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1.Indledning 
I løbet af 2016 gennemførte IFRO en modelbaseret fremskrivning af dansk landbrugs udvikling frem 
mod 2030. Fremskrivningen er baseret på den europæiske AGMEMOD-model, og såvel model som 
fremskrivning er dokumenteret i Jensen (2017a). Fremskrivningen blev opdateret ved udgangen af 
2017 (Jensen, 2017b), ved udgangen af 2018 (Jensen, 2019) og i starten af 2020 (Jensen, 2020). 

I nærværende notat beskrives resultaterne af en opdateret fremskrivning baseret på samme 
modelsystem, men med et opdateret datagrundlag. Fremskrivningen er gennemført under en 
forudsætning om ”frozen policy”, dvs. der medregnes principielt kun gennemførte eller vedtagne 
policy-tiltag, hvis konkrete udmøntninger var kendte på fremskrivningstidspunktet. Konsekvenser af 
dele af Landbrugsaftalen af 4. oktober 2021 er søgt indregnet, navnlig vedrørende udtagning og 
ekstensivering af landbrugsarealer, selv om den præcise udmøntning af aftalen ikke var kendt på 
fremskrivningstidspunktet. Der redegøres i det følgende for de opdaterede beregningsforud-
sætninger og de opdaterede fremskrivningsresultater.  

Forudsætningerne bag fremskrivningen har været fremlagt og drøftet på et referencegruppemøde i 
Fødevareministeriet den 25. november 2021 med deltagelse af faglige eksperter fra Fødevare-
ministeriet, Landbrugsstyrelsen, Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen, Miljøministeriet, 
DREAM-gruppen, Aarhus Universitet, Landbrug og Fødevarer samt SEGES. Specifikke forudsætninger 
omkring økologisk jordbrug har været drøftet på et møde den 2. december 2021 med eksperter fra 
Landbrug og Fødevarer og Innovationscenter for Økologisk Jordbrug. Fastlæggelsen af 
fremskrivningens endelige beregningsforudsætninger påhviler dog alene forfatteren. 

Udover at opdatere tidligere fremskrivninger indeholder nærværende fremskrivning også to 
udvidelser. For det første er der indarbejdet en fremskrivning af den danske økologiske 
landbrugssektor. Dette indebærer, at den danske del af AGMEMOD-modellen er udvidet med såvel 
data som adfærdsligninger for en række økologiske variable (priser, areal, dyreantal og produktion 
for mælk, oksekød, svinekød, fjerkræ og hovedgrupper af afgrøder) i Danmark. For det andet er 
tidshorisonten for fremskrivningen udvidet til 2040, til forskel fra tidligere år, hvor 
fremskrivningshorisonten har været 2030. Der er redegjort nærmere for de to udvidelser i de 
følgende afsnit.  

  



2 
 

2.Metode og datagrundlag 
2.1. AGMEMOD-modellen 
Som det er beskrevet i Jensen (2017a), er AGMEMOD-modellen udviklet af et konsortium af forskere 
fra en række EU-medlemslande baseret på et fælles modelleringskoncept. I lighed med Danmark 
foregår der også løbende arbejde med modellen i flere af de øvrige partnerlande. Dette arbejde 
omfatter opdateringer af data og re-estimeringer i modellens forskellige landemoduler. Men det 
omfatter også mere strukturelle opdateringer af modellen, blandt andet med inddragelse af flere 
produkter, markeder og policy-instrumenter, ligesom der i visse tilfælde sker yderligere 
harmoniseringer af ligningsspecifikationer, tekniske koefficienter med videre af hensyn til den indre 
konsistens i modellen. En sådan strukturel opdatering af modellen fandt sted i 2018, som beskrevet i 
Jensen (2019). Ved denne strukturelle modelopdatering blev også datagrundlaget for alle lande 
ajourført til og med 2017, i det omfang data for landene var tilgængelige i internationale databaser 
som blandt andet Eurostat.  

Data for alle modellens variable for Danmark er i nærværende fremskrivning opdateret til at 
indbefatte 2020 som det seneste år, baseret på produktionsdata samt prisdata for de væsentligste 
landbrugsprodukter fra Eurostats online databank. Øvrige prisdata er approksimeret ved at dividere 
værdi- med mængdeoplysninger fra Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik, hvor eksporttal er 
anvendt for de varer, hvor Danmark er nettoeksportør, og importtal er anvendt, hvor Danmark er 
nettoimportør. Øvrige data vedrørende arealer, husdyr og produktionsmængder er som 
udgangspunkt hentet fra Danmarks Statistiks Landbrugsstatistik, eksport- og importdata for de 
respektive varer er generelt hentet fra Danmarks Statistiks Udenrigshandelsstatistik, mens tal for 
indenlandsk anvendelse i de fleste tilfælde er estimeret residualt som forskellen mellem produktion 
og nettoeksport. For korn er der dog specificerede anvendelsesdata. For økologisk landbrug er data 
primært hentet fra Danmarks Statistiks Økologistatistik og Landbrugsregnskabsstatistik, samt fra 
Landbrugsstyrelsens årlige statistikker for økologiske bedrifter i Danmark.  

2.2.Fremskrivning af den økologiske landbrugssektor 
Til brug for nærværende fremskrivning er den danske del af AGMEMOD-modellen udvidet med en 
beskrivelse af økologisk landbrugsproduktion med primært fokus på fremskrivning af 
aktivitetsniveauer (antal dyr og arealer) og produktionsniveauer (1000 tons) for forskellige 
økologiske produktionsgrene. Metodemæssigt er der tale om en opsplitning af den aggregerede 
(standard) AGMEMOD-fremskrivning, hvor de fremskrevne sektorresultater fordeles på økologisk og 
konventionel. 

Datagrundlaget for beskrivelse af dansk økologisk landbrug stammer som nævnt i hovedsagen fra 
Landbrugsstyrelsen, som udarbejder en årlig statistik for blandt andet arealanvendelse og husdyr i 
den økologiske jordbrugssektor, samt Danmarks Statistiks Landbrugsstatistik og Økologistatistik, som 
indeholder oplysninger om produktionsomfang i nogle af de væsentligste økologiske 
produktionsgrene. Priser på økologiske landbrugsprodukter (korn, kartofler, mælk, oksekød, 
svinekød) er hentet fra Danmarks Statistiks Produktionsgrensstatistik for landbruget. Generelt er der 
data for perioden 2008-2020 for den økologiske sektor (dog først fra 2011 for økologisk 
svineproduktion og fra 2020 for økologiske fjerkræbedrifter).  

Da den økologiske landbrugssektor er ny i AGMEMOD-modellen har det været nødvendigt at 
foretage en egentlig nyudvikling, herunder at estimere adfærdsrelationer for de økologiske 
produktionsaktiviteter. En nærmere redegørelse for formuleringen og estimationen af disse ligninger 
er givet i Appendiks A. Som det fremgår af Appendiks A, er der generelt tale om relativt simple 
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adfærdsligninger for den økologiske landbrugsproduktion, hvilket hænger sammen med det 
forholdsvis beskedne datagrundlag og korte tidsserier til rådighed for de økonometriske 
estimationer. Det relativt spinkle datagrundlag indebærer således også en vis usikkerhed omkring de 
estimerede parametre og dermed omkring de fremskrivninger, som er baseret på parametrene. 

2.3. Forlængelse af fremskrivningshorisont til 2040 
I forbindelse med nærværende fremskrivning har det været et ønske fra Fødevareministeriets side, 
at fremskrivningens horisont skulle udvides fra hidtil at være 2030 til her at være 2040. 

Den foreliggende AGMEMOD-model bygger på en database, som omfatter fremskrivninger frem til 
2030 af eksogene variable for blandt andet makroøkonomisk udvikling og landbrugspolitiske variable 
for alle EU-medlemslande, plus en række af EU’s væsentlige samhandelspartnere. Denne database 
bygger på bidrag fra forskere fra partnerne bag modellen.  

For at kunne forlænge modellens fremskrivningshorisont med 10 år er der således behov for at 
udvide databasens eksogene variable tilsvarende. Det har ligget uden for de ressourcemæssige 
rammer for nærværende opgave at foretage en sådan systematisk tilvejebringelse af opdaterede 
fremskrivninger for disse variable i alle de relevante lande på tilfredsstillende vis. Dette indebærer 
samtidig, at det ikke har været muligt at anvende den samlede AGMEMOD-model til fremskrivning 
ud over 2030.  

I stedet er der anvendt en partiel fremskrivningstilgang for perioden 2031-2040, hvor der er 
gennemført beregninger med brug af adfærdsligninger for Danmark, men hvor der ikke tages hensyn 
til samspillet med de øvrige EU-medlemslande og resten af verden. Konkret indebærer det, at 
udviklingen i EU-ligevægtspriser for forskellige landbrugsprodukter i denne del af fremskrivnings-
perioden forudsættes at være eksogen, og at der således ikke tages hensyn til eventuelle effekter af 
ændret dansk nettoeksport på ligevægtsprisen. Udviklingen i EU-ligevægtspriserne antages efter 
2030 derimod at være parallel med udviklingen i de korresponderende verdensmarkedspriser (jf. 
afsnit 3.2 nedenfor). Udviklingen i makroøkonomiske variable for Danmark i perioden efter 2030 
forudsættes at forsætte med samme vækstrater som i perioden 2025-2030, og alle 
landbrugspolitiske variable forudsættes fastholdt på niveauet i 2030.  

2.4. Fremskrivning af sektorøkonomiske variable 
Med det formål at indarbejde nærværende landbrugsfremskrivning i makroøkonomiske 
fremskrivninger for den samlede danske økonomi er der udarbejdet skøn for hovedtal i landbrugets 
Bruttofaktorindkomstopgørelse (BFI) på baggrund af de fremskrevne produktionsmængder og priser. 
Disse skøn er baseret på lineære regressioner. For hvert af de landbrugsprodukter i BFI-opgørelsen, 
som også er omfattet af AGMEMOD-fremskrivningen er BFI-opgørelsens produktionsværdital 
regresseret på produktet af pris og mængde i AGMEMOD-databasen for årene 2000-2020. De 
estimerede koefficienter er herefter anvendt til at estimere skøn for de pågældende 
produktionsværdital (i løbende priser) i fremskrivningsperioden. 

For produktionsgrene i BFI-opgørelsen, som ikke indgår i AGMEMOD-fremskrivningen, forudsættes 
produktionsværdien i fremskrivningsperioden som hovedregel fastholdt på 2020-niveauet, ligesom 
produktionsværdien for ”Landbrugsmæssige tjenester i alt” og ”Sekundære aktiviteter i alt” 
forudsættes fastholdt på 2020-niveauet. 

Opgørelsen af BFI-opgørelsens omkostningsposter på baggrund af AGMEMOD-fremskrivningen er 
mindre ligetil, fordi fremskrivningen ikke eksplicit omfatter andre indsatsfaktorer end foderstoffer. 
Der er dog foretaget en (forholdsvis grov) estimation af udviklingen i tre typer af omkostningsposter:  
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1) Omkostninger fortrinsvis knyttet til planteproduktion (udsæd til landbrug, gødningsstoffer 
og bekæmpelsesmidler). For disse tre omkostningsposter er der estimeret en sammenhæng 
mellem udgiften pr. hektar i omdrift på den ene side og en lineær trend på den anden side. 
Denne sammenhæng anvendes til at fremskrive omkostningen pr. hektar omdriftsareal i 
fremskrivningsperioden, og ved at multiplicere denne med det samlede omdriftsareal fås et 
skøn for de pågældende omkostninger. 

2) Omkostninger fortrinsvis knyttet til husdyrproduktion (dyrlæge og foder). For disse to 
omkostningsposter er der estimeret en sammenhæng mellem udgiften pr. dyreenhed (DE) 
og en lineær trend, og denne sammenhæng er anvendt til at fremskrive udviklingen i de to 
typer omkostningsposter. 

3) Omkostninger som er knyttet til både plante- og husdyrproduktion (energi, reparation og 
vedligeholdelse, tjenesteydelser og finansieringsomkostninger) forudsættes fastholdt på 
2020-niveauet.  

Omkostningerne summeres til variablen ”Forbrug i produktionen i alt”. Herefter beregnes 
”Bruttoværditilvækst i producentpriser” som forskellen mellem ”Bruttoproduktion i alt” og ”Forbrug 
i produktionen i alt”. 

3. Fremskrivningsforudsætninger 
3.1 Opdatering af verdensmarkedsprisfremskrivning frem mod 2030 
I lighed med tidligere års fremskrivninger anvendes verdensmarkedsprisfremskrivninger fra OECD-
FAO’s Agricultural Outlook som input til AGMEMOD-fremskrivningerne. Figur 3.1 viser 
fremskrivninger af verdensmarkedspriserne for tre produktkategorier, som er blandt de væsentligste 
for dansk landbrug: hvede (som repræsentant for planteproduktion og foderomkostning), smør (som 
repræsentant for mejeriproduktion) og svinekød. I figuren er de seneste fremskrivninger 
sammenholdt med prisfremskrivninger fra 2019, som ligger til grund for resultaterne i Jensen (2020). 

 

Kilde: OECD-FAO (2019, 2021) 

Figur 3.1. OECD-FAO-fremskrivninger af udvalgte verdensmarkedspriser i 2019 og 2021 
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Den fremskrevne hvedeprisudvikling er ganske sammenfaldende i OECD-FAO’s fremskrivninger fra 
henholdsvis 2019 og 2021, dog med mindre divergenser i årene 2020-2021, hvor de fremskrevne tal 
fra 2019-fremskrivningen er blevet erstattet med faktiske tal for 2019-2020 i 2021-fremskrivningen.  

Den fremskrevne smørprisudvikling er stort set den samme i 2021 som i 2019, dog med den forskel 
at hvor smørprisen i 2019-fremskrivningen forventedes at nå et lavpunkt i 2019, så er dette lavpunkt 
i 2021-fremskrivningen rykket til 2020, men herefter forventes stort set samme udvikling i prisen i de 
to fremskrivninger1. 

For svinekød var det ikke muligt at uddrage tal for verdensmarkedsprisen i 2019-outlooket fra OECD-
FAO, hvorfor Jensen (2020) som udgangspunkt anvendte udviklingen i OECD-FAO’s tal for 
svineprisen i EU til at approksimere den forventede udvikling i verdensmarkedsprisen. Som det 
fremgår af figur 3.1, er der generelt en niveauforskel mellem EU-priskurven (fra 2019-
fremskrivningen) og verdensmarkedspriskurven (fra 2021-fremskrivningen), men de to kurver 
forløber nogenlunde parallelt, navnlig fra 2023 og frem. Derimod er der lidt mere forskel på de to 
kurver i perioden 2018-2022, hvor der i 2021-fremskrivningen ligger en stigning i svinekødsprisen i 
2019-2020, som især kan tilskrives udbruddet af afrikansk svinepest (ASF) i Kina siden sommeren 
2019 (og som således ikke var indregnet i OECD-FAO’s 2019-fremskrivning). Ifølge 2021-
fremskrivningen forventes verdensmarkedsprisen for svinekød at toppe i 2021 for herefter at aftage 
svagt de kommende år2. Dette er som nævnt et anderledes prisforløb end det, som fremgik af OECD-
FAO’s 2019-fremskrivning. I Jensen (2020) blev der taget højde for de prismæssige konsekvenser af 
det kinesiske ASF-udbrud, idet der forudsattes en positiv afvigelse på 10-25 % fra OECD-FAO- 
fremskrivningen i årene 2019-2022. Når dette tages i betragtning, vurderes forventningerne til 
verdensmarkedsprisernes udvikling ikke at være ændret dramatisk i forhold til antagelserne i Jensen 
(2020).  

3.2 Forudsætninger om verdensmarkedsprisudvikling 2030-2040 
Mens der som nævnt foreligger regelmæssige fremskrivninger af de globale fødevaremarkeder frem 
mod 2030, så er det mere sparsomt med fremskrivninger, som rækker længere frem i tid, og disse 
mere langsigtede fremskrivninger er som oftest udført som mere enkeltstående 
forskningsaktiviteter. Van Dijk et al. (2021) har udarbejdet et overblik over eksisterende 
fødevarefremskrivninger frem mod 2050 med særligt fokus på den globale fødevareefterspørgsel og 
risiko for hungersnød. En central analyse i denne sammensætning er FAO’s rapport fra 2013 (FAO, 
2013), som undersøger alternative scenarier for den globale fødevaresektor, herunder et ”Business-
as-Usual”-scenario, som kan tolkes som en baselinefremskrivning med ”frozen policy”.  Rapporten 
indeholder ikke prisfremskrivninger for de enkelte fødevarekategorier, men præsenterer en 
fremskrivning for det generelle fødevareprisindeks frem mod 2050. Ifølge denne fremskrivning vil 
den årlige stigningstakt i fødevarepriser være ca. 50 % højere i perioden 2030-2040 end i perioden 
2020-2030. I nærværende fremskrivning antages, at denne forholdsmæssige stigningstakt (målt i 
forhold til den gennemsnitlige stigningstakt i OECD-FAO’s 2021-fremskrivning) vil være den samme 
for alle landbrugsprodukter, svarende til en ekstra årlig prisstigning på 0,6 procentpoint for alle 
produkter.  

