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Forord 
 

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

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

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

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

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

i de enkelte sektorer. 

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

cember 2022.  

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

Roikjer Bramsen, Michael Friis Pedersen og Jakob Vesterlund Olsen (Jordbrugets produktion, ind-

tjening og faktorforbrug), Henning Otte Hansen (Agro- og fødevareindustriens konjunkturer). Jens-

Martin Roikjer Bramsen, Jakob Vesterlund Olsen og Henning Otte Hansen har forestået redigeringen. 

 

 

  Institutleder Bo Jellesmark Thorsen 

  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

    København, 19. december 2022 
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Sammenfatning  

Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug 

2022 er et år præget af konsekvenserne af den høje inflation på især energi og fødevarer. Inflationen 

er blandt andet drevet af genåbningen af økonomierne efter covid-19-restriktionerne og forstærket af 

konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar. Inflationen er blandt andet medvir-

kende årsag til, at landbrugsproduktionen for første gang i 2022 overstiger 100 mia. kr. i nominel 

værdi. Selv med højere omkostninger bliver 2022 derfor et godt år for landbruget samlet set.  

Mens 2022 bliver præget af inflationen, så bliver 2023 præget af centralbankernes reaktion på infla-

tionen, nemlig store rentestigninger. Indkomsten efter finansielle poster falder derfor voldsomt i 2023 

på grund af høje renteomkostninger. Indkomsten efter finansielle poster falder således fra et rekord-

niveau i 2022 på 13,2 mia. kr. til 1,9 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til omtrent en fjerdedel af gen-

nemsnittet for perioden 2012-2021.  

Lidt mere detaljeret viser årets analyse af udsigterne for landbrugets økonomiske situation, at netto-

restindkomsten for den samlede landbrugssektor forventes at lande på 22 mia. kr. i 2022. Det er en 

stigning på 4,4 mia. kr. sammenlignet med 2021 og det bedste resultat siden 2012.  

Den positive udvikling skyldes flere faktorer, hvor en stigning i værdien af mælkeproduktionen er 

den største enkeltfaktor. Hertil kommer store stigninger i værdien af den vegetabilske produktion 

samt stigninger i de øvrige animalske produkter på den ene side og store stigninger i produktionsom-

kostningerne på den anden side, herunder især stigninger i foderomkostninger, energi og handelsgød-

ning.   

For 2023 ventes nettorestindkomsten at blive på knap 18 mia. kr. eller omtrent samme niveau som i 

2021 og 2019. Dermed ventes 2023 at blive et pænt år rent driftsmæssigt. Det er således ikke de øgede 

driftsomkostninger, men først og fremmest de øgede renteomkostninger, der forværrer økonomien så 

markant til 2023.  

Restindkomsten efter finansielle poster forventes i 2022 at overstige det beregnede arbejdsvederlag 

for familien betydeligt, og lidt usædvanligt giver det dermed mulighed for en pæn rest til forrentning 

af egenkapitalen. Resultatet dækker over store forskelle på tværs af erhvervet, hvor mælkeproducen-

ter har historisk gode resultater, mens producenter af svin, æg og potteplanter har dårlige resultater.  

Som nævnt forventes restindkomsten efter finansielle poster for 2023 at blive stærkt påvirket af ren-

testigninger og øgede forpagtningsomkostninger på samlet set mere end 7 mia. kr. Indkomst efter 

finansielle poster forventes således at falde fra 13,2 mia. kr. i 2022 til 1,9 mia. kr. i 2023, hvor der 

ikke vil være et resultat, der til fulde kan honorere det beregnede arbejdsvederlag for brugerfamili-

erne.  
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Totalfaktorproduktiviteten øges med cirka 4 procent fra 2021 til 2022, men til gengæld ventes sek-

torbytteforholdet at falde med cirka 2 procent. Derved vil den økonomiske produktivitet stige med 

cirka 2 procent.  

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

det, at driftsresultatet for de store planteavlsbrug før aflønning af brugerfamilien vil blive på 1,9 mio. 

kr. i 2022, men at dette vil falde betydeligt til cirka -180 t.kr. i 2023. Årsagen til det store fald er dels 

et beskedent fald i produktværdien, dels en betydelig stigning i produktionsomkostningerne og dels 

en betydelig stigning i renteomkostningerne. Der er altså udsigt til, at planteavlerne går fra et af de 

bedste år i mange år i 2022 til at få et af de værste år i mange år i 2023, på trods af et relativt højt 

prisniveau på vegetabilske produkter. Rentestigningerne alene forklarer halvdelen af faldet i resulta-

tet.   

For konventionelle mælkeproducenter forventes driftsresultatet før aflønning af brugerfamilien at 

stige fra 1,6 mio. kr. i 2021 til hele 4,5 mio. kr. i 2022, mens det for økologiske mælkeproducenter 

forventes at stige fra 1,7 mio. kr. i 2021 til 3,5 mio. kr. i 2022. Niveauet for driftsresultatet er således 

meget højt for både økologiske og konventionelle mælkeproducenter, men de konventionelle mælke-

producenter har et markant højere resultat end økologerne i 2022. For 2023 forventes mælkeprodu-

centernes resultater at falde betydeligt, men stadig at lande på gode resultater i historisk sammen-

hæng. Mælkeproducenterne forventes således at opnå et driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 

på 2,4 mio. kr. for konventionelle og 1,9 mio. kr. for økologiske.  

For svineproducenterne blev 2022 igen et år med store udsving i økonomien inden for året. Sådan har 

det også været de seneste år i branchen. I 2022 er bytteforholdet i slagtesvineproduktionen gået fra et 

historisk lavt bytteforhold i begyndelsen af året til et bytteforhold, der er væsentligt bedre - men stadig 

langt under middel sidst på året. Der forventes et gennemsnitligt driftsresultat før aflønning af bru-

gerfamilien på 395 t.kr. pr. bedrift i 2022, et fald fra et niveau på 1,2 mio. kr. i 2021. I 2023 forventes 

resultatet at blive på 1,5 mio. kr.   

De store potteplantegartnerier forventes at få et resultat før aflønning af brugerfamilien i 2022 på 309 

t.kr., hvilket er et markant fald fra et niveau på 1,5 mio. kr. i 2021. For 2023 forventes et yderligere 

fald til 154 t.kr. pr. bedrift. Spredningen i resultaterne er dog stor, hvilket dækker over store forskelle 

i energiomkostninger, afhængigt af om gartneriet er tilsluttet fjernvarme. 

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

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

til at håndtere de kommende rentestigninger, hvis det høje renteniveau ikke varer for længe, og hvis 

priserne på visse produktionsfaktorer, især energi og handelsgødning, igen bliver normaliseret. Korn- 

og foderpriserne hænger uløseligt sammen, og her vil et faldende prisniveau naturligvis have en ne-

gativ indkomsteffekt for planteavlerne og en positiv effekt for de animalske producenter.     
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Den politiske usikkerhed, som landbruget er underlagt, er stadig betydelig, og det er ikke kun et dansk 

fænomen. For eksempel er mælkeproducenter internationalt tilbageholdende med investeringer, på 

trods af de høje mælkepriser. Måske er mælkepriserne endda høje på grund af den høje politiske 

usikkerhed omkring en eventuel klimaregulering af erhvervet. Dette er et paradoks, i og med at det, 

der ses som en stor trussel for mælkeproducenterne, også potentielt er en væsentlig årsag til, at afka-

stet i sektoren for første gang er højt. Dette vidner om en vis sammenhæng mellem opfattet risiko og 

afkast.   

Agro- og fødevareindustriens konjunkturer 

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

bruget og forbrugerleddet. Agro- og fødevareindustrien omfatter virksomheder, som forsyner land-

bruget med input (forsyningsleddet), eller som forarbejder eller forædler landbrugets produktion. 

Agro- og fødevareindustrien har i 2022 på flere måder været påvirket af den nuværende fødevarekrise, 

som startede med begyndende prisstigninger på de fleste landbrugsvarer i midten af 2020:  På forsy-

ningssiden har blandt andet grovvareselskaber oplevet markant stigende priser på korn- og protein-

produkter, hvor prisstigningerne føres videre til landbruget. Situationen vanskeliggøres af højere 

fragtrater og ustabile forsyninger. I forarbejdningssektoren har virksomheder i blandt andet brød-, 

mel- og bryggerisektoren varslet prisstigninger som følge af dyrere landbrugsråvarer i deres produk-

tion. Ud over de dyrere landbrugsråvarer er hele sektoren påvirket af dyrere energi, generelt stigende 

inflation og mere usikre handelsrelationer. 

Ruslands invasion af Ukraine betød også, at flere virksomheder måtte sælge eller lukke deres aktivi-

teter i Rusland, hvilket også medførte betydelige økonomiske nedskrivninger. 

For den danske agro- og fødevareindustri under ét har indtjeningen og produktionen været relativt 

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

til virksomhed. Ofte er primærlandbruget en stødpude, som tager udsvingene – både de positive og 

de negative – mens udsvingene er langt mindre i de tilknyttede agro- og fødevarevirksomheder. 

I mejerisektoren er der generelt stigende omsætning som resultat af især relativt gode markedsforhold 

og høje globale priser. Ruslands invasion af Ukraine betød, at Arla solgte alle sine russiske aktiviteter, 

hvilket bidrog negativt til årets resultat. Arla vedtog i 2022 en ny afregningsmodel, hvor landmæn-

denes mælkepris bliver baseret på en række tillæg for bæredygtighed. 

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

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

gennemsnittet i Europa. Det mål nåede Danish Crown i regnskabsåret i de foregående to år, men i 

2021/22 lå afregningsprisen 74 øre under gennemsnittet. Det dårlige resultat i 2021/22 forklares 

blandt andet med en svigtende eksport ud af Europa, især til Asien, hvilket skabte et overudbud på 

det europæiske marked. DAT-Schaub, som er et 100 procent ejet datterselskab under Danish Crown-

koncernen, bidrog meget positivt til indtjeningen.  
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Tican Fresh Meat har gennem adskillige år betalt landmændene en afregningspris, der som minimum 

matchede afregningen fra Danish Crown. I december 2021 annoncerede selskabet, at man for regn-

skabsåret 2020/2021 ikke ville matche Danish Crowns restbetaling.  

