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Månedens graf

Af Henning Otte Hansen, Institut for 
Fødevare- og Ressourceøkonom,  
Københavns Universitet.
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I det seneste år har der været en kraftig stigning i de internati-
onale priser på landbrugsvarer. Siden juli 2020 er landbrugs-
varerne steget med 42 pct. Prisindekset er beregnet som et ve-
jet gennemsnit af internationale priser på korn, vegetabilske 
olier, sukker, kød og mælk. I alt indgår der ca. 70 prisserier i 
prisindekset. Især vegetabilske olier (soja-, solsikke-, palme-, 
rapsolie m.m.) er steget meget i det seneste års tid.

Figuren viser også fødevarekriserne i 2007-08 og i 2010-12, 
hvor der også i løbet af relativt få måneder var kraftige stig-
ninger i priserne på landbrugsvarer. Fødevarekrisen i 2007-08 
skyldtes især små lagre, meget korn til bioenergi samt dårlig 
høst flere steder i verden. Fødevarekrisen i 2010-12 skyldtes 
bl.a. dårlig høst i Rusland, Ukraine og Kazakhstan på grund af 
omfattende brande.

De seneste prisstigninger i 2020-21 kan bl.a. forklares med 
dårlig høst i flere lande, højere oliepriser, afrikansk svinepest 
samt højere fragtpriser.

Størrelsen på verdens samlede lagre har også en væsentlig 
betydning for priserne. Små lagre medfører højere priser, og 
her er der en meget entydig sammenhæng. 

Prisudviklingen i de kommende måneder – og herunder 
muligheden for en prisboble og fødevarekrise som i 2007-08 
– afhænger af de løbende udsigter for produktionens størrelse
i de væsentligste lande og områder. Alene vejrudsigterne kan
påvirke kornpriserne, så skøn for den fremtidige prisudvikling
er behæftet med stor usikkerhed. Det er dog sandsynligt, at
den nuværende prisboble kan blive længerevarende: Gød-
ningspriserne er steget endnu mere end fødevarepriserne, og
derfor kan vi ikke forvente, at landmændene øger produktio-
nen og dermed udbuddet på samme måde, som de gjorde
ved de tidligere fødevarekriser.
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