 
1 Det skal anføres, at disse fremskrivninger kan betragtes som estimater for tendensen i prisudviklingen, mens 
den faktiske prisudvikling kan variere væsentligt mere, hvor fx de faktiske priser på korn og smør i 2021 har 
været højere end OECD-FAO’s fremskrivning. 
2 Det skal dog her anføres, at prisen på svinekød de seneste måneder er faldet noget mere, navnlig drevet af 
en stor udbudsstigning på det kinesiske marked. Det er dog usikkert, om prisen kan forblive på dette lave 
niveau. 
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3.3 Opdatering af landbrugs- og miljøpolitiske forudsætninger frem mod 2030 
og derefter 
EU’s landbrugspolitik (CAP) 
I juni 2021 blev der indgået en foreløbig EU-aftale om udviklingen i den fælles landbrugspolitik (CAP) 
for perioden 2023-2027. Aftalen viderefører en del af de hidtidige tendenser i CAP’en, herunder en 
gradvis udjævning af støttebetalinger pr. hektar mellem EU-medlemslande og inden for landene, 
hvor der i Danmark vil ske en fuldstændig udjævning. Et element i aftalen er, at modtagere af direkte 
CAP-betalinger skal påtage sig forpligtelser på konkrete områder (med undtagelser for mindre 
bedrifter). Samtidig har medlemslandene en betydelig fleksibilitet i forhold til den konkrete 
udmøntning af disse forpligtelser, så forpligtelserne i størst mulig grad tilpasses lokale forhold. Der 
er dog konkrete krav i forhold til beskyttelse af vådområder med videre og i forhold til relevante 
elementer af Vandrammedirektivet og Direktivet om bæredygtig pesticidanvendelse og 
sædskifte/afgrødediversificering. Der er også krav om, at producenterne skal allokere 4 % af 
omdriftsarealet til uproduktive anvendelser, og EU-aftalen introducerer såkaldte eco-schemes, som 
er støtteordninger til frivillige tiltag ud over de ovennævnte forpligtelser. Landene skal allokere 
mindst 25 % af budgettet til direkte betalinger til disse eco-schemes. Eco-schemes omfatter etårige 
ordninger, der kan anvendes til at finansiere et- eller flerårige forpligtelser, og betalinger kan 
fastsættes som ren kompensation for indtjeningstab, eller kan overkompensere, så længe det sker 
inden for rammerne af WTO-reglerne (uden kobling til produktionsomfanget). Principperne i de 
nuværende landdistriktsordninger i CAP’ens Søjle 2 videreføres i store træk. Samlet skal mindst 35 % 
af tilskuddene til landdistriktsudvikling anvendes til miljø, biodiversitet, klima og/eller dyrevelfærd 
(EU-Kommissionen 2021).  

Overordnet vurderes ændringerne i CAP fortrinsvis at have betydning for det areal, som kan dyrkes i 
omdrift, hvor især forpligtelsen til at allokere 4 % af bedrifternes omdriftsareal til uproduktive 
anvendelser – men også en række af de frivillige eco-scheme tiltag – kan føre til reduktioner i det 
areal, som vil være til rådighed for salgsafgrøde- og grovfoderproduktion.  

Landbrugsaftalen af 4. oktober 2021 
Den 4. oktober 2021 indgik Regeringen en ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” 
(Landbrugsaftalen) med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. 
Aftalen sætter rammen om den danske udmøntning af den ovennævnte CAP-aftale, om 
implementering af Klimalovens målsætninger vedrørende reduktion af drivhusgasemissioner i 
forhold til landbruget, og om kvælstoftiltag til sikring af Danmarks overholdelse af EU’s 
Vandrammedirektiv. 

I relation til fremskrivning af landbrugets produktion og arealanvendelse spiller navnlig 
Landbrugsaftalens elementer om regulering af arealanvendelsen en rolle. I samarbejde med 
medarbejdere fra Fødevareministeriets Departement samt Landbrugsstyrelsen er der fastlagt 
forudsætninger omkring omfanget af arealudtagning og -ekstensivering som følge af 
Landbrugsaftalen. Forudsætningerne fremgår af figur 3.2. 
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Kilde: Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen 

Figur 3.2. Forudsatte arealændringer som følge af Landbrugsaftalen af 4. oktober 2021 

De blå dele af søjlerne i figur 3.2 repræsenterer arealer dækket af frivillige ordninger med 
permanent udtagning, eksklusive skovrejsning, som repræsenteres af den grønne del af søjlerne, og 
som omfatter privat skovrejsning under CAP’en, offentlig skovrejsning samt skovrejsning i regi af 
Skovfonden (Miljøstyrelsen, 2021). Tilsammen forventes de frivillige ordninger at udgøre op mod 
50.000 hektar i 2030. For disse ordninger er det i figuren antaget, at den fulde arealeffekt af 
tiltagene opnås 3 år efter det år, hvor tilskuddet til udtagningen er bevilget. For skovrejsning antages 
tilsvarende en fuld arealeffekt, to år efter tilskuddet er bevilget. 

EU’s fælles landbrugspolitik indeholder en konditionalitet, som indebærer, at en række krav til God 
Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM) af landbrugsarealerne skal være opfyldt, for at en bedrift 
kan få udbetalt landbrugsstøtte under landbrugspolitikkens Søjle 1. Blandt disse krav er GLM 8, som 
er et krav om, at alle landmænd skal udlægge mindst 4 % af deres omdriftsareal med ikke-
produktive arealer og landskabselementer, inklusive brak. Kravet erstatter det hidtidige krav om 
etablering af miljøfokusområder. Som udgangspunkt pålægger GLM 8-kravet ca. 82.000 hektar at 
blive udlagt til ikke-produktive anvendelser – heraf får landbrugeren mulighed for ”gratis” at tælle 
ca. 16.300 hektar eksisterende elementer med, hvorved der er behov for at udlægge 65.700 hektar 
for at leve op til kravet. Da der aktuelt er udlagt ca. 32.700 hektar til miljøfokusomåder (som GLM 8 
erstatter), indebærer GLM 8-kravet isoleret set en reduktion i dansk landbrugs produktionsareal på 
ca. 32.900 hektar netto. Landbrugeren opnår 1 procentpoint rabat på dette krav ved samtidig 
indgåelse af ”eco-scheme biodiversitet og bæredygtighed” (ekstensivering i form af udlæg til brak 
samt ophør af dyrkning i form af småbiotoper) og forpligtelse til at udlægge i alt 7 % ikke-produktive 
elementer på bedriftens samlede omdriftsarealer. I Fødevareministeriets/Landbrugsstyrelsens skøn 
er der taget højde for denne rabat i forbindelse med angivelse af de antal hektar, der forventes at 
blive udlagt under dette krav. 

Ordningen ”eco-scheme biodiversitet og bæredygtighed” antages at indebære ekstensivering af et 
samlet areal på 50.000 hektar. For ordningen ”eco-scheme ekstensivering af lavbundsjorder” er der 
tale om ekstensivering af 38.000 hektar omdriftsarealer på lavbundsjord, hvor der ikke tilføjes 
gødning, og hvor der fjernes et slæt græs årligt. Det antages, at disse arealer i de første år efter 
ekstensiveringen kan bidrage til grovfoderforsyningen, men at udpining af jorden på grund af 
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manglende gødningstilførsel indebærer en udtømning af denne mulighed gradvist over fem år. I 
fremskrivningen antages det således, at ekstensiveringen svarer til en udtagning af en femtedel af de 
38.000 hektar det første år, to femtedele det andet år, osv. og efter fem år antages det 
ekstensiverede areal ikke længere at bidrage til landbrugets produktionsareal. Det bør dog nævnes, 
at der er tale om en etårig ordning, der ikke indebærer en flerårig forpligtelse eller en binding af 
landbrugeren til en flerårig periode, hvorfor der knytter sig nogen usikkerhed til denne 
beregningsforudsætning. 

Et yderligere element i CAP-aftalen er, at det arealmæssige grundlag for tildeling af støtte i Søjle 1 
ændres fra at være bedriftens produktionsareal til at være bedriftens bruttoareal, inklusive 
vådområder, biotoper, oldtidsminder osv. Derved fastholdes basisstøtten til arealet, selvom dele af 
arealet ikke længere anvendes landbrugsmæssigt med udførelse af landbrugsaktiviteter. I det 
omfang landmandens beslutning om dyrkning af en mark er betinget af støttesatsens størrelse, 
kunne denne bruttoarealmodel tænkes at føre til ekstensivering af nogle af de dyrkede arealer. I 
nærværende beregninger antages dyrkningsbeslutningen for en given mark imidlertid at være 
bestemt af dækningsbidraget ved dyrkning af den pågældende mark, dvs. forskellen mellem værdien 
af den producerede afgrøde og de tilknyttede direkte omkostninger til dyrkning og høst af afgrøden, 
og således at være uafhængig størrelsen på tilskuddet, som ikke påvirker dækningsbidraget for den 
enkelte afgrøde. Derfor er der i fremskrivningen ikke indregnet en arealeffekt af den nævnte 
ændring i det arealmæssige grundlag for støtten.  

For perioden 2030-2040 antages de udtagne arealer fastholdt på 2030-niveauet, men det antages, at 
det samlede landbrugsareal gennem hele fremskrivningsperioden reduceres med 0,08 % årligt på 
grund af fortsat allokering af jord til byudvikling, infrastruktur med videre. 

Samlet forventes disse udtagnings- og ekstensiveringsordninger at give anledning til en reduktion i 
det dyrkede landbrugsareal, og dermed også en reduktion i den vegetabilske produktion. For en 
række afgrøder forventes produktionen dog at falde mindre end proportionalt med arealet, idet 
arealreduktionen isoleret set fører til en stigning i det gennemsnitlige udbytte pr. hektar i modellen, 
blandt andet i kraft af at producenterne vil have et incitament til at udtage eller ekstensivere arealer 
med forholdsvis lavt økonomisk udbytte. 

Arealudtagningerne vist i figur 3.2 baseres i meget vidt omfang på frivillige virkemidler, dels kendte 
kollektive virkemidler og dels de nye eco-schemes, som landmændene selv kan afgøre, om de vil 
gøre brug af. Det er således sandsynligt, at de viste udtagninger vil være udtryk for et overkantsskøn 
for de arealer, som rent faktisk udtages i fremskrivningsperioden. 

Landbrugsaftalen af 4. oktober 2021 indeholder desuden en række andre elementer, som ikke er 
indregnet i nærværende fremskrivning, blandt andet et udviklingsspor med en række forsknings- og 
udviklingsinitiativer, samt en midlertidig koblet støtte til stivelseskartofler og kopræmier. Det skal 
også anføres, at på tidspunktet for nærværende fremskrivning var Landbrugsaftalens udmøntning i 
den danske CAP-plan endnu ikke godkendt af EU-Kommissionen, hvorfor der tages forbehold herfor. 

Rammer for økologisk jordbrug 
Som led i Landbrugsaftalen stiger omlægningstilskuddet til økologi til 1600 kr. pr. hektar (fra de 
nuværende 1200 kr. pr. hektar) de første to år efter omlægning, og tillægget for reduceret 
kvælstoftilførsel stiger fra 500 til 650 kr. pr. hektar med virkning fra 2023. Basistilskuddet til økologi 
fastholdes på 870 kr. pr. hektar. 

Landbrugsaftalen indeholder også et implementeringselement om ændret kvægfodring med henblik 
på at reducere emissionen af metan fra køernes fordøjelsessystem. Baseret på resultater i Dubgaard 
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& Ståhl (2018) antages det derfor, at foderomkostningerne til konventionelle malkekøer stiger med 
1,5 % med virkning fra 2024. Tiltaget vurderes derimod ikke at være relevant for økologiske 
malkekøer, hvorfor økologisk mælkeproduktion får en konkurrencefordel som følge af 
fodringskravet. 

Brexit 
Med Storbritanniens udtræden af EU ved udgangen af 2020 er vilkårene for dansk eksport af 
landbrugsprodukter (navnlig svinekød og mejeriprodukter) ændret. Storbritannien repræsenterede i 
årene frem til 2020 omkring 27 % af Danmarks kødeksport og knap 10 % af den danske 
mejerieksport. I første halvdel af 2021 er niveauet for Danmarks eksport af kød- og mejeriprodukter 
til Storbritannien faldet med henholdsvis 18 % og 30 %, opgjort i kroner, sammenlignet med første 
halvår af 2020, svarende til henholdsvis ca. 5 og 2 % af den samlede danske eksport af henholdsvis 
kød og mejeriprodukter.  

Figur 3.3 viser udviklingen i Danmarks eksport af tre af de væsentligste fødevareeksportartikler til 
Storbritannien i perioden januar 2020 - juni 2021: svinekød, smør og ost. Mens eksportfaldet til 
Storbritannien siden 1. januar 2021 ser ud til at være opvejet af stigninger til andre eksport-
destinationer for svinekød og ost, så tyder figuren på, at den samlede eksport af smør har ligget på 
et lavere niveau i 2021 end i 2020. I OECD-FAO’s (2021) fremskrivninger af priser fremgår det, at EU-
prisen og verdensmarkedsprisen har udviklet sig parallelt ind i 2021 for mejeriprodukter (smør og 
ost), mens EU-prisudviklingen for svinekød er lidt svagere end for verdensmarkedsprisen for 2020-
2021.  

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Figur 3.3. Eksportudvikling 2020-2021 for svinekød, smør og ost til Storbritannien og i alt 

I AGMEMODmodellen er det muligt at ændre Storbritanniens status som EU-medlemsland (som er 
omfattet af blandt andet EU’s fælles landbrugspolitik og indre marked) med virkning fra og med 
2021. Denne mulighed er udnyttet i nærværende fremskrivning. Ved at ændre denne status indgår 
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Storbritanniens produktion og efterspørgsel ikke i bestemmelsen af ligevægtsprisen på EU-
markedet. Der er ikke indregnet eventuelle konsekvenser af Brexit på den makroøkonomiske 
udvikling, hverken i Storbritannien, i EU-27 eller i andre dele af verden. 

Covid-19-pandemien 
Siden marts 2020 har den økonomiske aktivitet i stort set alle verdens lande være påvirket af Covid-
19-pandemien. Grundlæggende vurderes pandemien ikke samlet set at have påvirket behovet for 
fødevarer i de forskellige lande, men i kraft af omfattende og langvarige nedlukninger og 
restriktioner i forhold til mange landes restaurationssektorer med videre kan der have været 
effekter på sammensætningen af de fødevarer, som efterspørges – eksempelvis udskæringer af 
oksekød, som især konsumeres på restauranter. Herudover har pandemien foranlediget forstyrrelser 
i forhold til logistik og transport af fødevarer, som også kan have påvirket den internationale handel 
med landbrugsprodukter.  

Til at belyse betydningen af disse forstyrrelser viser figur 3.4 den månedsvise udvikling i eksporten af 
nogle af de væsentligste oksekøds- og svinekødsudskæringer i perioden januar 2019 - juni 2021, med 
markering af nedlukningerne i marts 2020 og omkring udgangen af 2020. Som det fremgår af 
figuren, har eksporten af nogle af oksekødsudskæringerne taget et dyk omkring de to nedlukninger – 
for nogle udskæringer med op til 20 %. Der er også et dyk at spore ved nedlukningen i marts for 
nogle af de væsentligste svinekødudskæringer, men i noget mere moderat omfang end for oksekød. 
Figurerne tyder desuden på, at eksporten i midten af 2021 var tilbage på sit normale niveau for de 
fleste af de væsentligste udskæringer for både okse- og svinekød. Det forudsættes på den baggrund, 
at Covid-19-pandemien ikke har væsentlig indflydelse på fremskrivningsresultaterne fra 2022 og 
frem, ud over hvad der i forvejen er indlejret i verdensmarkedsprisfremskrivningen fra OECD-FAO 
(2021). 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Figur 3.4. Udvikling i Danmarks eksport af oksekød og svinekød januar 2019 - juni 2021 
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4. Resultater 
4.1. Resultater af landbrugsfremskrivningen 
Resultater af fremskrivningen fremgår af tabel 4.1 (husdyr) og tabel 4.2 (arealanvendelse og 
planteproduktion). 