De to store fjerkræslagterier kom begge ud af 2021 med store underskud. Covid-19, fugleinfluenza, 

stigende råvarepriser og russisk handelsembargo nævnes som forklaringer på den negative udvikling. 

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

2022 blev Carlsbergs indtjening og værdi i høj grad påvirket af Ruslands invasion af Ukraine, idet de 

russiske bryggerier blev sat til salg for at komme helt ud af Rusland. Carlsberg forventer herefter at 

skulle nedskrive for 9,5 mia. kr. på sine russiske aktiviteter. 

Sukkerindustrien består af Nordic Sugar, som i regnskabsåret 2021/22 opnåede stigende omsætning 

og overskud – primært på grund af stigende salgspriser. 

Brød-, mel- og kagesektoren er generelt udfordret af kraftigt stigende råvare- og energipriser. Covid-

19-eftervirkninger og forbrugsændringer anføres også som negative påvirkninger, om end både re-

sultater og påvirkninger har været meget forskellige fra virksomhed til virksomhed. 

I grovvaresektoren præsenterede DLG i foråret 2022 en ny strategi, hvor selskabets forretningsområ-

der opdeles i tre enheder, Food, Energy og Housing. DLG har fokus på alternative proteinkilder og 

investerede i 2022 i kommerciel insektproduktion. DLG foretog i 2014 et strategiskifte med mere 

fokus på indtjening end omsætning. DLG er nu tilbage på samme omsætningsniveau som i 2013, men 

nettoresultatet er nu det højeste nogensinde og mere end dobbelt så stort som i 2013. 

Danish Agro opnåede i 2021 sin hidtil højeste omsætning på 44 mia. kr. Stigningen skyldes generelt 

øget aktivitet og øgede markedsandele på tværs af koncernens forretningsområder samt højere priser. 

Den danske stivelsesindustri består af de to andelsselskaber, KMC og AKV Langholt. KMC-ejerne, 

Midtjylland, AKM, og Sønderjylland, AKS, fusionerede, og det nye selskab hedder Andels-Kartof-

felmelsfabrikken Danmark. I oktober 2022 købte AKV Langholt Cargills del af deres fælles selskab. 

Dermed sluttede 35 års strategisk samarbejde og det fælles ejerskab i joint-venture selskabet. 

Når det specifikt gælder den andelsejede agro- og fødevareindustri, ses der en fortsat stigende kon-

solidering og egenkapitalopbygning. Både omsætning og resultat efter skat steg i 2021. Andelssel-

skabernes samlede efterbetalinger med mere blev cirka 3,3 mia. kr. 

Prisudviklingen i hele værdikæden har været påvirket af de kraftigt stigende verdensmarkedspriser 

siden midten af 2020. Der er tegn på både irreversibilitet og tidsforsinkelse i pristilpasningen i vær-

dikæden fra landmand til forbruger, når den nuværende og tidligere fødevarekriser vurderes. Man kan 

dog ikke umiddelbart se eller beregne, om eller hvor der i værdikæden eventuelt kunne være en over-

naturlig avance ved at holde priserne kunstigt oppe.  
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1. Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug 

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

blev 2022 et år præget af konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar. Priserne 

var begyndt at stige på mange landbrugsprodukter og produktionsfaktorer allerede i sensommeren og 

efteråret 2021, inden invasionen af Ukraine. Dette var stigninger, der blandt andet var drevet af efter-

virkninger af covid-19-pandemien, afledte hjælpepakker verden over og den begyndende genåbning 

af økonomierne ved ophævelse af covid-19-restriktioner. Konsekvenserne af invasionen har forstær-

ket inflationen.  

Høje priser på produktionsfaktorer til landbrugsproduktion som for eksempel energi og gødning - 

men også på flere landbrugsprodukter i efteråret 2021 - blev forstærket af Ruslands invasion af Ukra-

ine og de afledte internationale handelssanktioner mod Rusland. En del af prisstigningerne er energi-

relaterede, og det er stadig usikkert, i hvor høj grad inflationen medfører en kraftigt stigende lønud-

viklingstakt. Forventningen er, at der sker en afmatning af økonomien, og at det ikke medfører store 

stigninger i lønudviklingen (De Økonomiske Råd, 2022). 

På dette makroøkonomiske bagtæppe har landbrugsproduktionen i 2022 i høj grad været præget af de 

høje priser, men også af et marked for svinekød, der har været påvirket af dynamiske effekter af 

afrikansk svinepest (ASF), både i Europa og indirekte igennem kinesisk handelspolitik. Igen i 2022 

har fjerkræbranchen oplevet flere udbrud af fugleinfluenza.  

For planteproduktionen i Danmark har kornhøsten været rigtig god. Dog har den samlede høst været 

dæmpet af, at arealerne for mange vinterkornafgrøder har været lavere end tidligere niveauer. Udbyt-

terne i grovfoder har dog været lave for græs og på middelniveau for majs, med stor lokal variation.  

Mens priserne på mange landbrugsprodukter er steget, ser produktionen ud til at være relativt uela-

stisk, med lav respons, i det mindste på kort sigt. På trods af høje mælkepriser er produktionen således 

uændret. Dette kan dels forklares med biologiske lags i produktionen og det faktum, at mange pro-

duktionsfaktorer også er steget meget i pris. Derudover er det formentligt også præget af et investe-

ringsklima i landbruget, der er underlagt stor usikkerhed om den grønne omstillings konsekvenser for 

erhvervet. Usikkerheden om, hvorvidt de aktuelle prisniveauer holder, er også betydelig. Der er såle-

des en vis sandsynlighed for, at produktionen også vil være relativt uelastisk på lidt længere sigt.   

Produktionsværdien i landbruget overstiger for første gang nogensinde 100 mia. kr. i 2022, mens 

forbruget i produktionen også stiger til et hidtil uset niveau på knap 70 mia. kr. Dette resulterer i en 

bruttoværditilvækst i producentpriser på 33 mia. kr., der med nød og næppe overstiger den hidtidige 

rekord fra 2012.      

Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug i 2021 præsenteres i det følgende sammen med 

udsigterne for 2022 og 2023. Først omtales indtjeningen i jordbrugssektoren som helhed i afsnit 1.1. 

I afsnit 1.2 redegøres der for den pris- og mængdemæssige udvikling, og i afsnit 1.3 redegøres der 
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for produktionsomkostningerne. De tre første afsnit er primært baseret på Danmarks Statistiks opgø-

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

skabsstatistik for jordbrug (landbrug og gartneri) samt egne fremskrivninger for 2021 og 2022. I afsnit 

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

kvenserne på bedriftsniveau og for brugerfamilierne præsenteres kort i afsnit 1.5. Af særlige forhold 

i afsnit 1.6 er der i år fokus på, hvordan inflationen påvirker produktionsomkostningerne, og på bag-

grunden for faldende svineproduktion i Danmark. Det leder frem mod perspektiverne for landbrugets 

økonomi, og udviklingen diskuteres i afsnit 1.7. I afsnit 1.8 findes en række udvidede tabeller for 

regnskabsresultater for bedriftstyper og størrelsesgrupper samt en følsomhedsanalyse på prognosen 

for 2022. Endelig er der som noget nyt i denne udgave i afsnit 1.9 en status for strukturudviklingen i 

landbruget. 

1.1 Jordbrugssektoren som helhed 

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

og aflønning af brugerfamilien – for den samlede landbrugssektor forventes at stige med 4,8 mia. kr., 

fra 17,7 mia. kr. i 2021 til 22,5 mia. kr. i 2022, jævnfør tabel 1.1. Stigningen skyldes flere faktorer. 

For det første er der sket en markant stigning i værdien af mælkeproduktionen på 6,8 mia. kr. eller 

knap 40 procent. Øvrige animalske produkter er steget med 2,7 mia. kr., mens den vegetabilske pro-

duktion er steget med 5,7 mia. kr. Disse stigninger medfører, at den samlede produktionsværdi i 2022 

for første gang overstiger 100 mia. kr. Disse stigninger opvejes dog delvist af stigende produktions-

omkostninger på i alt knap 11 mia. kr., hvoraf de største stigninger findes i foderstoffer (5 mia. kr.), 

energi (1,9 mia. kr.) og handelsgødning (1,8 mia. kr.).     

Nettorestindkomsten i 2023 ventes at falde tilbage til 18,2 mia. kr., som er et niveau nær resultatet i 

2021.  
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Tabel 1.1. Hovedtal for jordbrugssektorens indkomster (mio. kr.) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Produktionsværdi mv.1 83.678 78.548 82.773 86.403 86.273 101.799 99.712 
Forbrug i produktionen1,2 54.473 55.463 54.539 54.778 58.514 68.796 69.742 
Bruttoværditilvækst i producentpriser2 29.205 23.085 28.234 31.625 27.759 33.002 29.970 
        
Produktionsafhængige driftstilskud 179 178 179 179 245 245 355 
Bruttoværditilvækst i basispriser2 29.384 23.263 28.413 31.804 28.004 33.247 30.325 
        
Generelle driftstilskud3 6.387 7.488 6.684 6.917 6.886 7.066 6.223 
Generelle skatter og afgifter 1.025 1.051 1.058 1.060 1.059 1.060 1.060 
Bruttofaktorindkomst2 34.746 29.700 34.039 37.662 33.831 39.253 35.488 
        
Afskrivninger 8.113 8.134 7.817 7.327 7.381 7.558 7.648 
Lønnet arbejdskraft 8.238 8.355 8.214 8.766 8.767 9.210 9.628 
Nettorestindkomst2 18.395 13.211 18.008 21.569 17.683 22.486 18.211 

        
Forpagtningsafgift 3.810 3.852 3.927 4.107 4.233 4.490 4.974 
Ordinære renteudgifter, netto  5.639 4.985 4.741 4.161 3.571 4.758 11.343 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 445 368 376 109 469 - - 
Indkomst efter finansielle poster 8.501 4.006 8.964 13.192 9.410 13.238 1.894 
        
