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Månedens graf

Henning Otte Hansen
Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi
Københavns Universitet

Landmænds salgspris på mælk 1973-2022: Faktisk pris og 
inflationskorrigeret pris. (Note: Tallene for 2022 er skøn-
nede).
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Figuren viser udviklingen i landmændenes salgspriser på 
mælk gennem 50 år: 1973-2022 – altså under EU-medlem-
skabet. Figuren viser den faktiske pris (nederst). Den øverste 
kurve viser mælkeprisen, hvis den havde fulgt inflationen 
gennem hele perioden.

Figuren viser altså, at mælkeprisen i 2022 ville have været 
omkring 5,50 kroner per kilo, hvis den havde fulgt inflationen 
gennem alle årene tilbage fra 1973. I 2021, hvor vi har endelige 
tal, ville mælkeprisen have ligget godt 2 kroner højere end 
den faktiske pris, hvis den havde fulgt inflationen. Det svarer 
til et realprisfald på cirka 40 procent over hele perioden.

Frem til slutningen af 1980erne fulgte mælkeprisen med infla-
tionen. Fra 1988 og frem til 2020 steg mælkeprisen i løbende 
priser næsten ikke, samtidig med at inflationen steg. Selv om 
mælkeprisen er steget meget i det seneste år, har der således 
været et betydeligt realprisfald. Udviklingen illustrerer også 
den mere restriktive prispolitik samt omlægning fra prisstøtte 
til direkte tilskud, som EU gennemførte i 1980erne. WTO-for-
handlingerne og tilpasningerne i EUs landbrugspolitik er også 
vigtige forklaringer bag forløbet.

Endelig skal det også nævnes, at en faldende realprisudvik-
ling – altså at de faktiske landbrugspriser stiger mindre end 
inflationen – er et generelt fænomen i landbruget verden over. 

Forklaringerne er de produktivitetsstigninger, som landbruget 
kan opnå fra år til år: Større høstudbytter per hektar, større 
mælkeydelse per malkeko, bedre foderudnyttelse, bedre ud-
nyttelse af stordriftsfordele, rådgivningstjenesten med mere 
har alt sammen bidraget til, at omkostningerne per produce-
ret enhed er faldet – og det har medført et realprisfald.

Den stigende produktivitet er meget synlig: I 1973 producerede 
hver malkeko i gennemsnit 4,3 ton mælk per år. I 2021 var 
ydelsen over 10,5 ton. Det viser en kraftig produktivitetsstig-
ning, som i sidste ende har medført en realprisnedgang.
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