Ses der indledningsvis på resultaterne for samlet aktivitet i de forskellige produktionsgrene, er der 
en del ligheder mellem nærværende fremskrivning og den seneste fremskrivning fra Jensen (2020). I 
tabel 4.1 forventes antallet af malkekøer at udvise en moderat stigning frem mod 2030, så antallet 
øges fra de nuværende ca. 565.000 malkekøer til ca. 591.000 malkekøer i 2030. Niveauet i 2030 er 
lidt lavere end i den foregående fremskrivning, hvor der vurderedes at være 603.000 malkekøer i 
2030. Hovedforklaringen på det lidt lavere 2030-niveau i nærværende fremskrivning er, at 
udviklingen i antal malkekøer i de seneste år (2018-2020) har været mere behersket end 
fremskrevet i Jensen (2020), og at dette også fremadrettet har en afsmittende effekt på 
fremskrivningsresultaterne.  

Et tilsvarende forhold gør sig gældende for antallet ammekøer, hvor en lidt stærkere nedgang end 
tidligere forventet også har indebåret en nedjustering af de fremskrevne antal ammekøer, så 
antallet i 2030 nu forventes at blive omkring 75.000. 

Som omtalt i afsnittet om fremskrivningsforudsætninger, har svinesektoren været påvirket af især 
det kinesiske udbrud af afrikansk svinepest siden 2019, som har bevirket en øget kinesisk 
efterspørgsel efter importeret svinekød. Den foregående fremskrivning har søgt at tage højde for 
dette, men de faktiske data for 2019 og 2020 viser, at markedssituationen har stimuleret dansk 
svineproduktion i højere grad end forventet i 2020-fremskrivningen. Således steg antallet af årssøer 
fra 2019 til 2020 og forventes også at stige i 2021, hvorefter konsekvenserne af det kinesiske ASF-
udbrud forventes at klinge af de efterfølgende år. Dog vurderes det, at fremskrivningen af antal 
årssøer vil ligge på et lidt højere niveau end i 2020-fremskrivningen. Udviklingen i antallet af årssøer 
afspejles også i antallet af producerede grise, som ligeledes gennem hele fremskrivningsperioden 
forventes at ligge på et lidt højere niveau end i 2020-fremskrivningen (Jensen, 2020).  

I en årrække er en markant stigende andel af de producerede grise gået til eksport til opfedning og 
slagtning i navnlig Tyskland og Polen. De seneste års (2019-2020) tal tyder på, at denne andel er 
stagneret, hvorfor fremskrivningen også viser et forholdsvis stabilt antal smågrise, som eksporteres 
levende. Stagnationen i eksporten kan muligvis hænge sammen med, at der også i disse to 
aftagerlande har været problemer med ASF de seneste år, samtidig med at økonomien i dansk 
slagtesvineproduktion har været forholdsvis god som følge af navnlig det kinesiske ASF-udbrud. Det 
kan også tænkes, at blandt andet ASF-udbruddene kan have haft mere permanent indflydelse på 
danske svineproducenters risikoopfattelse og derigennem deres produktionsstrategier. Der knytter 
sig selvfølgelig en vis usikkerhed til, i hvilken grad det igen kan blive relativt mere fordelagtigt at 
eksportere levende smågrise, hvis ASF-situationen ændrer sig i disse lande. 

Den fremskrevne udvikling i slagtekyllingeproduktion er lidt svagere end i den tidligere 
fremskrivning, navnlig verdensmarkedsudviklingen for fjerkrækød fra OECD-FAO (2021) udviser en 
lidt svagere stigning end i den tidligere fremskrivning fra 2019. 

Som nævnt under afsnittet om fremskrivningsforudsætninger, antages Landbrugsaftalen af 4. 
oktober 2021 at indebære udtagning af en del af det eksisterende omdriftsareal fra normal 
landbrugsproduktion. Det indebærer i sagens natur en reduktion i det samlede dyrkede areal, som i 
2030 er på 2,40 mio. hektar. Det er især bygarealet, der forventes at falde i den forbindelse, mens 
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arealet med hvede forventes at falde lidt mindre. Også arealerne med oliefrø og sukkerroer er 
fremskrevet til at falde lidt i forhold til sidste års fremskrivning, mens kartoffelarealet forventes at 
ligge på et højere niveau end i tidligere fremskrivninger, i lyset af en ganske betydelig stigning i 
produktionen af stivelseskartofler de seneste år. Arealet med grovfoder i omdrift er fremskrevet til 
at stige til 537.000 hektar i 2030, blandt andet som følge af den fremskrevne stigning i antal 
malkekøer. Det er således især arealerne med salgsafgrøder, der tager tilpasningen til det 
reducerede samlede produktionsareal, ifølge fremskrivningen. 
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Tabel 4.1. AGMEMOD fremskrivningsresultater 2015-2030 (2040) til brug for klimafremskrivning, husdyr 
    2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2040 
  enhed                             
Malkekøer 1000 dyr 570 565 563 568 570 571 572 574 579 582 586 591 567 543 
  - heraf økologiske 1000 dyr 56 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 77 
Ammekøer 1000 dyr 94 80 77 78 78 78 78 77 77 76 76 75 77 79 
  - heraf økologiske 1000 dyr 7 10 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 18 
Kalve u. 1 år 1000 dyr 518 514 516 528 542 551 557 560 560 560 559 557 538 520 
Kvier o. 1 år 1000 dyr 342 303 303 311 319 324 327 328 328 328 326 325 316 308 
Tyre og stude o. 1 år 1000 dyr 40 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 33 30 27 
Ungkvæg i alt 1000 dyr 900 855 855 875 896 910 919 922 922 921 918 915 884 854 
  - heraf økologiske 1000 dyr 95 138 149 151 151 150 150 150 149 149 149 148 148 147 
Årssøer 1000 dyr 1019 1049 1062 1044 1028 1011 995 979 962 945 928 911 825 739 
  - heraf økologiske 1000 dyr 6 12 17 18 18 18 19 19 19 20 21 22 25 28 
Andre grise 1000 dyr 11683 12342 12347 12349 12340 12324 12316 12314 12318 12323 12330 12338 10808 9362 
  - heraf økologiske 1000 dyr 69 115 170 181 181 184 188 191 196 201 207 213 239 265 
Slagtekyllinger i alt Indeks 100.0 118.3 118.4 118.3 118.2 117.9 117.5 117.1 116.6 116.1 115.6 115.0 111.7 108.0 
  - økol. slagtekyllinger Indeks 100.0 245.5 311.5 334.8 337.1 344.0 352.5 360.9 370.1 379.7 389.7 400.0 455.8 514.6 
Høns Indeks 100.0 117.1 114.7 113.3 111.9 110.5 109.1 107.7 106.7 105.4 104.3 103.2 96.3 90.1 
  - økologiske høns Indeks 100.0 172.7 219.1 235.5 237.1 242.0 247.9 253.9 260.3 267.1 274.2 281.4 320.6 362.0 
Moderfår 1000 dyr 65 60 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 61 59 
Producerede lam 1000 dyr 86 66 71 71 72 72 72 72 72 72 72 72 71 70 
Mælkeydelse, gns. kg/ko 9259 9872 9960 10080 10200 10319 10438 10558 10677 10797 10916 11036 11684 12299 
  - økologisk kg/ko 8790 9612 9787 9871 9956 10041 10126 10211 10295 10380 10465 10550 10974 11398 
Smågrise pr. årsso grise/årsso 30.3 30.8 30.7 30.9 31.2 31.6 32.0 32.3 32.7 33.1 33.5 33.9 35.1 36.1 
Producerede smågrise 1000 dyr 30867 32806 33038 33281 33075 32922 32769 32628 32470 32297 32101 31894 29432 27175 
  - heraf økologiske 1000 dyr 121 201 294 317 316 323 329 335 343 352 362 373 418 464 
Slagtede søer 1000 dyr 541 498 493 489 485 479 472 463 454 444 433 423 371 319 
Slagtede grise 1000 dyr 18199 16804 18907 18309 18160 18014 17926 17808 17744 17620 17497 17361 16036 14823 
Eksport af smågrise 1000 dyr 12133 14703 13483 14358 14317 14324 14256 14238 14148 14110 14046 13985 12906 11916 
Grise til opdræt 1000 dyr 409 417 425 418 411 404 398 391 385 378 371 364 330 296 
Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger 
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Tabel 4.2. AGMEMOD fremskrivningsresultater 2015-2030 (2040) til brug for klimafremskrivning, arealer og vegetabilsk produktion 
    2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2040 
  enhed                             
Samlet landbrugsareal 1000 ha 2633 2620 2618 2614 2512 2495 2475 2455 2444 2433 2418 2405 2395 2383 
  - heraf fuldt oml. økologisk 1000 ha 158 250 274 291 295 299 304 308 311 315 319 323 344 365 
  - under omlægning 1000 ha 18 58 41 29 30 31 30 30 31 31 32 32 34 36 
Hvedeareal 1000 ha 632 503 538 536 509 508 506 503 503 503 501 500 510 534 
  - heraf økologisk 1000 ha 8 14 17 20 21 22 22 23 24 24 25 26 29 32 
Bygareal 1000 ha 631 653 622 647 619 618 603 590 581 572 561 552 544 544 
  - heraf økologisk 1000 ha 13 30 47 60 63 66 70 73 76 79 82 85 100 114 
Andet kornareal 1000 ha 182 204 188 165 146 139 142 144 146 147 148 150 147 134 
  - heraf økologisk 1000 ha 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Proteinafgrødeareal 1000 ha 12 27 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 29 29 
  - heraf økologisk 1000 ha 4 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 21 24 
Rapsareal 1000 ha 194 146 163 146 139 136 135 134 133 132 131 130 133 134 
  - heraf økologisk 1000 ha 1 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 8 10 
Kartoffelareal 1000 ha 42 63 64 63 58 57 56 55 55 54 54 53 62 63 
  - heraf økologisk 1000 ha 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 
Sukkerroeareal 1000 ha 36 33 33 34 34 34 33 33 32 32 31 31 28 26 
Helsæd, majs mv. til grovfoder 1000 ha 201 216 210 207 201 197 193 193 196 198 202 207 192 177 
Græs og kløver i omdrift 1000 ha 292 305 307 317 325 330 333 335 334 334 332 331 334 334 
Grovfoderareal i omdrift i alt 1000 ha 493 521 517 524 525 526 527 528 530 532 535 537 526 511 
  - heraf økologisk 1000 ha 94 141 140 143 143 143 143 143 142 142 142 142 141 141 
Vedvarende græsareal 1000 ha 255 222 220 218 216 214 212 209 207 205 203 201 191 182 
Mælkeproduktion 1000 t 5336 5746 5777 5900 5986 6075 6153 6243 6364 6470 6592 6716 6822 6882 
  - heraf økologisk 1000 t 466 728 776 793 800 806 812 818 824 830 835 840 870 896 
Hvedeproduktion 1000 t 5030 4118 4083 4107 3878 3866 3850 3832 3834 3839 3831 3828 3945 4198 
  - heraf økologisk 1000 t 28 57 72 84 87 90 93 96 98 101 104 107 121 133 
Bygproduktion 1000 t 3856 4205 3814 3919 3770 3771 3697 3632 3587 3547 3497 3450 3445 3473 
  - heraf økologisk 1000 t 55 144 222 285 300 316 333 348 362 377 391 406 479 545 
Kartoffelproduktion 1000 t 1748 2763 2538 2532 2384 2366 2345 2325 2320 2316 2304 2294 2471 2461 
  - heraf økologisk 1000 t 0 0 78 86 89 92 96 100 105 109 114 118 145 176 
Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger 
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4.2 Udviklingen i økologisk landbrug 
For den danske økologiske landbrugssektor repræsenterer fremskrivningsresultaterne i tabel 4.1 og 
4.2 fuldt omlagt produktion. Resultaterne tyder generelt på et stigende aktivitetsniveau for de 
forskellige økologiske produktionsgrene de kommende år, dog ikke for kvægproduktionen hvor 
fremskrivningen viser et nogenlunde uændret aktivitetsniveau.  

I fremskrivningen vurderes der at kunne oppebæres en konstant eller svagt stigende prismargin 
(inklusive driftstilskud) mellem økologiske og konventionelle produkter, blandt andet også i kraft af 
den stigning i tillægget til økologiske plantebedrifter med lav kvælstofanvendelse, som er en del af 
Landbrugsaftalen af 4. oktober 2021. Mens dette kan gøre det rentabelt at omlægge især mere 
planteproduktion til økologi, så betyder udviklingen i økologiske merpriser også en relativ 
omkostningsstigning i den økologiske animalske produktion, hvilket i nogen grad underminerer 
effekten af stigende økologiske merpriser på animalske produkter.  

Fremskrivningsresultaterne for økologisk landbrug tyder på en fortsættelse af de senere års 
udvikling, hvor såvel det økologisk dyrkede areal som antallet af økologiske husdyr har været 
stigende.  

Specielt til økologifremskrivningen skal det bemærkes, at fremskrivningen hviler på et forholdsvis 
spinkelt datagrundlag, hvor der generelt kun er data for en begrænset periode, og hvor det især er 
sparsomt med konsistente prisdata. Dette indebærer i sig selv, at denne del af fremskrivningen er 
behæftet med en ganske betydelig usikkerhed. 

Det skal også bemærkes, at fremskrivningen af den økologiske landbrugsaktivitet – som for den 
samlede landbrugssektor – tager udgangspunkt i en økonomisk teori-ramme, hvor beslutninger om 
økologisk versus ikke-økologisk produktion primært drives af økonomiske incitamenter, 
repræsenteret ved pris- og tilskudsforhold i henholdsvis økologisk og konventionel produktion, samt 
omlægningstilskud, og der tages således ikke eksplicit hensyn til andre faktorer, som kunne motivere 
producenter til omlægning til økologisk produktion (eller tilbage til konventionel produktion). 

Fremskrivningen af den økologiske sektor er som nævnt til dels drevet af en fremskrivning af de 
økologiske merpriser, som er udledt af den historiske samvariation mellem disse merpriser og det 
generelle prisniveau for de forskellige produktkategorier, baseret på de forholdsvis sparsomme 
prisdata, som har været til rådighed. Fremadrettet kan prisdannelsen på økologiske fødevarer dog 
godt tænkes at være anderledes end i den historiske periode. Dels kan der ske markante ændringer i 
efterspørgslen efter økologiske produkter, eksempelvis i kraft af ændrede forbrugerpræferencer, 
ændret indkøbspolitik i foodservicesektoren eller ændrede strategier i detailsektoren. Ændringer i 
bedrifternes produktionssammensætning, eventuelt afledt af trends hen imod flere plantebaserede 
fødevarer, kan ligeledes påvirke økonomien og konkurrenceforholdet mellem økologisk og 
konventionel produktion. Også faktorer på udbudssiden, eksempelvis øget produktdifferentiering 
inden for økologiske fødevarer eller udvikling af nye afsætningskanaler, kan påvirke prisdannelsen. 
Sådanne tendenser kunne indebære, at prisudviklingen ændres i mere gunstig retning (fra et 
økologisk perspektiv), end hvad der har kunnet afdækkes fra historiske prisvariationer, og dermed 
eventuelt også et stærkere incitament til at vælge økologisk frem for konventionel produktion. 
Omvendt kan en stærkt tilskudsdrevet omlægning til økologi også indebære en risiko for 
underminering af økologiske merpriser, hvis udbuddet forøges væsentligt i forhold til efterspørgslen 
i markedet.  
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4.3 Resultater vedrørende udviklingen i perioden 2030-2040 
Som nævnt ovenfor er tidshorisonten for fremskrivningen udvidet til 2040 ved at anvende 
AGMEMOD-modellens ligninger på fremskrevne eksogene variable (makroøkonomiske variable, 
internationale prisforhold), under forudsætning af at alle landbrugspolitiske variable fastholdes på 
2030-niveauet. I denne del af fremskrivningen forudsættes det, at den årlige fremgang i 
mælkeydelse pr. ko kan fortsætte frem til 2040, mens den årlige vækst i antal producerede smågrise 
pr. årsso antages at halveres i perioden 2030-2040, sammenlignet med perioden før 2030. 