Nøgletal:        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien4 7.867 7.615 7.312 6.268 5.761 5.722 5.630 
Totalfaktorproduktivitet. Indeks. 2005 = 100 118,1 113,1 118,9 120,3 118,9 123,6 121,9 
Sektorbytteforhold. Indeks. 2005 = 100 88,7 86,6 86,1 93,2 90,8 89,0 87,5 
Økonomisk produktivitet. Indeks. 2005 = 100 104,8 97,9 102,4 112,2 107,9 110,0 106,7 
 

1 Specifikation af Produktionsværdien mv. og Forbrug i produktionen fremgår af Tabel 1.3.  
2 Før Direkte og indirekte bankomkostninger, der i nærværende opgørelse er indeholdt i Ordinære renteudgifter, netto. 
3 Generelle driftstilskud indeholder for 2021 forventet kompensationsudbetaling for tidligere fejl i udbetaling i relation til udjævning. 
4 Beregnet på grundlag af arbejdstidsforbruget og overenskomstmæssig timeløn inklusive tillæg for ansatte i landbruget.  
Bemærk i øvrigt, at grundet de store prisstigninger og deraf usikkerheder i opgørelsen af 2021 er fremskrivningen til 2022 og 2023 helt 
ekstraordinært baseret på Danmarks Statistiks opgørelse for 2020. Mere om dette under afgrødepriser. 
Kilder: Danmarks Statistik (a, b) samt egne beregninger. 

 

 

Totalfaktorproduktiviteten øges med cirka 4 procent fra 2021 til 2022, men til gengæld ventes sek-

torbytteforholdet at falde med 2 procent. Derved vil den økonomiske produktivitet stige med cirka 2 

procent fra 2021 til 2022. I 2023 forventes den økonomiske produktivitet at falde med 3 procent på 

baggrund af fald i både totalfaktorproduktivitet og sektorbytteforholdet. Dog vil niveauet stadig være 

over indeks 100, som er den økonomiske produktivitet i 2005. 
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Boks 1.1. Sektorbytteforhold, totalfaktorproduktivitet og den økonomiske produktivitet 

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

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

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

indtjening.  

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

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

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

et mindre ressourceforbrug til at tilvejebringe en given produktion.  

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

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

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

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

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

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

ladt af henholdsvis totalfaktorproduktiviteten og sektorbytteforholdet.  

 
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik (b). 

 

 

Driftstilskud samt skatter og afgifter 

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

støtte forventes at falde med cirka 141 mio. kr. fra 2021 til 2022, mens andre tilskud under landdi-

striktsprogrammet forventes at stige med cirka 321 mio. kr., sådan at de generelle tilskud i alt ventes 

at stige med 180 mio. kr. fra 2021 til 2022. Fra 2022 til 2023 omlægges landbrugsstøtten, og beta-

lingsrettighederne afskaffes, hvilket vil medføre en fuld udjævning af betalingsrettighedernes værdi. 

Dette kommer alt andet lige til at medføre en indkomstnedgang fra 2022 til 2023 for bedrifter med 

tillæg på betalingsrettighederne - særligt kvægbrugere, tidligere kvægbrugere samt bedrifter med suk-

ker- og stivelseskartoffeltillæg på deres betalingsrettigheder.  
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Fra 2023 overgår grundbetaling og den grønne komponent til at være basisindkomststøtte under så-

kaldte konditionalitetskrav, der erstatter den tidligere krydsoverensstemmelse. I 2023 er der afsat 

4.855 mio. kr. til basisindkomststøtte, hvilket svarer til cirka 1.900 kr. pr. ha.  

Herudover vil landbrugerne få adgang til en række frivillige ordninger kaldet bioordninger eller eco-

schemes. Samlet set vil der være afsat 797 mio. kr. til dette i 2023.  

Fra landdistriktsprogrammet vil landbrugerne få 399 mio. kr. i støtte fra ordningerne Pleje af græs- 

og naturarealer, Ø-støtte og Etableringsstøtte til unge landbrugere. Herudover vurderes det, at land-

brugerne i 2023 vil få udbetalt 172 mio. kr. i økologisk arealtilskud fra gamle tilsagn under landdi-

striktsprogrammet. Denne støtte vil blive suppleret med støtte fra den nye bioordning for økologisk 

arealtilskud. Samlet set giver dette 6.223 mio. kr. i generelle tilskud i 2023.  

Hertil kommer, at den koblede støtte vil stige fra 2022 til 2023. Slagtepræmierne fortsættes med 

samme budget på 245 mio. kr., mens der indføres en ny kopræmie og en kartoffelstivelsespræmie på 

henholdsvis 85 mio. kr. og 25 mio. kr. Støtteniveauet i de to nye ordninger vil blive aftrappet løbende 

og er blandt andet tænkt som en afbødende foranstaltning for indkomsteffekten af den fulde udjæv-

ning.   

Det er meget usikkert, hvordan søgningen til de nye bioordninger vil være, og hvilke typer af bedrifter 

der vil søge hvilke typer af ordninger. I fremskrivningen af bedriftsregnskaberne, der præsenteres 

sidst i dette kapitel, er der derfor forudsat en ensartet søgning til alle bioordninger med undtagelse af 

økologisk arealtilskud. For alle arealer er der således som udgangspunkt forudsat en gennemsnitlig 

støtte på 1.900 kr. fra basisindkomststøtten og 268 kr. fra bioordninger pr. ha, uafhængigt af drifts-

form og størrelse. Dette medfører generelt en lavere støtte for mælkeproducenter og en lidt højere 

støtte for planteavlere og svineproducenter.  

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

ejendomsskatternes vedkommende forventes en minimal stigning på cirka 1 mio. kr., fra 957 til 958 

mio. kr., baseret på et meget stabilt niveau de seneste år. Der forventes et uændret niveau for betaling 

af vægtafgifter på 102 mio. kr. årligt i perioden i 2021 til 2023.   

Finansielle poster 

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

fra et rekordlavt niveau på 3,6 mia. kr. i 2021 til 4,8 mia. kr. i 2022. De store rentestigninger, der 

delvist er udrullet af centralbankerne i løbet af 2022 og forventes fortsat i 2023, medfører voldsomt 

stigende renteudgifter i 2023. De korte renter med betaling i 2022 er kun steget moderat, men i løbet 

af 2023 vil betalingerne på rentetilpasning af realkreditlån til meget højere renter få stor indkomstef-

fekt på landbruget. For en del rentetilpasningslån er der dog længere perioder mellem refinansierin-

gerne (for eksempel F3, F5), og for en del af disse lån vil renterne ikke stige i 2023. Omvendt vil 

rentebetalingerne være høje i en længere periode for det mellemlange lån i de kommende år, også 

selv om det generelle renteniveau skulle falde igen. 
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Der er aktuelt en invers rentekurve, hvor de korte swaprenter er højere end de lange, hvilket betyder, 

at markedet forventer, at renterne falder igen inden længe, mens de korte renter dog ikke er færdige 

med at stige på den korte bane. Generelt er rentemarkederne præget af enorm stor usikkerhed, blandt 

andet på grund af det hidtil usete tempo i rentestigningerne fra centralbankernes side.     

Det vurderes, at landbrugets realkreditgæld var fordelt med 21 procent fastforrentede lån, 17 procent 

rentetilpasningslån med over et år til næste refinansiering og 62 procent rentetilpasningslån med op 

til og med et år til næste rentetilpasning ultimo 2021.  

I løbet af 2022 har der dog været en væsentlig omlægningsaktivitet af realkreditlån fra lån med fast 

rente til lån med variable rente, såkaldte skrå konverteringer. Denne aktivitet har medført en væsentlig 

reduktion i realkreditgælden i form af realiserede kursgevinster, men vil også bidrage til højere ren-

tebetalinger i 2023, idet de nye variable lån i mange tilfælde vil have en højere pålydende rente end 

de fastforrentede 0,5-1,5 procents lån, der er konverteret. Som baggrund for rentefremskrivningen 

antages det, at landbrugets realkreditgæld var 14 procent i fastforrentede lån, 18 procent i rentetilpas-

ningslån med over et år til næste refinansiering og 68 procent i rentetilpasningslån med op til og med 

et år til næste rentetilpasning ultimo oktober 2022 (Danmarks Statistik, 2022d). Dette betyder, at den 

fast forrentede realkreditgæld er reduceret til to tredjedele af niveauet ultimo 2021.  

Renteniveauet for F1-renter er steget fra negativt domæne (cirka -0,24 procent) til positivt domæne 

(cirka +3,26 procent) eksklusive administrationsbidrag. Inklusive administrationsbidrag er F1-renten 

dermed formentligt steget fra et niveau omkring 0,8 procent til et niveau omkring 4,3 procent. Dette 

er en stor absolut stigning på 3,5 procentpoint, men en enorm relativ stigning på 438 procent over to 

år.   

De meget store relative stigninger på de korte renter udvandes af faldende gæld, gæld i fast rente og 

gæld i rentetilpasningslån med mere end et år til næste rentetilpasning.   

De ordinære nettorenteudgifter forventes med disse forudsætninger at stige med 2,4 gange, fra et 

niveau på 4,8 mia. kr. i 2022 til 11,3 mia. kr. i 2023. Man skal tilbage til finanskrisen i 2008-2009 for 

at finde lignende niveauer af den samlede ordinære rentebetaling for landbruget. Dengang var land-

brugets gæld dog noget højere. En præcis opgørelse af dette vanskeliggøres af databrud (se Schou et 

al., 2021).   

På trods af forventninger om store kursgevinster på finansielle instrumenter, blandt andet fastforren-

tede realkreditlån, er der per tradition ikke lavet en vurdering af Realiseret nettotab fra finansielle 

instrumenter for prognoseårene 2022 og 2023 i tabel 1.1. Det er således muligt, at resultatet for 2022 

undervurderes på grund af dette. 

