stabile udvikling. 

 

Figur 2.19. Udvikling i nettoomsætning og resultat efter skat i danske landmandsejede andelssel-

skaber 2005-2020 

 
Note: Omfatter cirka 30 landmandsejede andelsselskaber 
Kilde: Egen indsamling på grundlag af virksomhedernes årsregnskaber 

 

 

Især set i forhold til den ofte meget svingende indtjening i primærlandbruget er der en stabil indtjening 

i andelsselskaberne. 

 

Trods strukturelle problemer og barrierer med hensyn til at opbygge egenkapital i andelsselskaber er 

der tale om en positiv udvikling i sektoren. Som det således fremgår af figur 2.20, er egenkapitalen 

blandt de danske andelsselskaber inden for agro- og fødevareindustrien steget betydeligt gennem de 

senere år. 
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Figur 2.20. Soliditetsgrader i andelsselskaber, industri i alt og engroshandel i alt (egenkapital i 

procent af balancen) 

 
Note: Omfatter cirka 30 landmandsejede andelsselskaber 
Kilde: Danmarks Statistik (2021c) samt egen indsamling på grundlag af virksomhedernes årsregnskaber 

 

 

Selv om der er sket en betydelig egenkapitalopbygning i andelsselskaberne i perioden, har der allige-

vel været en stigende udbytte- og efterbetaling m.m. til andelshaverne i de senere år, jf. figur 2.21. 

 

Figur 2.21. Årlige restbetalinger m.m. fra danske andelsselskaber i agro- og fødevareindustrien til 

medlemmerne 2010-2020 

 
Anm.: Omfatter overskudsdeklareringer, efterbetalinger og udlodninger m.m.  
Kilde: beregnet på grundlag af årsregnskaber fra cirka 20 danske andelsselskaber 
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Andelsselskabernes samlede efterbetalinger m.m. til andelshaverne udgør cirka 2,5-3 mia. kr. om 

året. I 2020 nåede de op på cirka 3,3 mia. kr. Som gennemsnit af perioden 2012-2020 har det udgjort 

cirka 35 procent af landbrugets direkte støtte og af landbrugets indkomst efter finansielle poster. An-

delsselskaberne har dermed stor værdi for landmændene målt på de løbende efterbetalinger m.m. 

 

Omfanget og betydningen af efterbetalinger m.m. varierer betydeligt fra sektor til sektor, og det kan 

skyldes forskellige afregningsstrategier. For eksempel er strategien i DLF AmbA at afregne avlerne 

direkte over prisen, hvorved efterbetalingerne automatisk bliver mindre. Omvendt spiller efterbeta-

linger en langt større rolle i Danish Crown AmbA. 

 

Medlemmernes andel af andelsselskabernes overskud er én synlig fordel ved medlemsskabet. Andre 

væsentlige fordele er leveringsretten, som gør, at landmændene ikke behøver at bekymre sig om af-

sætningen af deres produkter. Denne fordel har vist sig at være værdifuld i meget usikre eller ustabile 

perioder. 

 

Kønsdiversitet i virksomheders ledelse og i bestyrelse i får stigende opmærksomhed. Det gælder også 

i agro- og fødevareindustrien, hvor kvinder især er underrepræsenterede i de andelsejede virksomhe-

der, jf. figur 2.22. 

 

Figur 2.22. Kønsfordeling i bestyrelserne i landbrugets andelsselskaber 2021 

 
Note: Eksterne medlemmer af Arlas bestyrelse uden stemmeret er medregnet. Bestyrelsen i Danish Crown A/S indgår i stedet for Leve-
randørselskabet Danish Crown AmbA 
Kilde: Egen indsamling på grundlag af virksomhedernes årsregnskaber 

 

 
I opgørelsen indgår både medlemsvalgte, medarbejdervalgte og eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det 

vejede gennemsnit er vægtet ud fra selskabernes omsætning. 

 

Figuren viser, at cirka 9 procent af bestyrelsesmedlemmerne er kvinder. Det sammenvejede gennem-

snit ud fra selskabernes omsætning viser en andel på cirka 20 procent. Det indikerer, at kvindernes 

andel er størst i de største selskaber. 
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Når det gælder medarbejderrepræsentanter og eksterne medlemmer af bestyrelserne, er andelen af 

kvinder relativt højere. 

 

Den lave andel af kvinder i bestyrelserne afspejler en tilsvarende lavere andel kvinder i repræsen-

tantskaber, som flere steder er fødekilden til bestyrelserne. Sammensætningen af bestyrelserne af-

spejler i høj grad også situationen i landbruget, hvor kvinders andel også er beskeden. 
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