De sidste to kolonner i tabel 4.1 og 4.2 viser resultater af denne forlængede fremskrivning for årene 
2035 og 2040. Disse resultater viser en aftagende udvikling i den animalske produktion efter 2030 – 
en udvikling, der primært drives af en lidt svagere fremskrevet udvikling i produktpriser 
sammenlignet med omkostningerne. For planteproduktionen ses ligeledes en lidt aftagende 
tendens, hvilket også til dels kan tilskrives en svagere udvikling i produktpriser end i omkostninger, 
men også en gradvis udtagning af landbrugsareal til ikke-landbrugsmæssige formål.  

4.4 Resultater vedrørende sektorøkonomiske variable 
Som beskrevet ovenfor i metodeafsnittet er der som led i fremskrivningen også udledt resultater 
vedrørende centrale poster i BFI-opgørelsen for jordbrugssektoren. Disse resultater fremgår af tabel 
4.3. 

Landbrugets produktionsværdi er opdelt på 10 hovedposter, hvoraf 8 vedrører egentlig 
landbrugsproduktion: konventionel og økologisk planteproduktion, konventionel og økologisk 
kvægproduktion (mælk og oksekød), konventionel og økologisk svineproduktion, fjerkræ samt øvrige 
husdyr. For kvæg-, svine- og fjerkræproduktion afspejler disse resultater direkte udviklingen i priser 
og producerede mængder fra tabel 4.1 og 4.2. Dette gælder i hovedsagen også for 
planteproduktionen, om end ikke alle planteprodukter (eksempelvis grønsager, frugt, prydplanter og 
visse markafgrøder) er omfattet af AGMEMOD-fremskrivningen – og ikke alle de modellerede 
planteprodukter har kunnet opdeles på konventionelle og økologiske. For planteprodukter, som ikke 
indgår i AGMEMOD-fremskrivningen, antages produktionsværdien at ligge fast på 2020-niveauet. 
For øvrige husdyr (heste, får, vildt og pelsdyr) er det for de tre førstnævnte antaget, at 
produktionsværdien i fremskrivningsperioden er uændret på 2020-niveauet, mens det for pelsdyr 
antages, at produktionsværdien i 2021 er halvdelen af 2020-niveauet, og at der ikke er nogen 
produktionsværdi i de efterfølgende år.  

I fremskrivningen af BFI-opgørelsen er ”Landbrugsmæssige tjenester i alt” og ”Sekundære aktiviteter 
i alt” forudsat fastholdt på 2020-niveauet. Posten ”Forbrug i produktionen” omfatter variable input i 
landbrugsproduktionen, så som fodermidler, dyrlægetjenester og medicin, udsæd, gødning, 
bekæmpelsesmidler. Omkostninger til fodermidler og dyrlægetjenester er som nævnt afledt af 
husdyrproduktionen og dens sammensætning, og omkostninger til udsæd, gødning og 
bekæmpelsesmidler er afledt af planteproduktionen. Øvrige omkostningsposter, eksempelvis energi, 
vedligeholdelse og reparationer, rådgivning med videre antages fastholdt på 2020-niveauet. 
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Tabel 4.3. Sektorøkonomiske variable 
mio. kr.   2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2040 

Bruttoproduktion i alt  74842 85846 74942 72093 71498 71416 72419 73083 73584 73829 74048 74249 74402 75672 

Salgsprodukter i alt  69129 80814 69965 67116 66521 66439 67442 68106 68607 68852 69071 69272 69425 70695 

Konventionelle planteprodukter 25483 27431 23213 22569 21867 21722 21627 21522 21453 21390 21256 21118 21788 22582 

Økologiske planteprodukter 840 1614 1923 2205 2394 2530 2699 2855 3009 3164 3329 3493 4072 4744 

Konventionelle kvægprodukter 13890 15932 14946 15135 15435 15720 15979 16266 16637 16962 17329 17708 17621 18422 

Økologiske kvægprodukter 1840 2984 2862 2911 2954 3009 3058 3109 3156 3211 3258 3305 3273 3578 

Konventionelle svin  19976 27419 22574 20754 20289 19890 20461 20702 20666 20407 20145 19862 18814 17454 

Økologiske svin   213 293 436 453 453 462 475 485 500 515 532 548 622 685 

Fjerkræ og æg  2489 2882 2697 2711 2751 2729 2764 2788 2807 2825 2845 2859 2858 2852 

Andre husdyr (får, heste, pelsdyr mv.) 4398 2259 1314 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 

Landbrugsmæssige tjenester i alt 3893 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 

Sekundære aktiviteter i alt 1848 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 

Forskydninger hos producenter i alt -28 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forbrug i produktionen i alt 60221 62098 57422 56549 56596 56918 57560 58077 58652 59163 59604 59992 62367 65005 

Bruttoværditilvækst i producentpriser 14621 23748 17520 15544 14901 14499 14859 15005 14931 14666 14444 14257 12035 10667 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger 
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Fremskrivningen af BFI-opgørelsen tyder i store træk på en stabil udvikling i sektorens økonomi frem 
mod 2030 – dog med et væsentligt peak i 2020-2021, som især kan henføres til særdeles gunstige 
markedsvilkår for dansk svineproduktion som følge af det kinesiske udbrud af Afrikansk Svinepest. 
Ifølge fremskrivningen vil dette normaliseres fra 2023 og frem.  

5. Diskussion 
Som redegjort for i det foregående er nærværende fremskrivning baseret på AGMEMOD-modellen, 
som beskriver produktion og anvendelse af en række af de væsentligste landbrugsprodukter. Det er 
væsentligt at være opmærksom på, at AGMEMOD – såvel som alle andre økonomiske 
fremskrivningsmodeller – giver et forenklet billede af de faktiske forhold. Modellen søger således at 
inddrage de væsentligste drivkræfter i udviklingen, men Ikke alle relevante forhold af betydning for 
den fremtidige udvikling kan indregnes i detaljer. Eksempelvis er teknologiske fremskridt som 
hovedregel repræsenteret ved lineære eller eksponentielle trends, mens den faktiske udvikling i 
implementering af givne teknologier meget vel kan foregå mere ujævnt fordelt over tid. 
Fremskrivningen viser derfor først og fremmest et bud på, hvor dansk landbrug er på vej hen frem 
mod 2030 og 2040, mens der for en række elementer af fremskrivningen vil være større usikkerhed 
på, om et givet niveau nås i fx 2026 eller 2028. Desuden tager modelleringen udgangspunkt i 
produktionen på sektorniveau og giver således ikke mulighed for hensyntagen til diversitet inden for 
sektoren, eksempelvis mellem forskellige driftsformer, bedriftsstørrelser eller regioner. 

Modellen er overvejende baseret på adfærdsparametre, som er estimeret økonometrisk på grundlag 
af historiske data. Det er således en implicit forudsætning i fremskrivningerne, at statistiske 
sammenhænge fundet i historiske data også vil være gældende i fremskrivningsperioden, 
eksempelvis at efterspørgslens respons på en given prisændring vil være uændret. Såfremt 
fødevarepræferencerne – eller udviklingen heri over tid – kan forventes at blive anderledes i 
fremskrivningsperioden end i den historiske periode (fx i retning af en stærkere præference for 
plantebaserede fødevarer på bekostning af animalske), kan det medføre usikkerhed eller endog 
skævhed i fremskrivningen. Tilsvarende kan der opstå ekstra usikkerhed eller skævheder, hvis der i 
fremskrivningsperioden kan forventes anvendt væsentligt andre produktionsmetoder (fx en 
væsentlig udbredelse af grøn bioraffinering, hvor proteinfoder udvindes fra græs) end i den 
historiske periode.  

Som diskuteret under kapitel 3 om fremskrivningsforudsætninger bygger fremskrivningen på en 
antagelse om ”frozen policy”, dvs. de politiske rammevilkår, som var kendte (implementerede eller 
besluttede) på fremskrivningstidspunktet. Centralt i denne sammenhæng er Landbrugsaftalen, som 
blev indgået den 4. oktober 2021 af et flertal af Folketingets partier, som indeholder en række 
overordnede retningslinjer for landbruget de kommende år. Da en detaljeret udmøntning af aftalen 
endnu ikke var fastlagt – og da en række af virkemidlerne i aftalen har karakter af frivillige ordninger 
med økonomiske incitamenter – knytter der sig en vis usikkerhed omkring de kvantitative 
konsekvenser af aftalen for produktionen i landbruget. 

Herudover kan elementer af Landbrugsaftalens såkaldte udviklingsspor, som indeholder forskning og 
teknologiudvikling, have betydning for flere af de fremskrevne variable, eksempelvis teknologier til 
grøn bioraffinering eller pyrolyse med henblik på lagring af kulstof. 

Nærværende fremskrivning indeholder et bud på udviklingen for den danske økologiske 
landbrugssektor. Som det har været nævnt i metodeafsnittet og i Appendiks A, skal det dog 
understreges, at det datamæssige grundlag for modellering af økologisk landbrug har været ganske 
sparsomt, både med et begrænset antal variable og med et begrænset antal observationer for hver 
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variabel. Der er således en ganske betydelig usikkerhed omkring især den økologiske del af 
fremskrivningen.  

Som det også har været fremhævet i metode-diskussionen, er grundlaget for fremskrivninger 
længere ude i fremtiden end 2030 også meget usikkert og sparsomt, hvorfor også denne del af 
fremskrivningen er behæftet med særlig stor usikkerhed. 
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Appendiks A. Økonometrisk modellering af økologisk 
jordbrugsproduktion i Danmark 
 

Til brug for Landbrugsfremskrivningen er der til AGMEMOD-modellen udviklet et modul for den 
danske økologiske landbrugssektor. I dette appendiks redegøres for teoretiske antagelser, 
datagrundlag og økonometriske estimationer for sektoren, ligesom der vises en række detaljerede 
fremskrivningsresultater. 

A.1 Teoretiske antagelser bag økologimodellen 
Økologisk landbrugsproduktion forudsættes i modellen at foregå på én af følgende seks typer 
økologiske bedrifter: 

- Heltids økologiske plantebrug 
- Heltids økologiske malkekvægbrug 
- Øvrige heltids økologiske kvægbrug 
- Heltids økologiske svinebrug 
- Heltids økologiske fjerkræbrug 
- Økologiske deltidsbedrifter 

Allokeringen af det samlede, fuldt omlagte økologiske areal på disse seks driftsformer sker i 
hovedreglen i henhold til indtjeningsevnen på de respektive driftsformer. Baseret på vurderinger af 
foreliggende data antages andelen af det samlede økologisk dyrkede areal på ”øvrige heltids 
økologiske kvægbrug” og ”økologiske deltidsbedrifter” at følge en svagt nedadgående trend over tid, 
mens allokeringen af det samlede danske areal på de øvrige fire økologiske bedriftstyper overordnet 
set antages at være drevet af det relative økonomiske afkast pr. hektar for disse fire driftsformer. 
Allokeringen antages at ske i to trin: I det første trin allokeres det økologiske areal (fratrukket øvrige 
kvægbrug og deltidsbrug) på økologiske malkekvæg- og ”andre” bedrifter som funktion af det 
relative merafkast til økologi mellem malkekvæg- og planteavl. I andet trin allokeres det økologiske 
areal for ”andre” bedrifter til plante-, svine- og fjerkræbedrifter, ligeledes som funktion af det 
relative merafkast til økologi for henholdsvis svine- og fjerkræbedrifter i forhold til plantebedrifter. 
Den generelle form for disse allokeringsligninger er 

∆
ø

ø = 𝑔 ,
ø

,
ø ,

ø

ø              (A.1) 

Hvor 𝑎ø repræsenterer det samlede fuldt omlagte økologiske areal i år 𝑡, 𝑎ø  repræsenterer det 
samlede fuldt omlagte økologiske areal for driftsform 𝑑, og 𝜋 ,

ø  og 𝜋 ,
ø  repræsenterer det 

økonomiske afkast pr. hektar i henholdsvis økologisk driftsgren 𝑑 og 𝑛, hvor sidstnævnte kan være 
planteavl.  

Det økologiske afkast til en given (økologisk eller konventionel) driftsform afhænger af outputpriser, 
inputpriser og tilskud, samt driftsformernes sammensætning af produktionsværdi og omkostninger, 
og et indeks for det økologiske merafkast for en given driftsform beregnes herefter som ratioen 
mellem afkastvariablen for henholdsvis den økologiske og den konventionelle udgave af den 
pågældende driftsform.  
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Her repræsenterer 𝑌 produktionsværdien pr. hektar, mens 𝐶 repræsenterer de samlede variable 
omkostninger pr. hektar, 𝑝 og 𝑤 er henholdsvis produkt- og inputpriser, 𝑑ø og 𝑑  er henholdsvis 
drifts- og omlægningsstøtte til økologisk drift, 𝛼 og 𝛽 er parametre, som afspejler sammensætningen 
af henholdsvis produktionsværdi og omkostninger i produktionen, og toptegn 𝑐 refererer til 
konventionel produktion.  

Udviklingen i merprisen for økologiske produkter antages at afhænge af prisniveauet for de 
konventionelle produkter, således at en højere konventionel pris vil have tendens til at føre til en 
lavere procentuel merpris for økologiske produktvarianter, ikke mindst i kraft af at en højere 
konventionel pris øger nævneren ved beregningen af den procentuelle økologiske merpris. Desuden 
antages den økologiske merpris at være drevet af en trendmæssig udvikling, som afspejler en 
stigende udvikling i forbrugernes præferencer for økologiske fødevarer.   

ø

= 𝑘(𝑡, 𝑝 )          (A.3)   

Udviklingen i økologiske merpriser har betydning for det økonomiske afkast til de forskellige 
økologiske driftsformer, jf. ligning (A.2), som igen har betydning for allokeringen af det økologiske 
areal på driftsformerne, jf. ligning (A.1). 

Hver af de seks økologiske driftsformer har en given produktionsstruktur/aktivitetssammensætning, 
der kan udtrykkes som antal aktivitetsenheder pr. hektar landbrugsareal. For afgrødeproduktion er 
aktivitetssammensætningen således beskrevet ved de respektive afgrøders arealandele på 
driftsformen, mens aktivitetssammensætningen for husdyr kan udtrykkes som antal dyr pr. hektar 
(husdyrintensitet). Det antages således i modelleringen, at én hektar stigning i arealet allokeret til en 
given driftsform vil påvirke det samlede aktivitetsniveau i forskellige produktionsgrene med denne 
driftsforms arealandele og husdyrintensiteter. Hvis eksempelvis korn udgør 20 % af arealet på 
økologiske malkekvægbrug, så vil én hektar stigning til økologiske malkekvægbrug indebære 0,2 
hektar ekstra økologisk kornareal. En del af disse arealandele og husdyrintensiteter er forholdsvis 
stabile, mens andre udviser en trend over tid, for de forskellige driftsformer. For økologiske 
malkekvæg- og ”andre kvæg”bedrifter er der ved sådanne trendfremskrivninger forudsat, at trenden 
i grovfoders arealandel udvikler sig proportionalt med udviklingen i den samlede husdyrintensitet for 
kvæg, og den trendmæssige udvikling for øvrige arealanvendelsers andel af bedrifternes areal på 
disse bedriftstyper er tilpasset hertil. 

,
ø

ø = 𝑔(𝑡, 𝑎ø )          (A.4) 

Denne modellering af aktivitetsniveauer for de respektive produktionsgrene i økologisk landbrug 
søger at opfange konsekvenserne af forskellige balancer på bedriftsniveau, som i højere grad er 
gældende for økologisk end for konventionelt jordbrug, eksempelvis i form af en ofte høj grad af 
selvforsyning med husdyrgødning og et større behov for hensyntagen til sædskifteeffekter på 
økologiske bedrifter. Modelleringen søger således at sikre, at fremskrivninger eksempelvis ikke 
resulterer i biologisk umulige sammensætninger af den fremtidige økologiske landbrugsproduktion. 

Omlægning af nye arealer til økologisk drift antages at være drevet af forholdet mellem økonomisk 
afkast pr. hektar i henholdsvis økologisk og konventionel landbrugsproduktion, samlet set, samt af 
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størrelsen på arealet, som i forvejen er omlagt eller under omlægning. En producent, som vælger at 
omlægge konventionel produktion til økologi, kan modtage omlægningstilskud, og producenten 
forpligter sig i givet fald til at forblive økologisk i mindst fem år. Omlægningstilskuddet antages 
således at indgå i bedriftens sammenligning af økonomien ved økologisk versus konventionel drift 
over en femårs periode, hvor omlægningstilskuddet lægges til det økologiske driftsresultat pr. hektar 
i de år, hvor omlægningstilskuddet modtages, sammen med løbende driftstilskud til økologi 
(basistilskud samt eventuelt tillæg for lav kvælstofanvendelse).  