Omkostninger til forpagtninger forventes at stige væsentligt fra 2021 til 2022 og 2023. De væsentlig-

ste forklaringer på dette er de generelt høje kornpriser og effekterne af den nye CAP fra 2023.  
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De høje kornpriser vil have en direkte effekt på den del af forpagtningskontrakterne, der har en vari-

abel forpagtningspris, som er afhængig af kornprisen, og som typisk er bundet op på kapitelstaksterne. 

For den øvrige del af forpagtningerne vurderer vi også, at de høje kornpriser har en positiv effekt. 

Dog vil denne effekt være modereret af længere kontrakter (der er ofte tale om femårige kontrakter) 

og stigende stykomkostninger, til blandt andet gødning, der er med til at holde dækningsbidraget pr. 

ha nede. 

Den nye CAP fra 2023 stiller krav om 4 procent ikke-produktive arealer og giver gennem en bioord-

ning en incitamentsbetaling på 2.740 kr. pr. ha oven i basisindkomststøtten til ikke-produktive arealer 

ud over de 4 procent under nærmere bestemte regler. Disse regler har vakt en interesse for, og debat 

om, fjernbrak. Landbrugere med gode jorder har interesse i at leje dårligere jorder og braklægge disse, 

så længe prisen for lejen er lavere end offeromkostningen ved at braklægge egne jorder. 

Ejere af dårlige jorder har omvendt interesse i at bortforpagte deres jorder til fjernbark, hvis deres 

offeromkostning på dyrkning er lavere end deres mulige forpagtningsindtægt.  

Støtteniveauet på cirka 1.900 kr. pr. ha i basisindkomststøtte og 2.740 kr. pr. ha i bioordningen for 

bæredygtighed og biodiversitet, i alt 4.640 kr. pr. ha, udgør fra 2023 et nyt referenceniveau for for-

pagtning af dårlige jorder. Dette støtteniveau (fratrukket visse braklægningsomkostninger) vil i 

mange tilfælde være højere end det tidligere prisniveau i forpagtningsmarkedet for de dårligste jorder 

i omdrift. 

Konsekvensen forventes at blive, at mængden af forpagtning stiger, og at priserne på forpagtning 

stiger, men skævt fordelt, sådan at det især er priserne på forpagtning af de dårligere jorder, der stiger.     

Forpagtningspriser indeholder i praksis ofte elementer af leje af staldbygninger, hvilket tidligere har 

trukket prisniveauet på forpagtninger op, når griseprisen har været høj. Denne efterspørgsel vurderes 

nu at være kølnet en del.  

Med landbrugere, der både forpagter og bortforpagter jord, er det på sin plads at fastslå principperne 

for de finansielle poster. Hvis en landbruger er aktiv, men også er bortforpagter af nogle arealer, vil 

denne forpagtning ikke tælle med i den samlede opgørelse af forpagtningsafgiften. Omvendt vil denne 

landbrugers renteomkostninger tælle med i de ordinære renteudgifter. Hvis en jordejer ikke er aktiv 

landbruger, vil en forpagtningsafgift her tælle med i forpagtningsafgiften i tabel 1.1. Omvendt vil 

denne jordejers renteudgifter ikke tælle med i de ordinære renteudgifter i tabel 1.1.   

Indkomst efter finansielle poster 

Indkomsten efter finansielle poster – det vil sige restbeløbet til forrentning af jordbrugenes egenka-

pital og aflønning af brugerfamiliernes arbejdsindsats på bedriften - forventes i 2022 at stige til 13,2 

mia. kr., hvilket er en tangering af det høje resultat i 2020.  
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I 2023 forventes resultatet at falde drastisk til cirka 1,9 mia. kr., hvilket vil være på et niveau, der 

svarer til en fjerdedel af gennemsnittet for de ti foregående år. Dermed forventes 2022 og 2023 i 

forening at blive rimeligt gennemsnitlige for dansk landbrug som helhed, men med ret ekstreme for-

skelle mellem de to år. På tværs af landbruget vil der også være meget markante forskelle i den øko-

nomiske udvikling, hvilket uddybes nærmere i det følgende. 

1.2 Produktionsværdi, priser og produktion 

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

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

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

værdien forventes at stige fra 86,3 mia. kr. i 2021 til 101,8 mia. kr. i 2022 for derefter i 2023 at falde 

svagt tilbage til 99,7 mia. kr. 

Produktionsværdien af de vegetabilske produkter forventes at stige kraftigt fra 2021 til 2022, fra et i 

forvejen højt niveau på 34,3 mia. kr. til omkring 40 mia. kr. Fra 2022 til 2023 forventes et tilbagefald 

til 36,9 mia. kr. Bag den kraftige stigning ligger blandt andet en stor absolut stigning i produktions-

værdien af korn på baggrund af en god høst til høje priser, men på mindre arealer end hidtil, og en 

stor, både absolut og relativ, stigning i produktionsværdien af industrifrø (raps).   

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

stige fra 47,8 mia. kr. i 2021 til 57,2 mia. kr. i 2022. Dette dækker over en betydelig stigning i pro-

duktionsværdien af mælk med hele 6,8 mia. kr. udelukkende baseret på prisstigninger. 

Hertil kommer en absolut og relativ stigning i produktionsværdien af oksekød (kvæg) og fjerkræ på 

henholdsvis godt 1,2 mia. kr. og 500 mio. kr. samt en absolut, men ikke relativ, stigning i produkti-

onsværdien af grisekød (svin) på godt 900 mio. kr. For æg har der ikke været nogen nævneværdig 

stigning i produktionsværdien.  
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Tabel 1.2. Produktionsværdi og produktionsomkostninger (mio. kr.) 

 

1 Inklusive værdien af de mængdemæssige besætnings- og lagerforskydninger og inklusive de prisbetingede ændringer (konjunkturge-
vinster) på beholdninger af korn.  
2 Inklusive arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Bemærk igen, at fremskrivningen for 2022 og 2023 er baseret på 2020 pga. ekstraordinær usikkerhed vedr. 2021-tallene. Eksempelvis 
er produktionsværdien for kartofler for høj for 2021 (og for lav for 2020), hvilket giver en uoverensstemmelse mellem pris- og mængde-
indeks på den ene side og produktionsværdi på den anden side.  
Kilder: Danmarks Statistik (a, b) samt egne beregninger. 

 

 

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

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

for produkter med videre forventes at stige markant fra 2021 til 2022 for yderligere at stige moderat 

til 2023. Priseffekten er meget sammensat, idet priserne for de vegetabilske produkter stiger under ét. 

For 2023 ventes priserne at falde lidt tilbage, men prisniveauet for vegetabilske produkter i 2023 

ventes at være væsentligt over niveauet i 2020. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Produktionsværdi mv.1 83.678 78.548 82.773 86.403 86.273 101.799 99.712 
        
Vegetabilske produkter i alt 27.978 26.947 28.785 30.320 34.289 40.002 36.885 
Korn 11.070 10.599 11.162 12.065 15.064 19.391 16.202 
Frø til udsæd 1.135 1.325 1.479 1.406 1.582 2.117 1.713 
Industrifrø (raps) 2.038 1.315 1.986 1.572 2.237 3.518 3.138 
Sukkerroer 506 368 430 510 516 569 574 
Kartofler 1.524 1.656 1.751 2.045 2.309 1.944 2.116 
Grovfoder 5.237 5.220 5.557 5.986 5.762 5.458 6.025 
Andre jordbrugsafgrøder 1.654 1.571 1.653 1.604 1.760 1.942 1.958 
Potteplanter 1.861 1.813 1.766 1.792 1.750 1.712 1.695 
Frugt og grønsager 2.285 2.376 2.410 2.548 2.396 2.504 2.591 
Andre gartneriprodukter 668 704 591 792 913 847 873 
        
Animalske produkter i alt 50.379 46.413 49.011 51.627 47.751 57.192 58.120 
Mælk 16.180 16.041 15.628 16.071 17.259 24.031 22.888 
Kvæg 3.095 3.100 2.884 2.828 3.122 4.325 3.723 
Svin 24.399 20.536 25.454 27.883 24.016 24.960 27.402 
Æg til konsum 852 885 888 957 1.031 1.049 1.102 
Fjerkræ 1.729 1.822 2.026 1.953 1.941 2.458 2.640 
Pelsdyr 3.747 3.650 1.783 1.543 4 4 4 
Andre animalske produkter 377 379 348 392 378 366 361 
        
Landbrugsmæssige tjenester mv. 5.321 5.188 4.977 4.456 4.233 4.605 4.707 
        
Produktionsomkostninger i alt2 78.691 79.567 77.882 77.139 80.423 91.286 92.649 
Udsæd mv. 2.481 2.618 2.454 2.544 2.567 2.917 3.134 
Foderstoffer 24.664 26.894 25.338 26.734 29.230 34.244 34.029 
Energi 3.049 3.271 2.990 2.609 3.177 5.119 4.164 
Handelsgødning 2.615 1.825 2.242 2.150 2.508 4.307 4.978 
Bekæmpelsesmidler 2.007 1.761 1.958 1.980 2.045 2.200 2.333 
Dyrlæge og medicin 1.357 1.361 1.329 1.466 1.459 1.328 1.265 
Reparation og vedligeholdelse 5.239 5.038 5.211 5.246 5.210 5.454 6.009 
Landbrugsmæssige tjenester 4.424 4.391 4.532 4.472 4.679 4.760 4.903 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 8.637 8.304 8.485 7.577 7.639 8.468 8.928 
Afskrivninger 8.113 8.134 7.817 7.327 7.381 7.558 7.648 
Lønnet arbejdskraft 8.238 8.355 8.214 8.766 8.767 9.210 9.628 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 7.867 7.615 7.312 6.268 5.761 5.722 5.630 
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Stigningen i prisindekset for animalske produkter på 21 procent fra 2021 til 2022 skyldes stigninger 

over en bred kam, men relativt lave stigninger for svin og æg og høje stigninger for kvæg, mælk og 

fjerkræ. Fra 2022 til 2023 forventes prisindekset for animalske produkter samlet set at stige med 4 

procent. Dette dækker over et mindre fald i priserne på mælk og kvæg samt stigninger på øvrige 

animalske produkter. 