Formelt tager modelleringen af omlægningsbeslutningen udgangspunkt i følgende fem års 
profitfunktion: 

𝜋 = ∑
( )

∙ 𝜋ø(𝑝ø, 𝑑ø, 𝑎ø + 𝑎 ) ∙ (𝑎ø + 𝑎 ) + 𝜋 (𝑝 ) ∙ (𝑎 − 𝑎ø − 𝑎 ) − ∑
( )

∙

(𝑎 + 𝑎 ) ∙ (𝑝ø − 𝑝 ) ∙ 𝑦ø − 𝑑   

Profitfunktionen angiver nutidsværdien af den samlede indtjening fra økologisk og konventionel 
produktion nu og fem år frem, hvor 𝑎  repræsenterer arealet under omlægning til økologi i år 𝑡, og 
𝑎  er det samlede landbrugsareal. 𝜋ø og 𝜋  angiver den gennemsnitlige indtjening pr. hektar i 
henholdsvis økologisk og konventionel drift, som afhænger af produktpriserne 𝑝ø og 𝑝 , samt – for 
økologiens vedkommende – driftstilskuddet 𝑑ø. Der antages en toårig omlægningsperiode, hvor 
producenten ikke kan opnå økologiske merpriser, og omlægningstilskuddet 𝑑  er kompensation for 
indtjeningstabet som følge heraf. Nettoomlægningstabet (efter omlægningstilskud) er 
repræsenteret ved den sidste sum i profitfunktionen. Såfremt den femårige profit kan øges ved at 
øge det økologiske areal, vil der været et incitament til et positivt omlægningsareal 𝑎 , som så vil 
medføre en stigning i det fuldt omlagte økologiske areal fra år 𝑡 + 2 og frem.  

Konkret antages følgende intertemporale sammenhæng mellem fuldt omlagt økologisk areal i år 𝑠 
og omlægningsomfang i de foregående år  

𝑎ø = ∑ (1 − 𝛿) ∙ 𝑎 + 1 − 𝛿
 ø 

∙ ∑ 𝑎      (A.5) 

Det fuldt omlagte areal i år 𝑠, 𝑎ø, er således en akkumulering af alle de forudgående års 
omlægninger af nye arealer til økologi, justeret for den andel, som eventuelt trækkes tilbage fra 
omlægning. For arealer med mindre end fem års økologianciennitet (fra første omlægningsår) 
angiver parameteren 𝛿 den andel, som trækkes tilbage fra omlægningen i et givet år. Da 
producenter ved indhentning af omlægningstilskud har forpligtet sig til at forblive økologiske i 
mindst fem år, udgør denne ”tilbagetrækningsandel” en meget lille andel af omlægningsarealet. Det 
første led i arealsammenhængen repræsenterer således de arealer, som er omlagt til økologi inden 
for de foregående fem år, og som har opnået ”fuldt omlagt” status.  

For arealer med mere end fem års økologianciennitet, vil tilbagelægning fra økologisk til 
konventionel drift derimod være en separat beslutning, som antages at bero på forholdet mellem 
indtjening pr. hektar i henholdsvis økologisk og konventionel drift – uden indregning af 

omlægningstilskud, repræsenteret ved tilbagelægningsandelen 𝛿  ø . Ved beslutning om 

tilbagelægning til konventionel drift afskærer producenten sig fra at ansøge om ny omlægning til 
økologi i en femårs karensperiode. Det sidste led i ovenstående intertemporale areal-sammenhæng 
repræsenterer således den del af arealet med mere end 5 års økologianciennitet, som forbliver 
økologisk i det pågældende år. 
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Det optimale omfang af omlægning til økologi i år 𝑡 kan bestemmes ved at differentiere 
profitfunktionen med hensyn til omlægningsarealet og sætte denne differentialkvotient lig nul, 
forudsat at indtjeningen pr. hektar økologisk areal er en aftagende funktion af det samlede 
økologiske areal. Denne optimumsbetingelse indebærer, at ved det optimale omlægningsomfang 
ville den marginale økonomiske gevinst ved et større økologisk dyrket areal præcist modsvares af 
det marginale økonomiske tab ved et mindre konventionelt dyrket areal. En stigning i prisen på 
økologiske produkter, relativt til prisen på konventionelle produkter, eller en stigning i tilskud til 
økologi, forventes at øge niveauet for indtjening pr. hektar økologisk areal og således føre til, at 
ligevægten mellem marginal gevinst ved mere økologi og marginalt tab ved mindre konventionelt 
rykkes i retning af et større økologisk areal, og dermed et højere omfang af omlægning. Højere 
økologipriser eller -tilskud giver således incitament til at øge omlægningsomfanget, og vice versa3. 
Inden for den betragtede femårshorisont gælder en sådan incitamentsvirkning både i forhold til 
løbende driftstilskud til økologi og i forhold til omlægningstilskud, idet der dog tages hensyn til, at 
der kun udbetales omlægningstilskud i de første to år af femårsperioden.  

ø =  𝑓 ∆
 ø 

,
∆ ø ( )∙

ø ( )∙
         (A.6) 

Såfremt omlægningstilskuddet præcis modsvarer indtjeningstabet i de to omlægningsår, vil 
bedrifterne dog kun omlægge til økologi, hvis de på langt sigt (efter omlægningsperioden) kan opnå 
en lige så høj indtjening pr. hektar ved økologisk drift (inklusive økologiske driftstilskud, men 
eksklusive omlægningstilskud) som ved konventionel drift. 

Udviklingen over tid i økologiske udbytteniveauer (gennemsnitligt høstudbytte pr. hektar, 
mælkeydelse pr. ko, grise pr. årsso, osv.) spiller en rolle for vurderingen af den fremtidige produktion 
i økologisk landbrug. Udbytteudviklingen for økologi antages at være en funktion af udviklingen i de 
tilsvarende generelle udbytteniveauer for dansk landbrug, dels i kraft af at den økologiske 
produktion udgør en del af den samlede produktion, og dels i kraft af at en del af de 
produktivitetsforbedringer, som opnås i konventionel produktion (fx genetisk fremgang) i et vist 
omfang også kan slå igennem på produktiviteten i økologisk produktion.  

ø

= 𝑚𝑎𝑥
ø

, ℎ(𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑)         (A.7) 

Der er dog også en formodning om, at sådanne produktivitetsstigninger i den konventionelle 
produktion ikke nødvendigvis slår fuldt igennem på den økologiske produktion, idet en del af den 
generelle udbyttestigning kan være relateret til anvendelse af teknologier, som ikke er tilladte eller 
praktisk/økonomisk relevante i økologisk produktion, eksempelvis anvendelse af pesticider. 

A.2. Datagrundlag 
Gennem de senere år har blandt andet Danmarks Statistik udvidet den statistiske dækning af 
økologisk jordbrug i betydeligt omfang, dels gennem formidling af administrative data, blandt andet 
fra Landbrugsstyrelsen, som primært dækker arealer og husdyrantal, og dels gennem egen 
indsamling og bearbejdning af data, som primært dækker produktion, priser, driftsøkonomi, 
indenlandsk salg og udenrigshandel i forhold til økologiske fødevarer. 

 
3 Der gøres opmærksom på, at denne modellering således ikke tager hensyn til en eventuel tilbagespilseffekt 
på den fremtidige prisdannelse for økologiske produkter, og der er således en risiko for, at modelleringen kan 
give en overvurdering af omlægningsomfanget. På grund af den betydelige tidsforskydning mellem 
omlægningsbeslutningen og den mulige priseffekt (som antages at kunne forekomme mindst to år efter 
omlægningsbeslutningen) er det imidlertid vanskeligt at vurdere omfanget af denne tilbagespilseffekt. 
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De væsentligste datakilder for nærværende modellering af den økologiske landbrugssektor omfatter 

 Landbrugsstyrelsens Økologistatistik (diverse årgange), som indeholder oplysninger om 
Danmarks samlede økologiske areal fordelt på omlægningsstatus (for perioden 1989-2020), samt 
økologiske afgrødearealer og husdyrantal for perioden 2009-2020 

 Danmarks Statistiks produktionsstatistik for mejeriprodukter (ANI7) og æg (ANI8), som 
indeholder data om produceret mængde økologisk mælk (perioden 1993-2020), produceret 
mængde økologiske æg (perioden 1996-2020) og gennemsnitlige afregningspriser for økologiske 
æg (perioden 1999-2020). 

 Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik for Jordbrug, som giver driftsøkonomiske nøgletal for 
henholdsvis økologiske og konventionelle bedrifter inden for driftsformerne: Heltids 
planteproduktion, heltids malkekvægproduktion, anden heltids kvægproduktion, heltids 
svineproduktion og deltidsbedrifter (perioden 2008-2020). For heltids fjerkræbedrifter er der i 
2020 desuden en opdeling på økologisk og konventionel. 

 Danmarks Statistiks Produktionsgrensstatistik for Jordbrug, som blandt andet giver oplysninger 
om gennemsnitlige salgspriser og udbytteniveauer for udvalgte økologiske produktionsgrene 
(korn, kartofler, grovfoder, malkekøer, ammekøer, kvægopdræt, slagtekalve (perioden 2008-
2019), slagtegrise (perioden 2011-2019), ærter, søer, smågrise, og høns (perioden 2017-2019) 

 Oplysninger om tilskudssatser til økologi fra Fødevareministeriet og Landbrugsstyrelsen. 

Generelt dækker hovedparten af disse data perioden fra 2008 og frem med årlige observationer for 
de fleste variable. Dette er en relativt kort dataperiode i forhold til økonometriske analyser, hvilket 
indebærer en forholdsvis stor usikkerhed omkring de adfærdsparametre, der kan estimeres på 
grundlag af datamaterialet. På grund af den relativt korte dataperiode er det søgt at holde de 
økonometriske estimationsligninger så simple som muligt, ligesom der ved vurderingen af 
estimationsresultater er lagt betydelig vægt på parameter-estimaternes plausibilitet i forhold til á 
priori teoretiske forventninger om parametrenes fortegn og størrelsesorden. 

Landbrugsstyrelsens Økologistatistik indeholder summariske årlige tal for det økologiske areal, 
opdelt på fuldt omlagt, under omlægning og ”endnu ikke omlagt” for perioden 1989-2020, og for 
perioden 1992-2004 er arealet under omlægning tillige opdelt på førsteårs og andetårs omlægning. 
På grundlag af disse data er det muligt at approksimere et arealregnskab for omlægningen af arealer 
til økologi, fordelt efter økologianciennitet. Antallet af hektar andetårs omlagt areal i et givet år 
svarer således principielt til antallet af førsteårs omlagte hektar det foregående år, fratrukket arealer 
som trækkes tilbage4 fra omlægningen i løbet af det første omlægningsår. Tilsvarende svarer antallet 
af hektar tredjeårs økologisk areal principielt til det foregående års antal andetårs 
omlægningshektar5, osv. Under forudsætning af, at de skønnede overgangsandele også gælder uden 
for tidsrummet 1992-2004, er det således muligt at konstruere en anciennitetsfordeling for det 
økologiske areal, fordelt på første, andet, tredje og fjerde år, samt femte år og derover efter 
omlægning. Samme overgangsprincipper kan anvendes i forbindelse med fremskrivning, således at 
en ændring i førsteårs omlægning ét år fører til ændringer i andetårs, osv. omlagte arealer i de 
efterfølgende år. 

 
4 På grundlag af Økologistatistikken fra Landbrugsstyrelsen for perioden 1992-2004 vurderes det, at andetårs 
omlægningsarealet er gennemsnitligt 15 % lavere end det foregående års førsteårs omlægningsareal, dvs. vi 
regner med en overgangsandel fra første til andet omlægningsår på 86 %. 
5 Tredje- og fjerdeårs omlagte arealer antages at være 0,5 % lavere end det foregående års andet- og tredjeårs 
omlagte arealer, dvs. vi forudsætter en overgangsandel fra andet til tredje og fra tredje til fjerde omlægningsår 
på 99,5 %.  
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For arealer med mindst fem års økologianciennitet (efter omlægning) har producenterne mulighed 
for at vende tilbage til konventionel produktion. I konstruktionen af arealregnskabet er det forudsat 
at 4 %. af arealet med mindst fem års økologianciennitet lægges tilbage til konventionel drift.  

Arealregnskabet fordelt på økologianciennitetsgrupper for perioden 1989-2020 er vist i figur A.1 

 

Kilde: Landbrugsstyrelsen 

Figur A.1. Økologisk areal efter økologianciennitet, 1989-2020 

 

A.3. Økonometriske estimationsresultater 
I dette underafsnit afrapporteres de økonometriske estimationsresultater for forskellige kategorier 
af adfærdsligninger. 

A.3.1. Estimationsresultater for økologiske merpriser 
Priserne på økologiske produkter forudsættes at hænge sammen med prisen på tilsvarende 
konventionelle produkter, således at den økologiske pris kan repræsenteres som den konventionelle 
pris, multipliceret med en merprisfaktor. Merprisfaktoren er ikke nødvendigvis konstant og antages 
som udgangspunkt at afhænge af en kombination af produktiviteten på de økologiske bedrifter og 
efterspørgslen efter økologiske fødevarer, som begge forudsættes at følge trends over tid. 
Herudover antages merprisfaktoren at afhænge af prisniveauet for den pågældende fødevaretype. 
Tabel A.1 viser estimerede koefficienter for økologiske merprisfaktorer.  

0

50

100

150

200

250

300

350
19

89
19

90
19

91
19

92
19

93
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20

10
00

 h
a

Areal omlægning ikke påbegyndt Areal under omlægning 1. års Areal under omlægning 2. års

Areal omlagt 3. år Areal omlagt 4. år Areal omlagt 5+ år



27 
 

Tabel A.1. Estimationsresultater for ligninger for økologiske merprisfaktorer 
 Konstant Konv. pris Trend1970=0 R2 
Mælk 1,5405 

(0,3127) 
-0,0226 

(0,0059) 
0,0100 

(0,0066) 
0,801 

Oksekød 0,7941 
(0,1549) 

0,0011 
(0,0006) 

0,0011 
(0,0022) 

0,371 

Svinekød 4,5140 
(0,6610) 

-0,0171 
(0,0032) 

0,0029 
(0,0139) 

0,952 

Æg 0,9024 
(0,1833) 

-0,0532 
(0,0202) 

0,0342 
(0,0083) 

0,574 

Korn 0,7406 
(0,5143) 

0,0007 
(0,0139) 

0,0192 
(0,0108) 

0,781 

Kartofler 0,6271 
(0,7605) 

-0,0454 
(0,0176) 

0,0481 
(0,0148) 

0,791 

Note: Variablen Trend1970=0 har værdien 0 for år 1970, værdien 1 for år 1971, osv. 
 

For alle betragtede produktkategorier ses en stigende trend i de økologiske merprisfaktorer, som 
udtryk for en voksende efterspørgsel efter økologiske produktvarianter på bekostning af 
konventionelle varianter. For mælk tyder estimationsresultaterne på, at merprisen alt andet lige 
stiger med ét procentpoint pr. år, mens den for kartofler stiger med næsten 5 procentpoint og for 
kød kun stiger med 0,1-0,2 procentpoint pr. år, baseret på udviklingen i perioden 2008-2019. Dog er 
trendparameteren kun statistisk signifikant for æg og kartofler, mens den er nogenlunde tæt på at 
være signifikant for mælk. 

For produktkategorierne mælk, svinekød, æg og kartofler betyder en højere konventionel pris en 
lavere økologisk merprisfaktor, hvilket blandt andet skyldes en større nævner i opgørelsen af 
merprisfaktoren. For oksekød ses derimod en positiv effekt af en højere konventionel pris, og det 
kunne eventuelt tolkes i retning af, at en højere pris på konventionelt oksekød vil stimulere 
efterspørgslen efter økologisk oksekød og derigennem opretholde eller ligefrem øge 
merprisfaktoren.  