Tabel 1.3. Prisindeks for jordbrugets produktions- og faktorforbrug (indeks 2005 = 100) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Produkter mv.1 124,0 124,0 124,9 135,0 138,7 161,4 163,9 
        
Vegetabilske produkter i alt 132,8 154,0 136,7 147,3 173,6 195,4 191,2 
Korn 157,7 212,9 160,4 186,0 250,5 295,3 275,2 
Frø til udsæd 200,7 216,4 184,5 207,0 211,2 228,2 220,7 
Industrifrø (raps) 176,3 172,6 175,0 180,3 220,6 252,8 248,3 
Sukkerroer 52,2 44,2 46,7 50,8 51,2 59,9 59,8 
Kartofler 127,2 136,5 143,5 135,5 137,6 141,5 150,9 
Grovfoder 104,5 107,4 108,3 111,2 108,3 115,4 123,9 
Andre jordbrugsafgrøder 123,6 130,5 130,2 129,3 136,7 146,3 152,3 
Potteplanter 107,5 105,1 103,8 106,3 109,5 112,7 112,7 
Frugt og grønsager 128,2 134,3 143,5 146,3 153,9 162,1 167,9 
Andre gartneriprodukter 113,5 116,1 120,7 126,6 134,8 144,2 148,6 
        
Animalske produkter i alt 117,4 106,9 115,1 125,8 118,6 143,6 149,2 
Mælk 127,3 124,3 119,6 121,9 130,8 183,2 174,5 
Kvæg 129,8 131,2 121,7 121,3 134,2 185,8 164,9 
Svin 119,2 98,6 125,9 132,4 110,3 121,5 140,1 
Æg til konsum 135,6 139,7 130,8 129,8 134,4 142,0 152,6 
Fjerkræ 147,1 148,8 149,1 143,3 138,8 187,7 197,9 
Pelsdyr 67,7 67,7 47,7 137,0 - - - 
Andre animalske produkter 128,6 132,7 125,4 135,5 146,2 135,5 135,5 
        
Landbrugsmæssige tjenester mv. 143,4 143,4 161,3 162,3 162,3 167,7 171,6 
        
Faktorforbrug i alt2 139,8 143,3 145,1 144,8 152,7 181,4 187,2 
Udsæd mv. 128,3 136,6 129,6 136,3 141,3 163,1 172,7 
Foderstoffer 138,7 144,8 145,3 143,0 156,3 203,5 212,2 
Energi 133,9 146,4 148,7 137,6 179,1 313,3 250,8 
Handelsgødning 145,9 150,2 152,0 140,6 161,0 312,9 394,8 
Bekæmpelsesmidler 196,9 195,1 189,8 183,8 183,2 202,1 223,6 
Dyrlæge og medicin 116,3 118,1 120,1 121,3 124,9 121,3 121,3 
Reparation og vedligeholdelse 131,2 132,7 134,6 135,0 136,5 145,0 156,5 
Landbrugsmæssige tjenester 143,4 143,4 161,3 162,2 162,2 170,0 175,7 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 155,1 156,9 156,6 159,5 161,4 179,5 187,3 
Afskrivninger 133,7 134,8 136,1 135,9 137,4 138,3 139,2 
Lønnet arbejdskraft 132,7 133,1 135,4 138,8 145,1 145,8 150,2 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 135,5 138,0 140,7 143,6 145,2 150,1 153,9 
        
Sektorbytteforhold 88,7 86,6 86,1 93,2 90,8 89,0 87,5 
 

1 Eksklusive prisbetingede ændringer (konjunkturgevinster) på besætninger.  
2 Inklusive arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilder: Danmarks Statistik (a, b) samt egne beregninger. 

 

 

I tabel 1.4 er mængdeforskydninger i produktionen og faktorforbruget vist. Høståret 2021/22 og der-

med regnskabsresultatet for 2022 vil blive præget af en kornhøst over middel. For andre afgrøder er 

billedet mere broget. Hvor der for eksempel er en væsentlig stigning i mængdeindekset for frø til 
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udsæd og industrifrø, så er der en reduktion i mængdeindekset for sukkerroer. Det vegetabilske pro-

duktionsindeks for 2022 ventes samlet set at stige med 4,1 procent i forhold til 2021.  

Den animalske produktion falder samlet set markant med 3,9 procent fra 2021 til 2022. Forklaringen 

ligger primært i en stor reduktion i svineproduktionen på 5,8 procent, et mindre fald i kvæg, fjerkræ 

og æg samt en uændret mælkeproduktion. Udviklingen i svineproduktionen uddybes under særlige 

forhold.  De fleste andre grene af den animalske produktion er stabile eller svagt faldende. Fra 2022 

til 2023 falder det samlede produktionsindeks for landbruget med 3,1 procent på baggrund af et mar-

kant fald i den vegetabilske produktion på 5,2 procent. Forventningen om en normal høst i 2023 i 

forhold til en rekordhøst i 2022 forklarer delvist dette fald. Dertil kommer en reduktion i omdrifts-

arealet som følge af kravet om 4 procent ikke-produktive arealer. Faldet i den animalske produktion 

forventes at aftage i 2023, til et fald på 2 procent mod 3,9 procent i 2022. 
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Tabel 1.4. Mængdeindeks for jordbrugets produktion og faktorforbrug (indeks 2005 = 100) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Produkter mv.1 113,2 107,8 109,5 108,1 105,7 105,2 101,9 
 

       
Vegetabilske produkter i alt 109,7 92,6 108,4 108,3 104,4 108,7 103,0 
Korn 97,6 69,5 94,5 92,4 86,4 93,2 83,5 
Frø til udsæd 85,8 95,5 119,4 109,1 123,7 148,9 124,6 
Industrifrø (raps) 216,4 142,7 212,6 163,4 189,9 260,9 236,9 
Sukkerroer 106,9 91,8 101,6 110,9 111,2 104,8 105,8 
Kartofler 144,2 135,5 155,3 177,1 155,6 161,2 164,5 
Grovfoder 119,9 117,5 119,8 128,3 123,3 112,7 116,0 
Andre jordbrugsafgrøder 107,8 97,5 101,4 100,4 101,6 100,1 98,2 
Potteplanter 75,3 75,0 74,0 73,3 69,5 66,0 65,4 
Frugt og grønsager 157,5 158,7 151,9 152,4 136,2 134,6 134,6 
Andre gartneriprodukter 139,8 144,1 116,3 148,7 160,9 139,6 139,6 
 

       
Animalske produkter i alt 113,8 115,6 110,4 109,3 108,1 103,9 101,8 
Mælk 123,4 126,4 126,4 127,6 127,0 127,0 127,0 
Kvæg 110,3 110,0 107,8 108,0 109,0 107,7 104,5 
Svin 104,9 107,2 102,9 108,3 112,2 105,6 100,6 
Æg til konsum 109,9 110,8 118,8 129,0 134,1 129,1 126,3 
Fjerkræ 84,1 81,5 91,2 88,5 85,8 85,1 86,7 
Pelsdyr 137,4 137,4 91,9 37,8 - - - 
Andre animalske produkter 109,2 101,9 86,5 90,5 84,9 83,6 82,4 
 

       
Landbrugsmæssige tjenester mv. 133,2 129,8 110,7 98,5 93,6 98,4 98,2 
 

       
Faktorforbrug i alt2 95,9 95,3 92,1 89,9 89,0 85,1 83,6 
Udsæd mv. 106,0 103,9 95,8 109,8 106,3 105,2 106,8 
Foderstoffer 93,3 98,2 93,7 93,3 93,5 84,0 80,0 
Energi 94,5 92,8 82,4 77,9 73,9 72,1 71,0 
Handelsgødning 108,6 96,8 95,2 99,9 98,6 89,9 82,4 
Bekæmpelsesmidler 77,0 68,2 78,0 81,5 84,4 82,4 79,0 
Dyrlæge og medicin 107,1 105,9 101,6 110,9 107,2 100,5 95,7 
Reparation og vedligeholdelse 111,2 104,7 108,3 110,8 109,5 107,3 109,5 
Landbrugsmæssige tjenester 100,3 99,5 91,3 89,6 93,6 91,0 90,7 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 126,3 120,1 122,9 107,8 107,4 107,0 108,2 
Afskrivninger 83,0 82,6 78,6 73,8 73,7 75,1 75,6 
Lønnet arbejdskraft 132,8 134,2 129,9 135,2 133,2 135,2 137,2 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 62,7 59,5 56,1 47,1 42,8 41,1 39,5 
 

       
Totalfaktorproduktivitet 118,1 113,1 118,9 120,3 118,9 123,6 121,9 
 
Anm. Der er anvendt implicit mængdeindeks ved manglende overensstemmelse mellem Danmarks Statistiks værdi-, pris- og mængde-
indeks.  
1 Inklusive besætnings- og lagerforskydninger.  
2 Inklusive arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilder: Danmarks Statistik (a, b) samt egne beregninger. 

 

1.3 Produktionsomkostninger, faktorpriser og faktorforbrug 

Produktionsomkostningerne ved jordbrugsproduktionen for hele sektoren skønnes at stige fra 80,4 

mia. kr. i 2021 til 91,3 mia. kr. i 2022 og forventes at stige yderligere 1,3 mia. kr. til 92,6 mia. kr. i 

2023, jævnfør tabel 1.2. For de fleste poster er der tale om en markant stigning drevet af den generelle 

inflation, men modereret af ændringen i produktionen. Undtagelserne til denne generelle udvikling 

er foderomkostningerne, som stiger meget i takt med de stigende kornpriser, og omkostningerne til 

energi og handelsgødning, som begge stiger med mere end 60 procent. Omkostningerne til udsæd og 

tjenesteydelser fra andre erhverv stiger med mere end 10 procent.   
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Produktionsomkostningerne i 2023 er belagt med stor usikkerhed, da det er usikkert, om de høje priser 

i 2022 er et forbigående fænomen, eller om de høje faktorpriser holder ind i 2023. Der er forudsat 

faldende priser på energi i 2023, men stadig væsentligt over det historiske niveau. I perioden 2017 til 

2021 har omkostningerne til energi ligget på godt 3 mia. kr. i gennemsnit. Dette stiger til godt 5 mia. 

kr. i 2022 og forventes at falde tilbage til godt 4 mia. kr. i 2023. Der er mere om prisstigningerne i 

afsnit 1.6 om særlige forhold.     

Foderomkostningerne forventes kun at falde beskedent med 0,6 procent fra 2022 til 2023, fra et ni-

veau på 34,2 mia. kr. til 34 mia. kr., og udgør dermed mere end en tredjedel af de samlede produkti-

onsomkostninger i landbruget.    

1.4 Udvalgte produktioner 

Planteavl 

For planteavlere har høståret 2022 været usædvanligt gunstigt med både høje priser og høje udbytter. 

Før vi behandler høståret 2022 og udsigterne for høståret 2023, kan det dog være fornuftigt at kigge 

lidt nærmere på afgrødefordelingen. Den nye CAP gældende fra 2023 med ordninger for eksempelvis 

proteinafgrøder og et krav om 4 procent brak vidner således om et stort politisk fokus på arealanven-

delsen. Derfor indledes dette afsnit om planteavl med en gennemgang af og baggrund for den nuvæ-

rende afgrødefordeling.  

Bemærk, at fokus i dette afsnit er såkaldte salgsafgrøder, det vil sige korn, raps, bælgplanter, kartofler 

og frø til udsæd med videre, som alle helt eller delvist dyrkes til salg. For grovfoder er hensynet til 

bedriftens mælkeproduktionen det styrende, og derfor er arealfordelingen på mælkebedrifter en lidt 

anden sag. 
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Figur 1.1. Arealet med udvalgte afgrøder til høst 2022 på landsplan (ha)  

  
Kilde: Danmarks Statistik (2022h). 

 

 

Helt overordnet sker landmændenes valg af afgrødefordeling ud fra økonomi- og sædskiftehensyn. 

Dertil kommer naturligvis praktiske hensyn, hvor vejret i for eksempel efteråret kan spille en stor 

rolle for, hvor meget vintersæd der rent faktisk bliver etableret i det enkelte år. Figur 1.1 viser dog en 

relativt stabil fordeling, hvilket er et tegn på, at konkurrencen mellem afgrøder kun langsomt ændrer 

sig over tid, og at sædskiftehensyn samt muligheden for kontrakter på højværdiafgrøder begrænser 

frihedsgraderne på kort sigt.     

I praksis foregår afgrødefordelingen ofte ud fra en prioritetsrækkefølge. Højeste prioritet i sædskiftet 

er økonomisk fordelagtige afgrøder såsom industrikartofler og frø til udsæd (for eksempel græsfrø), 

som også er de afgrøder, der udelukkende dyrkes på kontrakt. Disse afgrøder er derfor garanteret en 

plads i markplanen i forhold til det mulige kontraktareal. Udvides muligheden for kontrakter for disse 

højværdiafgrøder, vil arealet følge med. Det langsigtede areal med højværdiafgrøder vil derfor af-

hænge af kontraktudbydernes afsætning og dermed af den mængde, de kan aftage.   

Det næste i prioriteringsrækkefølgen er ofte vinterhvede og raps, som i gennemsnit giver et højere 

afkast end vårsæd. For begge disse afgrøder gælder dog visse sædskiftehensyn. Raps giver et lavt 

udbytte, hvis det dyrkes for hyppigt. Derfor er hovedreglen, at man skal have mindst fem rapsfrie år 

i sædskiftet. Desuden kræver raps en tidlig etablering midt i august, og i år med vanskelige 
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høstforhold kan denne tidsfrist for såning være svær at nå, fordi høsten af den forrige afgrøde trækker 

ud. Selv om høstforholdene faktisk var vanskelige i 2021, blev der alligevel etableret relativt meget 

raps til høsten 2022. Årsagen er sandsynligvis en meget stor prioritering af rapssåning på grund af 

meget gunstige priser på rapsfrø.    

Vinterhvede giver det højeste kornudbytte og er derfor den højeste prioriterede kornart, både til salg 

og til opfodring, hvis man har grise. For vinterhvede er der dog også sædskiftehensyn. Dels giver 

hvede efterfulgt af hvede et lavere udbytte med samme eller højere omkostninger, og dels giver vin-

terkorn efterfulgt af vinterkorn problemer med græsukrudt – som er et stigende problem i Danmark. 

Sammen med kravet om flere efterafgrøder betyder dette, at arealet med vinterhvede er vigende. 

Rug og vinterbyg skal sås i september ligesom hvede, men de giver typisk et lavere afkast. En yder-

ligere ulempe er, at såvinduet for rug og vinterbyg er smallere end for hvede, da de helst skal etableres 

i starten eller midten af september, mens hvede godt kan etableres helt ind i oktober. Udbyttet i rug 

er dog steget de senere år på grund af anvendelsen af nye hybridsorter. Derudover er rug ikke helt så 

følsom for tørke på sandede jorde og kan derfor være et godt alternativ til flere års vinterhvede. Af 

disse årsager er arealet med rug let stigende.  

Vinterbyg er derimod den store taber i konkurrence med andre afgrøder i disse år. Den ene årsag til 

dette er, at vinterbyg for svineproducenter fint kan erstattes med vårbyg, hvilket giver plads til efter-

afgrøder. Den anden årsag er, at en vinterbygmark også opformerer græsukrudt - ligesom en hvede-

mark - men i vinterbyg er græsukrudtet endnu vanskeligt at bekæmpe. Dertil kommer, at vinterbyg 

er blevet brugt som forfrugt til raps, fordi den høstes tidligt. Med lunere efterårsvejr og et generelt 

varmere klima lykkes rapssåning ofte også efter hvede, og derfor vælges hvede nu ofte frem for vin-

terbyg.    

Sidst i prioriteringsrækkefølgen er vårsæd - både i form af vårbyg, havre og vårhvede – men også i 

form af bælgsæd som hestebønner og ærter. Disse afgrøder har den fordel, at de kan etableres efter 

efterafgrøder i marken efteråret forinden, men historisk har de ikke været så økonomisk attraktive. 

Fordelen ved bælgsæd er, at de er såkaldte vekselafgrøder – ligesom raps. Konkret betyder det, at 

afgrøderne er mere attraktive, fordi de alt andet lige vil give et højere udbytte i den efterfølgende 

hvedemark. Ulempen ved bælgsæd er, at høsten kan være mere problematisk, og at variationen i 

udbytter er større end for korn. Hestebønner kræver for eksempel meget vand og kan derfor bedst 

dyrkes på egne med lerjord og rigeligt med nedbør i foråret og sommer. Samtidig er høsttidspunktet 

oftest i september, hvor regn i højere grad kan være en udfordring. Et argument, som er blevet for-

stærket med de høje gødningspriser, er, at bælgsæd er kvælstoffikserende og derfor ikke har behov 

for kvælstofgødning. Vi ser da også arealet med bælgsæd stige pænt – omend stadig på et lavt niveau.  

Selv om arealet med bælgsæd fortsat er lavt, er der mange spekulationer om potentialet. Det største 

potentiale er umiddelbart bælgsæd til erstatning for importeret sojaskrå i husdyrfoder. Derimod er 

mængderne til konsum endnu ikke ret store, og i forhold til arealforbruget skal væksten i forbruget til 
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konsum være voldsom, før det får stor betydning i det samlede landbrugsareal. Bælgsæd til konsum 

kan således godt blive en lukrativ forretning for nogle få, mens de store mængder - i hvert fald på 

kort sigt - primært skal aftages til foder. Det nye eco-scheme i EU's landbrugsordning med tilskud til 

proteinafgrøder kan stimulere denne udvikling, men helt grundlæggende er det stadig afregningspri-

sen i forhold til korn, der har størst betydning for prioriteringen i sædskiftet.  

Nederst i prioritetsrækkefølgen er vårkorn i form af vårhvede, havre og vårbyg. Selv om vårbyg i 

enkelte år med mangel på byg til malt kan være en god forretning, er vårbyg ofte ikke så attraktiv 

økonomisk, og dermed er det den afgrøde, man fylder op med i sædskiftet til sidst. Vårbyg har ikke 

så store krav til sædskiftet og kan dyrkes gentagne gange uden de store problemer. Samtidig er vårbyg 

også en nem afgrøde at dyrke, og udbytterne er relativt stabile. Af den grund er andelen med vårbyg 

også højere for de mange deltidsplanteavlere, som gerne vil minimere arbejdsindsatsen enten på grun-

den af alder eller andet arbejde. 

Selv om arealet med vårbyg har været relativt stabilt de senere år, vil afgrøden - som den nederste i 

prioritetsrækkefølgen - typisk være den, der først bliver beskåret, hvis andre afgrøder stiger i areal, 

eller marker skal tages ud af drift. Man må derfor forvente, at det nye krav om mindst 4 procent ikke-

produktive arealer, der træder i kraft i 2023, først og fremmest vil tages fra vårbygarealerne. Vores 

prognose for 2023 tager således udgangspunkt i en nedgang fra cirka 550 tusind hektar til cirka 515 

tusind hektar vårbyg. Hertil kommer, at det nye GLM7-krav om sædskifte på omdriftsarealer de kom-

mende år vil medføre, at vårbyg må erstattes med andre mindre attraktive typer vårkorn, for eksempel 

havre og vårhvede.   

Høsten 2022 

For en planteavler spiller vejret altid en afgørende rolle i årets udbytte. Dels er der vejret i såperioden, 

dels sol, temperatur og nedbør i vækstsæsonen, og til sidst spiller vejret også en hovedrolle i høsten, 

hvor ustadigt vejr – ud over høstbesvær – godt kan koste for eksempel 10 procent i udbyttet, fordi 

energiindholdet i kernerne bliver forbrugt, når kornet står vådt og modent på marken.  