Udviklingen i økologiske merpriser for perioden 2008-2019 er vist i figur A.1. Det fremgår, at 
merprisen relativt set har været voksende i perioden for korn, mælk og æg, mens den har fluktueret 
mere for svinekød og været stort set konstant for oksekød. 
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Kilde: Danmarks Statistik 

Figur A.1. Faktiske og estimerede merpriser for udvalgte økologiske produkter 

 A.3.2. Ligninger for økonomisk afkast pr. hektar i økologiske produktionsgrene 
Økonomiske afkast pr. hektar driver såvel omlægningsadfærd som allokering af det økologisk 
dyrkede areal på forskellige driftsformer. På grund af den relativt korte dataperiode er det ikke 
vurderet muligt at foretage egentlige økonometriske estimationer af ligninger for disse afkast. I 
stedet er der kalibreret ligninger for udviklingen i det gennemsnitlige afkast pr. hektar over tid i de 
seks driftsformer ved en sammenvejning af prisudviklingen for væsentlige produkter og inputs, hvor 
vægtene er bestemt ved hjælp af gennemsnitlige nøgletal fra driftsformernes regnskaber. For hver 
driftsform er vægtene således fastsat ud fra tre forskellige nøgletal: 1) produktværdi pr. kr. variable 
omkostninger, 2) hovedproduktets andel af samlet produktværdi, samt 3) foderomkostningers andel 
af samlede variable omkostninger. Hovedprodukt og foderomkostning er udsondret fra henholdsvis 
produktværdi og variable omkostninger, idet det navnlig er på disse poster, at forskelle mellem 
økologisk og konventionel pris kan spille en rolle for udviklingen i afkastforholdet mellem økologisk 
og konventionel drift – og mellem de forskellige økologiske driftsformer. Givet prisudviklingen for 
henholdsvis foder (repræsenteret ved prisudviklingen for byg) og andre variable omkostninger kan 
der således beregnes et prisindeks for de samlede variable omkostninger, og givet prisudviklingen 
for henholdsvis hovedprodukt og andre produkter kan der beregnes et prisindeks for den samlede 
produktværdi for hver af de seks driftsformer i henholdsvis økologisk og konventionel drift. Endelig 
kan disse to prisindekser sammenregnes til et indeks for hver bedriftstypes bruttoindtjening givet 
nøgletallet for produktværdi pr. kr. variable omkostninger.   

For hver af de seks driftsformer er vægtene beregnet på grundlag af gennemsnitlige regnskabsdata6 
for perioden 2008-2019 for henholdsvis økologisk og konventionel drift, idet 
regnskabsoplysningerne er aggregeret til fire hovedposter: 1) produktværdi, hovedprodukt, 2) 
produktværdi, andre produkter, 3) foderomkostning, og 4) andre variable omkostninger, og disse fire 
hovedposter er anvendt til at beregne de tre ovennævnte nøgletal og dermed vægtene i beregning 
af pris- og indtjeningsindeks. For hver bedriftstype er der udvalgt et hovedprodukt (se tabel A.2). For 

 
6 For svinebedrifter er der kun opdeling på økologisk og konventionel fra 2011 og frem, og for fjerkræbedrifter 
er der kun opdeling på økologisk og konventionel i 2020. 
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den resterende del af produktværdien og for den resterende del af de variable omkostninger 
forudsættes prisudviklingen af følge den generelle prisudvikling, repræsenteret ved BNP-deflatoren. 

De beregnede vægte for de 12 bedriftstyper fremgår af tabel A.2 

Tabel A.2. Økonomiske nøgletal til beregning af prisbetingede afkastindeks for 
forskellige bedriftstyper 
Bedriftstype Hovedprodukt Produkt/ 

var omk. 
Hoved-

produkt-
andel af 

produktions-
værdi 

Foder-
andel af 
variable 
omkost-

ninger 
Heltids plantebrug, økologi Øko. byg 1.3231 0.7036 0.0791 
Heltids plantebrug, konv. Konv. byg 1.2742 0.7672 0.0489 
Heltids malkekvægbrug, økologi Øko. mælk 1.1897 0.6461 0.4670 
Heltids malkekvægbrug, konv. Konv. mælk 1.1461 0.6901 0.4455 
Øvrig heltids kvægbrug, økologi Øko. oksekød 1.0842 0.2814 0.3428 
Øvrig heltids kvægbrug, konv. Konv. oksekød 1.0659 0.5260 0.4553 
Heltids svinebrug, økologi Øko. svinekød 1.2072 0.8259 0.5757 
Heltids svinebrug, konv. Konv. svinekød 1.1860 0.8093 0.5426 
Heltids fjerkræbrug, økologi Øko. æg 1.2305 0.8664 0.6118 
Heltids fjerkræbrug, konv. Konv. slagtekyll. 1.1497 0.8425 0.6441 
Deltidsbrug, økologi Øko. byg 0.9792 0.5884 0.1503 
Deltidsbrug, konv. Konv. byg 0.9424 0.5921 0.1338 
Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for Jordbrug, 2008-2020 

 

Hvis prisen på økologisk byg eksempelvis stiger med 10 %, så øges de økologiske plantebrugs 
produktværdi med 7,04 %, og samtidig øges deres foderomkostninger med 0,79 % (fordi den 
gennemsnitlige økologiske plantebedrift også har en vis husdyrproduktion). Og da produktværdien 
vægter 32,3 % mere end de variable omkostninger i bruttoafkastet, så vil en sådan 10 % prisstigning 
på økologisk byg føre til en stigning i bruttoafkastet på 8,52 % (= 1.323*7.04% - 1*0.79%). Ved hjælp 
af vægtene i tabel A.2 kan der således beregnes indeks for udviklingen over tid i de respektive 
bedriftstypers bruttoafkast som følge af prisudviklingen.   

Ændringer i økologiske driftstilskud indregnes i afkastindekset ved at dividere tilskudsændringen pr. 
hektar (i forhold til gennemsnittet for 2008-2020) med de gennemsnitlige variable omkostninger pr. 
hektar og lægge denne brøk til indekset. Hvis eksempelvis driftstilskuddet pr. hektar øges med 150 
kr., og de gennemsnitlige omkostninger på en økologisk plantebedrift er 9163 kr. pr. hektar, så giver 
tilskuddet anledning til en stigning i afkastindekset for denne bedriftstype på 0.0164=150/9163. I 
forhold til beslutningsgrundlaget for omlægning til økologisk drift indregnes desuden ændringer i det 
gennemsnitlige omlægningstilskud pr. hektar, divideret med de variable omkostninger. Figur A.2 
viser de således beregnede afkastindeks for de 12 bedriftstyper. 
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Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik 

Figur A.2. Udvikling i afkastindeks 

De beregnede afkastindeks viser i sagens natur et forenklet billede af afkastudviklingen på de 
respektive bedriftstyper. Ud over de pris- og tilskudsvariationer, som indgår i indeksberegningen, 
varierer de faktiske afkast også som følge af blandt andet udbyttevariationer, teknologiske 
ændringer med videre. Beslutninger om blandt andet omlægning til økologi og 
produktionsplanlægning må dog antages fortrinsvis at bero på forventede afkastforhold frem for 
faktisk realiserede afkast, hvorfor de pris- og tilskudsbetingede afkastindeks vurderes at give et 
rimeligt grundlag for modellering af sådanne beslutninger. 

A.3.3. Ligning for omlægning af landbrugsareal til økologisk drift 
En lineær udgave af ligning (A.6) er estimeret, hvor det samlede førsteårs omlægningsareal som 
andel af det samlede økologiske areal (fuldt omlagt areal + andetårs omlægningsareal) antages at 
være en lineær funktion af ændringen i det relative gennemsnitlige afkast pr. hektar ved økologisk 
drift i forhold til konventionel drift, samt af den procentvise ændring i det samlede økologiske areal 
(fuldt omlagt areal + andetårs omlægningsareal). Det relative gennemsnitlige afkast pr. hektar 
beregnes som forholdet mellem et vægtet gennemsnit af afkastindekset for de seks økologiske 
driftsformer og et vægtet gennemsnit af afkastindekset for de tilsvarende seks konventionelle 
driftsformer. Ved beregning af denne brøk anvendes de seks driftsformers andel af det samlede 
økologiske areal som vægte i både tæller og nævner. 

Ligningen er estimeret på data for perioden 2008-2020, og estimationsresultater fremgår af tabel 
A.3. Figuren til højre i tabellen viser den observerede udvikling i omlægningsandelen (blå kurve), 
samt den modelbestemte udvikling i andelen (orange stiplede kurver). Ved estimation af ligningen 
som beskrevet ovenfor opnås den tynde stiplede orange kurve, som viser, at modellen i nogen grad 
er i stand til at forklare de senere års stigning i arealet, som omlægges til økologi, men generelt ikke 
stemmer særligt godt overens med den faktiske udvikling i omlægningstendensen (estimation af 
denne ligning udviser en forklaringsgrad på ca. 40 %).  

Tilføjes der derimod en dummyvariabel for årene 2016-2019, opnås en væsentligt højere 
forklaringsgrad (illustreret ved den fede stiplede orange kurve i tabel A.3), både i forhold til springet i 
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omlægningstilbøjelighed i dummyperioden, men også i forhold til udviklingen før 2016. Tabel A.3 
viser estimationsresultater for denne version af estimationsligningen. 

Tabel A.3. Estimationsresultater for omlægning af areal til økologisk drift 
 Koeffi-

cient 
Std.afv. 

Konstant 0.0493 0.0106 
 afkastforhold 0.1719 0.2389 
 øko-areal (%) -0.0284 0.1724 
Dummy (2016-2019) 0.1405 0.0207 
R2 0.90  

 

Estimationsresultaterne indikerer en positiv sammenhæng mellem tilbøjeligheden til at omlægge til 
økologi og ændringer i det relative afkast til økologi, hvilket også er i overensstemmelse med de 
teoretiske forventninger. En stigning i det relative økologiafkast på 1 % giver ifølge resultaterne 
således isoleret set anledning til en stigning i førsteårs omlægningen på 0,17 % af det aktuelle 
økologiske areal. Koefficientestimatet er imidlertid ikke statistisk signifikant og må derfor betragtes 
som relativt usikkert. 

Resultaterne indikerer også en negativ sammenhæng mellem omlægningstilbøjeligheden og 
ændringer i det allerede omlagte areal, og dermed en aftagende marginal tilbøjelighed til at 
omlægge til økologi, hvilket også forekommer plausibelt ud fra en teoretisk betragtning. Dette 
koefficientestimat er dog heller ikke statistisk signifikant og således også behæftet med en betydelig 
usikkerhed. 

Til gengæld er koefficienten til den tilføjede dummyvariabel statistisk signifikant og positiv, og 
tilføjelse af denne dummy øger de to øvrige variables evne til at forklare variationerne i 
omlægningstilbøjeligheden forud for 2016. Den relativt store betydning af dummyvariablen for 
estimationsmodellens statistiske egenskaber tyder på, at der har været en mere strukturel forskel 
mellem omlægningsadfærden i henholdsvis delperioden 2016-2019 og i resten af 
estimationsperioden. I forhold til anvendelse af estimationsresultaterne i 
fremskrivningssammenhæng er det således væsentligt, om der har været tale om en midlertidig 
strukturel ændring i adfærden i denne fireårs periode, eller om der er tale om en mere permanent 
ændring i omlægningsadfærden, lige som det er væsentligt at forstå baggrunden for et sådant 
strukturelt skift i adfærden.  

I løbet af estimationsperioden er der sket tre ændringer i støtten til økologisk jordbrug med virkning 
fra 2014. For det første er basistilskuddet forhøjet fra 820 til 870 kr. pr. hektar, for det andet er 
tillægget til økologisk produktion med lav kvælstoftilførsel øget fra 70 til 500 kr. pr. hektar, og for det 
tredje er udbetalingen af omlægningstilskud ændret til 1200 kr. pr. år i de to omlægningsår (hvor der 
tidligere blev udbetalt 1050 pr. hektar de første to år og 100 kr. pr. hektar de efterfølgende tre år). 
Mens ændringen i udbetalingsmodellen for omlægningstilskud ikke vurderes at have haft væsentlig 
betydning for omlægningstilbøjeligheden, så kan stigningen i basistilskuddet og kvælstoftillægget fra 
2014 have gjort den langsigtede lønningsevne i økologisk drift relativt bedre for en del bedrifter 
(især inden for planteavl, og måske til dels inden for svine- og fjerkræproduktion), og disse bedrifter 
kan så tænkes navnlig at have påbegyndt omlægning til økologi i de efterfølgende år med et par års 
forsinkelse i forhold til ændringerne i støtteniveau, eksempelvis begrundet i et behov for 
planlægning af omlægningen, samt at igangværende (konventionelle) produktionsaktiviteter skulle 
afsluttes.  
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I princippet skulle effekten af disse tilskudsændringer for økologi være opfanget af ændringerne i det 
relative afkast til økologiske arealer i modellen. I årene efter ændringerne i økologistøtten har 
prisudviklingen imidlertid i en række tilfælde haft tendens til at underminere den stigning i det 
relative afkast til økologi, som de forhøjede tilskudssatser umiddelbart skulle give anledning til. 
Eksempelvis udviste merprisen på økologisk mælk en vigende tendens omkring år 2016, som følge af 
at den konventionelle mælkepris var på vej op efter et betydeligt dyk ved afskaffelsen af EU’s 
mælkekvoteordning i 2015, og også merprisen på økologisk svinekød udviste en vigende tendens i 
perioden 2016-2019. Da beslutninger om omlægning til økologisk drift har en langsigtet karakter, er 
det nærliggende at antage, at producenter som har været i færd med at tage beslutninger om 
omlægning, i mindre grad har lagt vægt på aktuelle priser og i højere grad på de mere langsigtede 
prisforventninger, som meget vel kan være mere stabile og dermed ikke i samme grad underminere 
effekten af de øgede tilskud. Så en modgående prisudvikling i forhold til økologitilskuddene kan 
være ét bidrag til en fortolkning af dummyvariablen.  

Ud over de direkte pris- og tilskudsmotiverede incitamenter til at omlægge landbrugsproduktion til 
økologisk drift kan der også være andre forhold, som kan have motiveret en stigning i 
omlægningstilbøjeligheden. Eksempelvis kan krav om investeringer i konventionel produktion, 
blandt andet til forbedring af dyrevelfærd, husdyrsundhed, miljøteknologi med videre være en 
drivkraft for nogle producenters tilbøjelighed til at omlægge til økologi og således også udgøre et 
bidrag til fortolkning af den nævnte dummyvariabel. Også øgede forventninger til 
afsætningsmulighederne for økologiske produkter kan have været en motiverende faktor, såfremt 
sådanne forventningsskift har været specifikke for netop perioden 2016-2019.  

Faldet i omlægningstilbøjelighed fra 2019 til 2020 kan muligvis tolkes som udtryk for, at potentialet 
for yderligere langsigtsrentable omlægninger til økologi med de nuværende tilskudssatser på det 
tidspunkt var ved at være udtømte. Endvidere kan fald i økologiske merpriser for nogle produkter 
(især rug) tænkes at give anledning til en fornemmelse af øget usikkerhed omkring de fremtidige 
merpriser, hvilket også kan have virket dæmpende på interessen for at lægge om.  

I forbindelse med fremskrivninger forudsættes omlægningstilbøjeligheden at kunne beskrives ved 
parametrene i tabel A.3, hvor dummyvariablen antager værdien 0. Det indebærer, at de udsving som 
er opfanget af 2016-2019-dummyvariablen forudsættes at være ekstraordinære udsving, som ikke 
kan forudses at forekomme igen i fremskrivningsperioden.  

For så vidt angår økologiske bedrifters tilbøjelighed til at lægge økologiske arealer med mere end 
fem års økologianciennitet tilbage til konventionel drift, antages sådanne beslutninger at afhænge af 
udviklingen i det relative afkast pr. hektar i økologisk drift (uden indregning af omlægningstilskud) 
sammenlignet med konventionel drift, hvor et højere relativt økologiafkast fører til et lavere omfang 
af tilbagelægning. Det har ikke været muligt at foretage økonometriske estimationer heraf. I stedet 
er det forudsat, at det tilbagelagte areal som andel af det samlede areal med mindst fem års 

økologianciennitet kan beskrives ved udtrykket 0.04 ∙
ø .

, hvor parameteren −0.3 angiver 

responsen i tilbagelægning af økologisk areal til konventionel drift, hvis afkastet til økologi stiger i 
forhold til konventionel drift, og hvor 𝜋ø angiver afkastet til økologi uden indregning af 
omlægningstilskud.  