Vejrforholdene i sæsonen 2021/22 var generelt gunstige for de fleste afgrøder. Overordnet var sæso-

nen igen præget af et lunt efterår og vinter, et relativt tidligt forår og en sommer med blandet vejr. 

Med moderate temperaturer og skiftende vejr har vækstsæsonen for de fleste afgrøder og på de fleste 

lokaliteter derfor været meget fordelagtig.  

Et godt eksempel på det heldige vejr er, at en tør periode i april og maj blev afløst af en god portion 

regn i midten af maj – akkurat som planterne var ved at løbe tør for vand. Ligeledes var vejret i høsten 

også gunstigt med tørre forhold for hele landet i lange perioder i august. De fleste planteavlere har 

derfor haft en både stor og tør høst af høj kvalitet. 
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Figur 1.2. Udbytte pr. ha. med udvalgte afgrøder, høst 2022 (hkg)  

 
Kilde: Danmarks Statistik (2022h). 

 

 

Figur 1.2 med udbytter for 2022 viser et tydeligt billede af en høst med meget høje udbytter. Ifølge 

Danmarks Statistiks foreløbige høstopgørelse er der endda tale om udbytterekord pr. ha. for vinter-

hvede, rug, vinterbyg, vårbyg, raps og bælgsæd – det vil sige alle de store salgsafgrøder.  

For korn, på tværs af kornafgrøder, er der også tale om et rekordudbytte med 73,8 hkg i gennemsnit 

pr. hektar i 2022, som med en stor margin overstiger rekorden fra 2019 og 2020 på 70,1 hkg pr. 

hektar. Samlet set er kornhøsten med cirka 8,84 mio. tons dog alligevel langt fra den maksimale 

produktion på cirka 10 mio. tons, der var i 2009, 2015 og 2017. Årsagen til den mindre kornmængde 

er en nedgang i det samlede kornareal fra 1,45 mio. ha i 2015 til cirka 1,3 mio. ha i 2022. I sig selv 

er det dog ikke et problem, eftersom arealerne i høj grad er blevet allokeret til mere profitable afgrøder 

såsom raps, græsfrø og kartofler.  

For vinterraps er 2022 rekordernes år. Arealet på 197.500 ha er det højeste areal nogensinde i Dan-

mark, og med et rekordudbytte pr. ha på cirka 45,2 hkg pr. ha - ifølge Danmarks Statistiks foreløbige 

høstopgørelse - er den samlede mængde den højeste nogensinde med cirka 894.000 tons raps. Det er 

37 procent mere end 2021 og cirka 8 procent mere end det hidtidige rekordår 2015, der også var med 

rekordudbytte og rekordareal. Med meget høje priser går dette billede i endnu højere grad igen i 

produktionsværdien, som stiger med cirka 57 procent til 3,5 mia. kr. for 2022 for industrifrø, jævnfør 

tabel 1.2. Dette tal er især tankevækkende i det perspektiv, at produktionsværdien i starten af 00’erne 

svingede omkring 500 mio. kr. og derfor på knap 20 år er blevet cirka syvdoblet.  
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Historien med raps viser – ligesom historien med græsfrø, spinatfrø og kartofler – at planteavlerne er 

meget villige til at indfase økonomisk attraktive afgrøder i sædskiftet. At raps har været økonomisk 

fordelagtig kan ses på prisforholdet mellem hvede og raps. Eftersom en rapsmark giver cirka halvt 

udbytte af en hvedemark med omtrent samme omkostninger, er tommelfingerreglen, at prisen på raps 

skal være cirka dobbelt så høj som prisen på hvede, for at de er ligeværdige. Prisforholdet har de 

sidste 10 år været cirka 1:2,25 i gennemsnit, og kun et enkelt år – i 2018 med lav hjemmemarkeds-

forsyning af korn – har det været mindre end 1:2. Incitamentet til at dyrke raps er således til stede.      

Dertil kommer, at noget også tyder på, at danske landmænd er blevet dygtigere til at dyrke raps, 

eftersom hektarudbytterne for raps er steget mere end for kornarterne. Medvirkende hertil er sand-

synligvis også en tendens til lunere efterår og vintre, som er gunstige for rapsens udvikling. Når 

mange landmænd har haft held med afgrøden, har de også mod på at dyrke mere. Raps vil derfor også 

de kommende år være en stor afgrøde. Den begrænsende faktor bliver dermed i stadig større grad at 

finde arealer, hvor der ikke har været raps i tilstrækkeligt lang tid. 

Afgrødepriser 

Sjældent har landbrugets afgrødepriser fået så meget almen opmærksomhed som i 2022. Efter inva-

sionen i Ukraine fik de i forvejen høje priser et yderligere løft, og niveauet har været rekordhøjt. 

Hvorvidt disse priser kan holde sig på et højt niveau fremover, vil vi undlade at spekulere i. Vi kan 

blot konstatere, at priserne er ekstremt følsomme. Et godt eksempel er, at nyheden om, at Rusland 

opsagde aftalen om eksport af afgrøder ud af Sortehavet i november 2022, fik kornpriserne til at stige 

med 10 procent den ene dag, mens de modsatte nyheder to dage senere fik priserne til at falde tilsva-

rende. Vores prognose for 2022 og fremskrivning til 2023 er derfor udelukkende baseret på en gen-

nemsnitspris på de kontrakter, som man i løbet af efteråret 2022 har kunnet lave på afgrøder fra høsten 

2022 og 2023.    

For den enkelte landmand har tidspunktet for salg været altafgørende for det økonomiske resultat. 

Som det ses i figur 1.3 og 1.4, har afgrødepriserne haft en voldsomt forløb. Især efter invasionen den 

24. februar 2022 stiger priserne dramatisk. Landmand A kan eksempelvis have solgt en stor del af sin 

rapshøst for 2021 allerede i starten af foråret 2021 til en pris på under 300 kr. pr. hkg. På det tidspunkt 

var det en god pris, og mange landmænd var fristet til at sælge allerede der. Til sammenligning kan 

landmand B, der havde gemt hele sin 2021-høst til marts 2022, have solgt rapsen til en pris på over 

700 kr. pr. hkg. Selv om de fleste landmænd efterhånden følger rådgivernes råd og delsælger afgrø-

derne i portioner, vil der således være en meget stor spredning i de økonomiske resultater, afhængigt 

af den konkrete timing af afgrødesalget. 
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Figur 1.3. Salgspriser for hvede (kr. pr. hkg)   

 
 Kilder: VKST (2022a), Danmarks Statistik (2022i) samt egne beregninger. 

 

 

Det voldsomme prisforløb giver også problemer for både Danmarks Statistik i BFI-opgørelsen og 

vores fremskrivning. Med så store prisændringer er det vanskeligt at fastlægge den rigtige gennem-

snitspris for det korn, der er produceret i de enkelte år. Normalt vil høsten 2021 blive solgt og afsat 

fra juli 2021 og frem til juni 2022. Med en mere afdæmpet prisudvikling er det ikke så afgørende, 

hvornår i løbet af høståret afgrøderne er prissat. Men med prisudviklingen i 2021 og 2022 er det 

afgørende for den estimerede produktionsværdi for 2021, om størstedelen af høsten er prissat i efter-

året 2021 (med relativt lave priser), eller om en stor del først er prissat i foråret 2022 (til meget højere 

priser )1. 

Dette eksempel illustrerer meget tydeligt usikkerheden bag Danmarks Statistiks mængde- og prisin-

deks for 2021 og den tilhørende BFI-opgørelse for 2021. Helt ekstraordinært har vi derfor valgt at 

bruge 2020-opgørelsen som basis for fremskrivning til 2022 og 2023. Som det også fremgår af figurer 

1.3 og 1.4, er priserne meget mere stabile i 2020, og derfor er grundlaget mere troværdigt at frem-

skrive ud fra 2022- og 2023-tallene i hele kapitel 1 er således beregnet ud fra mængde- og prisæn-

dringer i forhold til 2020. Som konsekvens er pris- og mængdeændringer fra 2021 til 2022 også 

 

 
1 Hvis vi regner baglæns og beregner de priser, som Danmark Statistik bruger som grundlag for BFI-opgørelsen for 2021, 
kan det ses, at de er mindre, end hvis man tager gennemsnittet for høståret 2021. I figur 1.3 og 1.4 ses disse som Danmark 
Statistiks gennemsnitspriser (den grå stiplede linje), mens den uvægtede gennemsnitspris for hele høståret (juli-juni), vi 
normalt bruger til fremskrivning, er den sorte stiplede linje.       
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behæftet med stor usikkerhed, mens vi er mere sikre på pris- og mængdeændringer fra 2020 til 2022. 

Med andre ord – og tydeligt illustreret i figurer 1.3 og 1.4 – er vi meget usikre på, hvad der er den 

rigtige pris for 2021, mens prisniveauer for 2020 og 2022 synes mere stabile og dermed sikre. 

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

 
Kilder: VKST (2022a), Danmarks Statistik (2022i) samt egne beregninger. 

 
 

Den samme problemstilling gør sig gældende ved fremskrivning af bedriftsregnskaberne, som er vist 

i afsnit 1.8. I de indberettede regnskaber fra 2021 (som bruges til fremskrivning) er afgrødepriserne 

baseret på de priser, der var i løbet af efteråret 2021. Fremskrivningsgrundlaget i form af regnskaber 

for 2021 er derfor undervurderet i forhold til kornsalg. Her har vi dog holdt fast i at fremskrive regn-

skaberne fra 2021, men for at gøre det har vi været nødt til at kalibrere de anvendte priser på afgrøder. 

Fremskrivningen på bedriftsniveau for især planteavlsbedrifter er derfor ekstraordinært usikker i år.    