A.3.4. Allokering af det økologiske areal på forskellige driftsformer 
Som beskrevet ovenfor modelleres allokering af det fuldt omlagte økologiske areal på de seks 
driftsformer i en totrinsproces. I første trin allokeres det økologiske areal til deltidsbrug, 
malkekvægbrug, øvrige kvægbrug samt øvrige driftsformer (plantebrug, svinebrug og fjerkræbrug), 
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og i andet trin allokeres sidstnævnte kategoris samlede areal til henholdsvis plantebrug, svinebrug 
og fjerkræbrug. Allokeringen er baseret på tre antagelser:  

a) Arealandelene til deltidsbrug og til ”øvrige kvægbrug” påvirkes kun i ubetydelig grad af de 
relative afkastforhold mellem forskellige økologiske driftsformer, og udviklingen i disse 
arealandele forudsættes at følge en eksogen trend. ”Øvrige kvægbrug” repræsenterer en 
forholdsvis beskeden andel af det samlede økologiske areal, og det er vanskeligt at finde en 
sammenhæng mellem denne arealandel og afkastforholdene. Beslutninger om økologisk 
drift på deltidsbrug må formodes i høj grad at være påvirket af andre motiver end de pris- og 
tilskudsbetingede afkastforhold.  

b) Allokeringen af det økologiske areal (fraregnet arealer på deltidsbrug og ”øvrige kvægbrug”) 
til henholdsvis malkekvæg og øvrige driftsformer afhænger af afkastforholdet mellem 
økologisk mælkeproduktion og økologisk planteproduktion. Denne antagelse afspejler det 
forhold, at fordelingen af det økologiske areal mellem henholdsvis malkekvægbedrifter og 
øvrige driftsformer fortrinsvis ændres i forbindelse med omlægning af nye bedrifter, som 
typisk enten er malkekvægsbrug eller bedrifter med overvægt af planteproduktion. 

c) Allokeringen af arealet på øvrige driftsformer afhænger dels af afkastforholdet mellem 
økologisk svineproduktion og planteproduktion (for så vidt angår arealet allokeret til 
svinebrug) og dels af afkastforholdet mellem økologisk fjerkræproduktion og 
planteproduktion (for så vidt angår arealet allokeret til fjerkræbrug). I modsætning til 
antagelse b) repræsenterer antagelse, c) at ændringer i arealfordeling mellem økologiske 
plantebedrifter og svine-/fjerkræbedrifter oftere sker inden for bedrifter, som i forvejen er 
omlagt til økologi, eksempelvis med tilføjelse af flere dyr på en bedrift, som ellers har 
hovedvægt på planteavl. 

Baseret på tal fra Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik for perioden 2008-2020 er det 
estimeret, at ”øvrige kvægbrugs” andel af det samlede økologiske areal årligt falder med 0,15 
procentpoint, mens deltidsbrugs andel af det samlede økologiske areal årligt falder med 0,41 
procentpoint. 

For allokeringen af det resterende økologiske areal på malkekvæg-, svine-, fjerkræ- og 
plantebedrifter er der foretaget økonometriske estimationer af tre ligninger: 1) malkekvægbedrifters 
andel af det samlede areal til de fire driftsformer, 2) svinebedrifters andel af det samlede areal til de 
tre sidstnævnte driftsformer, og 3) fjerkræbedrifters andel af det samlede areal til de tre 
sidstnævnte driftsformer. Herefter kan plantebedrifternes andel af arealet beregnes residualt. I hver 
af de tre ligninger antages den pågældende driftsforms andel af det økologiske areal at afhænge af 
den tilsvarende andel det foregående år samt af en indikator for forholdet mellem det relative 
økologiafkast for den pågældende driftsform og det relative økologiafkast for planteavlsbedrifter7. 
Resultater af de økonometriske estimationer fremgår af tabel A.4.  

 
7 Indikatoren for det relative afkast beregnes ved formlen: 
ø  .    .( )  .    .( )⁄

ø  .    .( )  .    .( )⁄
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Tabel A.4. Økonometrisk estimerede parametre for ændringer i driftsformers andel af det 
økologiske areal 
 Konstant Indikator for 

relativt 
afkast i.f.t. 

øko. 
planteavl 

Lagget 
areal-
andel 

R2 

Årlig ændring i malkekvægbrugs andel af areal på 
øko. plante-, malkekvæg-, svine- og fjerkræbrug 

0.2387 
(0.1679) 

0.0975 
(0.0847) 

-0.6847 
(0.4028) 

0.25 

Årlig ændring i svinebrugs andel af areal på øko. 
plante-, svine- og fjerkræbrug 

0.0364 
(0.0619) 

0.0805 
(0.0428) 

-0.7213 
(0.3243) 

0.44 

Årlig ændring i fjerkræbrugs andel af areal på 
øko. plante-, svine- og fjerkræbrug 

0.0231 
(0.0483) 

0.0145 
(0.0371) 

-0.4622 
(0.2734) 

0.27 

 

De estimerede parametre angiver, hvor meget ændringstakten i den pågældende driftsforms andel 
af det givne økologiske areal påvirkes af dels de økonomiske afkastforhold, og dels af arealandelen 
det foregående år.  

Eksempelvis er malkekvægs andel af det relevante økologiske areal (areal på økologiske heltids 
planteavls-, malkekvæg-, svine- og fjerkræbedrifter) i størrelsesordenen 50 %, og indikatoren for det 
relative afkastindeks for økologiske malkekvægbrug ligger i størrelsesordenen 1, hvilket betyder, at 
konstantleddet og de to koefficienter tilsammen beskriver en svagt aftagende udvikling i 
malkekvægbedrifters andel af det økologiske areal (-0,4 procentpoint pr. år = 0.2387+0.0975*1 – 
0.6847*0.5), men at der i år med relativt højt afkast til økologisk mælkeproduktion er tendens til en 
stigning i malkekvægbedrifternes andel af det økologiske areal. 

Økologiske svinebedrifters andel af det samlede areal på økologiske plante-, svine- og 
fjerkræbedrifter er i gennemsnit ca. 17 %, og indikatoren for relativt afkast er i gennemsnit på knap 
1, så svinebedrifternes andel af dette økologiske areal er derfor også svagt aftagende (med en årlig 
nedgang på ca. 0,5 procentpoint, men også her har stigninger i det relative afkast tendens til at øge 
arealandelen. De økologiske fjerkræbedrifter dækker i gennemsnit ca. 8 % af det samlede areal til 
økologisk, plante-, svine- og fjerkræproduktion og har i gennemsnit en indikator for relativt afkast på 
ca. 1,04. I samspil med de estimerede parametre beskriver det en svagt stigende tendens i 
fjerkræbedrifternes andel af dette økologiske areal i perioden 2008-2020, og stærkere i år med 
højere relativt afkast.   

For alle tre ligninger er der fundet en negativ koefficient til det foregående års arealandel. Det kan 
tages som udtryk for et aftagende marginalafkast i forhold til at allokere økologisk areal til de 
respektive driftsformer. Således vil eksempelvis forbedrede relative afkastforhold for økologisk 
svineproduktion give incitament til at øge aktiviteten i denne sektor, men ikke i ubegrænset omfang. 
Den negative koefficient indebærer således en vis stabiliserende effekt i forhold til sådanne 
tilpasninger. 

A.3.5. Økologiske driftsformers produktionssammensætning 
Som nævnt ovenfor forudsættes produktionssammensætningen på økologiske bedrifter at være 
underlagt en række biologiske og teknologiske bindinger, som begrænser fleksibiliteten i 
bedrifternes husdyrintensitet og arealallokering. Tilpasninger i sektorens samlede 
produktionssammensætning modelleres således under hensyntagen til sådanne balancer på 
bedriftsniveau i økologisk landbrug. For nogle af bedriftstyperne sker der dog en udvikling i 



35 
 

produktionens sammensætning over tid, i takt med fremkomst af nye teknologier og ændrede 
muligheder for salg og køb af varer og hjælpestoffer, som fx økologisk foder og gødning.  

Modelleringen af bedriftstypernes produktionssammensætning er foretaget med udgangspunkt i 
data fra Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik for de seks økologiske driftsformer, som for fem af 
driftsformerne dækker perioden 2008-2020. For økologiske fjerkræbedrifter omfatter 
Regnskabsstatistikken kun året 2020, hvorfor produktionssammensætningen for disse bedrifter 
forudsættes at være givet ved sammensætningen i 2020, udtrykt som arealandele for afgrødernes 
vedkommende og som husdyrintensiteter (antal dyr pr. hektar landbrugsareal) for husdyrene. For de 
øvrige driftsformer synes nogle af arealandelene eller husdyrintensiteterne at være forholdsvis 
stabile, mens andre udviser en voksende eller aftagende trend. Derfor er der for disse fem 
økologiske driftsformer foretaget økonometriske estimationer, hvor arealandele og 
husdyrintensiteter er udtrykt som funktion af bedrifternes gennemsnitlige samlede areal samt en 
trend, hvor sidstnævnte repræsenterer blandt andet en teknologisk udvikling. Datamaterialet har 
givet mulighed for sådanne estimationer for korn, bælgfrugter, oliefrø, kartofler, grovfoder, 
malkekøer, ammekøer og søer. For ”andre svin” var det ikke muligt at få stabile estimater med en 
tilsvarende modeltype, hvorfor intensiteten af ”andre svin” pr. hektar er antaget at være konstant, 
estimeret som gennemsnittet for 2008-2020 for de respektive driftsformer. Resultater af disse 
estimationer for de seks driftsformer fremgår af tabel A.5-A.10. 

Tabel A.5 viser estimerede koefficienter for produktionssammensætningen på økologiske heltids 
plantebedrifter, for så vidt angår de væsentligste produktionsgrene. Eksempelvis fremgår det, at 
kornafgrøders andel af disse bedrifters areal er aftagende over tid med en årlig nedgang på 0,2 
procentpoint, ligesom kornarealet vokser mindre end proportionalt med bedrifternes samlede areal, 
afspejlet i den negative koefficient til det samlede areal. Resultaterne for økologiske plantebedrifter 
viser således en aftagende arealandel til korn og grovfoder, og en stigende arealandel til andre 
afgrøder. Intensiteten af kvæg ser ud til at være stigende på disse bedrifter, mens intensiteten af 
svin er aftagende over tid.  

Tabel A.5. Ligninger for økologiske plantebedrifters produktionssammensætning 
 Konstant Saml. areal Trend1970=0 R2 
Korn arealandel 0,6509 

(0,1251) 
-0,0034 

(0,0019) 
-0,0021 
0,0036 

0,824 

Proteinafgrøder arealandel -0,1705 
(0,0615) 

-0,0014 
(0,0009) 

0,0058 
(0,0018) 

0,644 

Raps arealandel -0,1266 
(0,0392) 

-0,0009 
(0,0006) 

0,0040 
(0,0011) 

0,708 

Kartofler arealandel -0,0396 
(0,0412) 

-0,0005 
(0,0007) 

0,0023 
(0,0013) 

0,569 

Grovfoder arealandel 0,9108 
(0,4285) 

0,0057 
(0,0072) 

-0,0193 
(0,0131) 

0,359 

Malkekøer pr. ha -0,0182 
(0,0146) 

-0,0002 
(0,0002) 

0,0005 
(0,0004) 

0,182 

Ammekøer pr. ha 0,0188 
(0,0397) 

0,0003 
(0,0006) 

0,00005 
(0,0011) 

0,307 

Søer pr. ha 0,0100 
(0,0129) 

0,0001 
(0,0002) 

-0,0003 
(0,0004) 

0,827 

Andre svin pr. ha 0,0491    
Note: Arealandelene summerer til mindre end 1, idet der ikke er estimeret arealandele for en række 
afgrøder, herunder eksempelvis grønsager. 
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Eksempelvis angiver parametrene, at den estimerede grovfoderandel for en økologisk plantebedrift 
med 50 hektar i 2020 er 0,9108 + 0,0057*50 – 0,0193*(2020-1970) = 23,3 %. 

Tabel A.6 viser tilsvarende resultater for heltids økologiske malkekvæg bedrifter. På disse bedrifter 
ser arealandelene ud til at være forholdsvis stabile over tid, repræsenteret ved små koefficienter til 
trendvariablen i regressionerne, med en tendens til en faldende andel kartofler og en stigende 
arealandel til øvrige afgrøder. Intensiteten af malkekøer på disse bedrifter er isoleret set nogenlunde 
konstant over tid, men der er en tendens til at denne intensitet falder med stigninger i bedrifternes 
samlede areal, hvilket kan være udtryk for, at økologiske mælkeproducenters udvidelser af arealet i 
en vis udstrækning sker med henblik på konsolidering af forsyningen med egenproduceret foder til 
dyrene.  

Tabel A.6. Ligninger for økologiske malkekvægbedrifters produktionssammensætning 
 Konstant Saml. areal Trend R2 
Korn arealandel -0,6476 

(-) 
0,0056 

(-) 
0,0065 

(-) 
- 

Proteinafgrøder arealandel -0,0218 
(0,0131) 

0,0001 
(0,0001) 

0,0006 
(0,0003) 

0,447 

Raps arealandel -0,0223 
(0,0066) 

0,00004 
(0,00007) 

0,0005 
(0,0002) 

0,672 

Kartofler arealandel 0,0073 
(0,0037) 

0,00007 
(0,00003) 

-0,00026 
(0,00009) 

0,905 

Grovfoder arealandel 1,2506 
(-) 

-0,0040 
(-) 

0,0004 
(-) 

- 

Malkekøer pr. ha 1,0730 
(0,2184) 

-0,0035 
(0,0027) 

0,0007 
(0,0069) 

0,334 

Ammekøer pr. ha 0,0171 
(0,0045) 

0,00003 
(0,00005) 

-0,00038 
(0,00013) 

0,662 

Søer pr. ha 0,0116 
(0,0107) 

-0,0001 
(0,0002) 

0,0001 
(0,00004) 

0,172 

Andre svin pr. ha 0,0433    
 

Tabel A.7 viser resultater for andre økologiske kvægbedrifter. På disse bedrifter udviser arealandelen 
til korn en faldende tendens, både over tid og med større samlet areal på bedrifterne, mens 
andelene med blandt andet grovfoder og oliefrø udviser stigende tendenser. Intensiteten af 
malkekøer er faldende, både med arealstørrelse og over tid, mens intensiteten af ammekøer 
omvendt er stigende som tegn på en øget grad af specialisering i retning af kødproduktion på 
bekostning af mælkeproduktion på disse bedrifter. 
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Tabel A.7. Ligninger for andre økologiske kvægbedrifters produktionssammensætning 
 Konstant Saml. areal Trend R2 
Korn arealandel 0,9297 

(-) 
-0,0447 

(-) 
-0,0064 

(-) 
- 

Proteinafgrøder arealandel 0,0155 
(0,0445) 

0,0022 
(0,0026) 

-0,0006 
(0,0007) 

0,400 

Raps arealandel -0,0348 
(0,0257) 

0,0009 
(0,0015) 

0,0007 
(0,0004) 

0,298 

Kartofler arealandel 0,0195 
(0,0236) 

0,0010 
(0,0013) 

-0,0006 
(0,0004) 

0,543 

Grovfoder arealandel 0,1149 
(-) 

0,0438 
(-) 

0,0039 
(-) 

- 

Malkekøer pr. ha 0,0020 
(0,0011) 

-0,00007 
(0,00008) 

-0,00003 
(0,00002) 

0,989 

Ammekøer pr. ha 0,0414 
(0,4614) 

0,0166 
(0,0265) 

0,0015 
(0,0071) 

0,055 

Søer pr. ha 0,0118 
(0,0072) 

-0,0005 
(0,0004) 

-0,0002 
(0,0001) 

0,238 

Andre svin pr. ha 0,0266    
 

For økologiske heltids svinebedrifter (tabel A.8) er der en stigende trend over tid, men en aftagende 
sammenhæng i forhold til bedrifternes samlede areal for arealandele for de fleste af de betragtede 
afgrøder (mens arealandele for andre ikke-belyste afgrøder går i den modsatte retning). Intensiteten 
med ammekøer er for nedadgående, formentlig som udtryk for en stigende grad af specialisering 
over tid på økologiske svinebedrifter.  

Tabel A.8. Ligninger for økologiske svinebedrifters produktionssammensætning 
 Konstant Saml. areal Trend R2 
Korn arealandel 0,3938 

(0,6977) 
-0,0090 

(0,0301) 
0,0046 

(0,0171) 
0,217 

Proteinafgrøder arealandel -0,0779 
(0,1536) 

-0,0006 
(0,0028) 

0,0030 
(0,0036) 

0,125 

Raps arealandel -0,0114 
(0,0091) 

-0,0011 
(0,0007) 

0,0004 
(0,0002) 

0,949 

Kartofler arealandel -0,0200 
(0,0192) 

0,0032 
(0,0016) 

0,0001 
(0,0005) 

0.844 

Grovfoder arealandel 0.7568 
(0,3005) 

-0,0030 
(0,0234) 

0,0114 
(0,0079) 

0,638 

Malkekøer pr. ha - - - - 
Ammekøer pr. ha 0,1163 

(0,0317) 
0,0014 

(0,0024) 
-0,0025 

(0,0008) 
0.702 

Søer pr. ha 1,2116 
(0,7097) 

0.0303 
(0.0996) 

- 0.270 

Andre svin pr. ha 12.0443     

 
Som nævnt indeholder datagrundlaget kun ét års observationer (2020) for økologiske 
fjerkræbedrifter, hvorfor tabel A.9 viser arealandele og husdyrintensiteter i 2020 for økologiske 
fjerkræbedrifter. I den publicerede regnskabsstatistik er det ikke muligt at finde information om 
antallet af fjerkræ på bedrifterne. På baggrund af Landbrugsstyrelsens Økologistatistik, som 
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indeholder oplysninger om det samlede antal økologiske æglæggerhøns og producerede 
slagtekyllinger, er antallet af høns og kyllinger pr. hektar estimeret under antagelse af, at kun 
økologiske fjerkræbedrifter producerer økologiske æg og slagtekyllinger.  

Tabel A.9. Ligninger for økologiske fjerkræbedrifters produktionssammensætning 
Korn arealandel 0,4738 
Proteinafgrøder arealandel 0,1063 
Raps arealandel 0,0115 
Kartofler arealandel 0,0038 
Grovfoder arealandel 0,3009 
Malkekøer pr. ha - 
Ammekøer pr. ha 0,0154 
Søer pr. ha - 
Andre svin pr. ha -  
Æglæggerhøns pr. ha 148,6 
Producerede slagtekyllinger pr. ha 180,0 
Slagtekyllingebestand pr. ha* 36,0 
*Der antages i produceret 5 slagtekyllinger pr. kyllingeplads 

 

Tabel A.10 viser estimationsresultater for arealandele og husdyrintensiteter på økologiske 
deltidsbedrifter. Resultaterne viser en tendens til, at korn og oliefrø dækker en stigende andel af 
arealet på disse bedrifter over tid, mens andelen til kartofler og grovfoder er aftagende, sidstnævnte 
formentlig i sammenhæng med den aftagende tendens i intensiteten af ammekøer. Intensiteten af 
kvæg og dermed også grovfoders arealandel ser også ud til at være en aftagende funktion af 
bedrifternes samlede areal, mens arealandele for salgsafgrøder generelt forekommer at være 
stigende med et større bedriftsareal.   

Tabel A.10. Ligninger for økologiske deltidsbedrifters produktionssammensætning 
 Konstant Saml. areal Trend R2 
Korn arealandel 0,0410 

(0,1634) 
0,0003 

(0,0027) 
0,0079 

(0,0044) 
0,727 

Proteinafgrøder arealandel -0,0414 
(0,0244) 

-0,0004 
(0,0002) 

0,0027 
(0,0006) 

0,710 

Raps arealandel -0,0009 
(0,0240) 

0,0007 
(0,0006) 

0,0007 
(0,0007) 

0,186 

Kartofler arealandel 0,0089 
(0,0122) 

0,0001 
(0,0003) 

-0,00022 
(0,0004) 

0,187 

Grovfoder arealandel 1.5321 
(0,2467) 

-0,0032 
(0,0042) 

-0,0229 
(0,0070) 

0,860 

Malkekøer pr. ha -0,0031 
(0,0249) 

-0,0009 
(0,0004) 

0,0008 
(0,0007) 

0,477 

Ammekøer pr. ha 0,2466 
(0,1462) 

-0,0017 
(0,0023) 

-0,0016 
(0,0039) 

0,349 

Søer pr. ha 0,0194 
(0,0138) 

0,0001 
(0,0002) 

-0,0005 
(0,0004) 

0,321 

Andre svin pr. ha 0,0025 - -  

 
I relation til fremskrivninger anvendes især niveauerne og trendparametrene for arealandele og 
husdyrintensiteter på de seks økologiske driftsformer.  
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A.3.6 Udbytte pr. hektar eller pr. dyr i økologiske produktionsgrene 
Kombinationen af omlægning af arealer til økologi, arealregnskab for de økologiske arealer over tid, 
fordelingen på økologiske driftsformer samt udviklingen i driftsformernes 
produktionssammensætning muliggør fremskrivning af de økologiske arealer og husdyr, som 
funktion af udviklingen i pris- og tilskudsforhold. Til brug for fremskrivning af den økologiske 
produktion er der herudover behov for fremskrivninger af udbytter pr. hektar eller pr. dyr i de 
økologiske produktionsgrene. 

Produktionsudbytte pr. hektar eller pr. dyr i økologisk jordbrug, relativt til konventionelt jordbrug, 
antages at afhænge af en trend, som repræsenterer teknologisk udvikling. Tabel A.11 viser 
koefficienter i ligninger for relativt økologisk udbytte for de væsentligste produktionsgrene.  

Tabel A.11. Ligninger for relative økologiske udbytter  
 Konstant Trend R2 
Hvede 0,9000 

(0,1585) 
-0,0078 

(0,0036) 
0,603 

Vårbyg 1,0940 
(0,1704) 

-0,0082 
(0,0039) 

0,562 

Proteinafgrøder 0,9479 
(0,2604) 

-0,0033 
(0,0059) 

0,709 

Raps 2,1886 
(0,5795) 

-0,0344 
(0,0132) 

0,472 

Kartofler 1,1055 
(0,4520) 

-0,0133 
(0,0102) 

0,180 

Mælk (mælk pr. ko) 5461.6473 
() 

84.8033 
() 

0,515 

Svin (grise pr. årsso) 1,1488 
(0,4517) 

-0,0070 
(0,0096) 

0,738 

 

De negative trendkoefficienter for de fleste produktionsgrene tyder på, at væksten i økologiske 
udbytter ikke helt kan følge med udviklingen i konventionel produktion. Den umiddelbare tolkning 
heraf er, at økologisk produktion kan drage fordel af en del af de teknologiske fremskridt inden for 
de respektive produktionsgrene (fx genetiske fremskridt som følge af avlsarbejde), mens andre 
teknologiske fremskridt (fx nye og mere effektive kemiske strategier for skadevolderbekæmpelse) 
ikke kan udnyttes i økologisk produktion. 

A.4. Detaljerede fremskrivningsresultater for økologi 
Med udgangspunkt i de tilvejebragte data og de estimerede adfærdsligninger er der foretaget en 
fremskrivning af den økologiske landbrugssektor i Danmark frem mod 2040. I det følgende 
redegøres for udvalgte resultater af denne fremskrivning. 

Figur A.3 viser den fremskrevne prisudvikling for fem hovedprodukter inden for økologisk produktion 
sammenlignet med tilsvarende konventionelle produkter: byg, kartofler, mælk, oksekød og svinekød.  
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Note: 2015-2020 observerede data (Danmarks Statistik), 2021-2040 fremskrevne tal 

Figur A.3. Fremskrevet prisudvikling for udvalgte landbrugsprodukter, 2015-2040 

Fremskrivningen viser generelt en voksende prisudviklingstendens for de frem produktkategorier, 
både absolut og i forhold til de tilsvarende konventionelle produktkategorier. For økologisk svinekød 
ser prisniveauet dog ud til at forblive på stort set det nuværende niveau ifølge fremskrivningen.  

En bemærkelsesværdig detalje ved prisfremskrivningen er den relativt stærke stigning i prisen på 
økologisk korn – repræsenteret ved prisen på byg. På den ene side har denne stigning en gunstig 
virkning på det økonomiske afkast på økologiske planteavlsbedrifter, men samtidig indebærer den 
også en stigning i foderomkostningerne for de animalske driftsformer inden for økologisk landbrug 
og er således med til at dæmpe afkastvæksten for disse driftsformer. 

Prisudviklingen på økologiske i forhold til konventionelle landbrugsprodukter har – sammen med 
ændringer i tilskudsforholdene for økologisk landbrug – betydning for omfanget af omlægning af 
arealer til økologisk drift, og dermed over en årrække for det samlede økologisk dyrkede areal. Som 
nævnt i relation til Landbrugsaftalen af 4. oktober 2021 forhøjes tillægget til økologiske bedrifter 
med lav kvælstofindsats og omlægningstilskuddet med virkning fra 2023. Disse tilskudsændringer er 
indregnet i fremskrivningen. Ligeledes er den konkurrencefordel, som økologiske mælkeproducenter 
kan få i forhold til konventionelle på grund af krav om ændret kvægfodring fra 2024, indregnet. 
Fremskrivningen af det økologiske areal fordelt på økologianciennitet fremgår af figur A.4.  
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Note: 2015-2020 observerede data (Landbrugsstyrelsen), 2021-2040 fremskrevne tal 

Figur A.4. Fremskrivning af omlægning af arealer til økologi 

Som det fremgår af figuren, har der været et forholdsvis betydeligt omlægningsomfang siden 2015, 
som i første omgang har påvirket førsteårsomlægningsarealet, som så i de efterfølgende år har 
påvirket det andetårs, tredjeårs, osv. omlagte areal. Som diskuteret i relation til de økonometriske 
estimationer ovenfor har det ikke været muligt præcist at relatere dette ekstraordinært høje 
omlægningsomfang til afkastmæssige forhold i årene 2015-2019, således at disse omlægninger i 
væsentlig grad må formodes at kunne tilskrives ekstraordinære forhold. I fremskrivningen vurderes 
de ændrede afkastforhold som følge af de forhøjede økologitilskud fra 2023 kun at have begrænset 
effekt på omlægningsadfærden. Dog forventes fortsat et positivt omfang af omlægning til økologi, 
således at det akkumulerede økologiske areal gradvis vokser frem mod 2040, hvor det fuldt omlagte 
økologiske areal fremskrives til at være omkring 365.000 hektar. 

Figur A.5 viser det fuldt omlagte økologiske areals fordeling på de seks økologiske driftsformer. Af 
figuren fremgår, at væksten i det økologiske areal især sker på de økologiske planteavlsbedrifter, 
hvor især den relativt høje vækst i økologiske afgrødepriser spiller en rolle, samtidig med at det 
forhøjede tillæg til økologiske bedrifter med lav kvælstofindsats især kommer planteavlsbedrifterne 
til gode. Også de økologiske malkekvægbedrifter, svinebedrifter og fjerkræbedrifter forventes at 
dække et stigende økologisk areal de kommende år, men i mindre grad end planteavlsbedrifterne.  
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Note: 2015-2020 egne beregninger baseret på Danmarks Statistik, 2021-2040 fremskrevne tal 

Figur A.5. Fremskrivning af fuldt omlagt økologisk areal, fordelt på seks driftsformer 

Med udgangspunkt i fremskrivningen af arealets fordeling på driftsformer samt parametre for 
udviklingen i de respektive driftsformers produktionssammensætning, jf. tabel A.5-A.10 er det 
muligt at fremskrive udviklingen i det økologiske areal med forskellige afgrødekategorier. Ifølge Figur 
A.6 giver det øgede økologiske areal sig således udslag i stigninger for alle de betragtede 
afgrødekategorier – undtagen gartneriafgrøder, som ikke er omfattet af modelleringen, og som 
derfor forudsættes at blive fastholdt uændret på 2020-niveauet. 

 

 

Note: 2015-2020 egne beregninger baseret på Danmarks Statistik, 2021-2040 fremskrevne tal 

Figur A.6. Fremskrivning af fuldt omlagt økologisk areal, fordelt på afgrødekategorier 

På tilsvarende vis illustrerer figur A.7 udviklingen i den økologiske kvægbestand frem mod 2040. Det 
er værd at bemærke, at antallet af dyr udviser en aftagende tendens på trods af det stigende areal til 
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økologiske malkekvægbedrifter. En væsentlig forklaring på dette forhold er en tendens til, at de 
økologiske malkekvægbedrifter de senere år har haft tendens til at udvide deres arealtilliggende 
uden at øge deres kvægbesætninger tilsvarende og således konsolidere bedrifternes egenforsyning 
med foder. Denne tendens antages at fortsætte de kommende år, men forudsættes at tage af efter 
2030. 

 

Note: 2015-2020 observerede data (Landbrugsstyrelsen), 2021-2040 fremskrevne tal 

Figur A.7. Fremskrivning af økologisk kvægbestand 

Figur A.8 og A.9 viser tilsvarende udviklingen i svinebestanden og bestanden af æglæggerhøns, samt 
produktionen af økologiske slagtekyllinger. I store træk følger disse udviklingen i det samlede 
økologisk dyrkede areal.  

 

Note: 2015-2020 observerede data (Landbrugsstyrelsen), 2021-2040 fremskrevne tal 

Figur A.8. Fremskrivning af økologisk svinebestand 
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Note: 2015-2020 observerede data (Landbrugsstyrelsen), 2021-2040 fremskrevne tal 

Figur A.9. Fremskrivning af økologisk fjerkræ 

Samlet set viser fremskrivningen generelle stigninger i den økologiske landbrugsaktivitet de 
kommende 10-20 år bortset fra de økologiske kvægsektorer. For malkekvæg vurderes der stadig at 
være en voksende mælkeproduktion, men i kraft af en stigende mælkeydelse pr. ko vil antallet af 
malkekøer være konstant eller svagt aftagende ifølge fremskrivningen. 

A.5. Diskussion af økologimodellen 
Dette appendiks redegør for en fremskrivningsmodel for den danske økologiske landbrugssektor, og 
det ovenstående viser resultater af fremskrivninger med denne model – i sammenhæng med en 
mere generel fremskrivning af dansk landbrug.  

Den foretagne modellering af økologisk landbrug tager udgangspunkt i en økonomisk teoriramme, 
hvor beslutninger om økologisk versus ikke-økologisk produktion primært drives af økonomiske 
incitamenter, repræsenteret ved pris- og tilskudsforhold i henholdsvis økologisk og konventionel 
produktion, samt trends for teknologisk udvikling. Modelleringen tager således ikke eksplicit hensyn 
til andre faktorer, som kunne motivere producenter til omlægning til økologisk produktion (eller 
tilbage til konventionel produktion). 

Det skal bemærkes, at fremskrivningen hviler på et forholdsvis spinkelt datagrundlag, hvor der dels 
kun er data for et beskedent antal produktionsvariable for økologisektoren, og hvor der generelt kun 
er data for en begrænset periode. Dette har indebåret, at det har været nødvendigt at specificere 
modellens ligninger med så få variable som muligt for at kunne foretage økonometriske estimationer 
af centrale adfærdsparametre, og selv med parsimone ligningsspecifikationer er der så få 
frihedsgrader, at det har været vanskeligt at opnå statistisk signifikante parametre. Det indebærer, 
at modellen – og dermed dens fremskrivninger – er behæftet med en ganske betydelig usikkerhed. 

Fremskrivningen af den økologiske sektor er således til dels drevet af de økologiske merpriser, som 
er fremskrevet på grundlag af den historiske samvariation mellem disse merpriser, og andre variable 
som nævnt repræsenteret ved relativt få observationer. Prisdannelsen på økologiske fødevarer 
forventes dog fremadrettet at ske anderledes end i den historiske periode, fx gennem markante 
ændringer i efterspørgslen efter økologiske produkter, øget produktdifferentiering inden for 
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økologiske produkter, udvikling af nye afsætningskanaler, eller trends hen imod forbrug og 
produktion af flere plantebaserede fødevarer.  

I relation til beskrivelsen af den historiske omlægningsadfærd er det værd at hæfte sig ved, at det 
betydelige omfang af nye omlægninger til økologi i perioden 2016-2018 ikke umiddelbart har kunnet 
forklares ved udsving i pris- og tilskudsforhold og således har måttet tilskrives ekstraordinære, men 
ikke observerbare forhold som eksempelvis ændrede markedsforventninger eller ændrede 
holdninger til økologi blandt producenterne.  Dette kan ved første blik forekomme bekymrende, 
men det bør nævnes, at de observerede afkastforhold i de pågældende år formentlig har været 
præget af ekstraordinære forhold og således i netop denne delperiode ikke nødvendigvis har været 
en god indikator for producenternes mere langsigtede afkastforventninger til økologisk drift. 
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