Frø til udsæd 

Produktionen af frø til udsæd – især i form af græsfrø – har igen i 2022 haft et rekordår. På baggrund 

af et rigtigt godt salg af græsfrø til græsplæner under covid-19-krisen blev lagrene reduceret, og are-

alet med frø til udsæd er som konsekvens øget til det højeste nogensinde med cirka 123.000 ha til 

høst 2022. Figur 1.5 viser den historiske udvikling i areal og produktionsværdi for frø til udsæd, hvor 

især udviklingen fra 2016 til 2022 har været enestående. Ligesom for andre landbrugsvarer er der dog 

en væsentlig forsinkelse fra 2020, hvor behovet opstår, og produktionsforøgelsen besluttes, til at pro-

duktionsforøgelsen materialiserer sig i 2021 og 2022. Dette er yderligere blevet forstærket af to rela-

tivt gode høstår i 2021 og 2022.  
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Med udsigt til et faldende forbrug i 2023 – især fra det private plænemarked – ser man derfor ind i en 

markant lageropbygning. Konsekvensen bliver nødvendigvis en markant nedgang i arealerne til 2023, 

og samtidig må det forventes, at afregningspriserne kommer under pres.   

Figur 1.5. Areal og produktionsværdi for frø til udsæd   

 
Kilder: Danmarks Statistik (2022h, 2022i) og egne beregninger. 

 

 

Ude på de danske marker er meget af denne tilpasning allerede implementeret i form af mindre efter-

årsudlæg og ompløjning af allerede etablerede udlægsmarker. Normalt ville en sådan nedgang i are-

aler give anledning til stor utilfredshed, da frøavl igennem de senere år har bidraget væsentligt til 

indtjeningen for de specialiserede planteavlsbedrifter. I den nuværende situation, hvor dækningsbi-

draget fra korn (med de usædvanligt høje kornpriser) godt kan konkurrere med græsfrø, har det ikke 

samme konsekvens at få reduceret arealet med græsfrø. På kort sigt har den mindre produktion af 

græsfrø derfor kun relativt små økonomiske konsekvenser for de specialiserede planteavlere.    

Produktionen af havefrø på cirka 10.000 ha er adskilt fra græs og foderafgrøder og har derfor sine 

egne cykler. For spinatfrø, som er den største art, var der en markant produktionsfremgang frem til 

2019 med en rekordavl på cirka 12.000 ha. For at nedbringe lageropbygning har produktionen siden 

da været kraftigt beskåret. I 2022 var der igen en forøgelse af arealerne, og frøfirmaerne forventer en 

yderligere forøgelse i 2023 (Bang, 2022). Arealet vil dog fortsat være under niveauet fra 2019. 
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Sukkerroer 

2022 er 150-året for oprettelse af de første sukkerfabrikker i Danmark. De blev oprettet i Odense og 

i Holeby på Lolland af henholdsvis De Danske Sukkerfabrikker og brødrene Ditlev Frederiksen i 

1872 (Nørgaard, 2022). I perioden frem til 1910 blev der bygget yderligere syv sukkerfabrikker i 

Danmark (Gørlev, Stege, Sakskøbing, Assens, Maribo, Nykøbing F. og Nakskov), som alle stadig 

var i produktion frem til 1960, hvor produktionen på sukkerfabrikken i Holeby lukkede (Lolland 

Bibliotek, 2022). Sukkerproduktion har i tidens løb ført til store investeringer til håndtering af de 

store mængder sukkerroer. Alene på Lolland blev der etableret 600 km jernbane, de såkaldte roeba-

ner, til transport af sukkerroer (Lolland Bibliotek, 2022).  

Over de seneste 100 år er arealet med sukker gået meget op og ned, hvilket er illustreret i figur 1.6, 

hvor det samlede danske areal med sukkerroer er vist siden 1920. 

Figur 1.6. Areal med sukkerroer i Danmark fra 1920 til 2021 

 
Kilder: Danmarks Statistik (a, 2022g). 

 

 

Udbyttet pr. hektar er cirka fordoblet siden midten af 1960’erne, fra cirka 36 tons pr. ha til cirka 72 

tons pr. ha (Nørgaard, 2022).  

Hvis vi vender os mod den nuværende situation på sukkermarkedet, er der efter flere år med store 

lagre og lave priser spirende optimisme i forhold til salgsprisen på sukker. Fra et niveau på cirka 300-

350 euro pr. ton sukker i 2019 er prisen således steget til cirka 452 euro pr. ton sukker i maj 2022 i 

EU, og på verdensmarkedet var den 550 euro pr. ton sukker i august 2022 (Dalby, 2022). Prisen 

fremadrettet kan være påvirket af reduceret udbud fra Rusland og Ukraine, som begge har relativt 

store arealer med sukkerroer. Rusland har således 68 aktive sukkerfabrikker, og til sammen har Ukra-

ine og Rusland cirka 1 mio. hektar med sukkerroer (Dalby, 2022). 

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

med det samme, da det i høj grad afhænger af den kontrakttype og kontraktlængde, som den enkelte 
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avler har indgået med Nordic Sugar. Der er to typer kontrakter, en fastpriskontrakt og en kontrakt 

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

løbetid. I de seneste kontrakter er der også indført loyalitetsbonus, så man som avler kan få en højere 

pris for roer dyrket i 2022, hvis man også tegner kontrakt på mindst det samme areal i 2023. Dette 

skal opfattes som en erkendelse af, at med højere priser på alternative afgrøder er det også nødvendigt 

med højere priser på sukkerroer for at være sikker på at få udnyttet kapaciteten på de to sukkerfabrik-

ker.  

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

kapacitet kan udnyttes fuldt ud, og sukkerroernes fremtid i Danmark kan overleve til trods for gode 

alternative afgrøder. På grund af store investeringer i fabriksanlæg er gennemsnitsomkostningerne og 

dermed konkurrenceevnen meget følsomme over for kapacitetsudnyttelsen af anlæggene.  

Udbyttet i 2021, som blev bearbejdet i løbet af kampagnen fra september 2021 til januar 2022, var 

højt, og det samlede sukkerudbytte pr. ha fra tæt på rekord. Dyrkningsforholdene for sukkerroer i 

2022 har været gode, til trods for at der var reduceret fremspiring på mange arealer på grund af kulde 

og regn (Frandsen, 2022). Der er efterfølgende kommet en tilpas mængde regn i løbet af sæsonen, og 

sæsonen har været lang med et varmt efterår. I løbet af efteråret, hvor roerne tages op, har regnmæng-

den været til at håndtere, så optagningen af roerne er forløbet planmæssigt. Roekampagnen er ved 

redaktionens afslutning stadig i gang, og dermed kendes produktionen pr. ha i 2022 endnu ikke, men 

den foreløbige status på de forarbejdede roer lyder på et roeudbytte over gennemsnittet på cirka 73 

tons pr. ha og med en høj sukkerprocent (forventet lidt over 18 procent). Dette giver et sukkerudbytte 

på cirka 13 tons sukker pr. ha, som kun er lidt mindre end 2020, som ellers også var meget godt.  

Produktionsværdien af sukker forventes at blive cirka 530 mio. kr. i 2022, hvilket er en smule højere 

end i 2021 og væsentligt højere end i 2019. I 2023 forventes produktionsværdien at stige endnu en 

smule og lande på omkring 560 mio. kr. 

Kartofler 

Produktionen af kartofler har igennem mange år været inde i en særdeles positiv udvikling med et let 

stigende areal og en stærkt stigende produktionsværdi. Det er især produktionen af melkartofler, der 

er steget. Faktisk er arealet med melkartofler mere end fordoblet på syv år, fra et niveau på omkring 

20.200 ha i 2013 til cirka 42.400 ha i 2020. Også arealet med læggekartofler er vokset, mens arealet 

med spisekartofler er reduceret markant. Samlet set er arealet med kartofler steget med cirka 58 pro-

cent fra 39.600 ha i 2013 til 62.800 ha i 2020.   

Umiddelbart skulle man måske tro, at bevægelsen væk fra spisekartofler til industrikartofler ville føre 

til en lavere værdi og indtjening. Det er dog ingenlunde tilfældet. Produktionsværdien for kartofler er 

således næsten fordoblet i perioden 2013-2020, hvor produktionsværdien endte på cirka 2 mia. kr. De 

andelsejede kartoffelmelsfabrikker, KMC og AKV, har været i stand til at produktudvikle og forædle 

kartoffelmel og biprodukter, hvilket har ført til en massiv vækst i både værdi og mængde. Således har 
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andelsselskaberne bag KMC udvidet alle deres tre kartoffelmelsfabrikker inden for de sidste fem år. 

Det er disse kapacitetsudvidelser, der også går igen i væksten af arealer. 

Covid-19-krisen var relativt hård for kartoffelproducenterne i Europa, hvor det manglende forbrug af 

især pommes frites kartofler forplantede sig direkte i mindre efterspørgsel af både danske spise- og 

læggekartofler og lidt mere indirekte i priserne på industrikartofler. En nedgang i produktion i 20212 

har dog genskabt balancen mellem udbud og efterspørgsel i 2022, og afregningspriserne er derfor på 

vej op igen. Med de stigende omkostninger til især gødning er stigende priser dog også nødvendige 

for at opretholde en konkurrencedygtig indtjening i forhold til andre afgrøder.  

I forhold til årets produktion var forår og sommer præget af lange tørre perioder. Især i Vendsyssel 

var det et problem, som løbende kunne følges på DMI’s tørkeindeks. For de cirka 40 procent af av-

lerne, der ikke har mulighed for vanding, var tørken et alvorligt problem, og for resten af avlerne 

betød det en travl sommer med vandingsmaskiner og høje energiomkostninger.  

Efterårets lune vejr har dog sidenhen kompenseret for meget af det tabte, og den forlængede vækst-

sæson har øget både stivelsesindhold og udbytte. Udbytteniveauet for 2022 forventes således at ende 

på et fint middelniveau (Bødker, 2022). Dertil kommer, at optageforholdene med flot efterårsvejr har 

været helt ideelle. Samlet set kan kartoffelavlerne derfor se tilbage på 2022 med nogenlunde tilfreds-

hed. 

Afsætningen af kartoffelmel er til dels afhængig af konkurrencen fra andre stivelsesprodukter – her-

under for eksempel hvedemel. De høje hvedepriser forventes på den måde at have en positiv påvirk-

ning på både priser og afsætningen af kartoffelmel i de næste år (Bødker, 2022). Dermed forventes 

priser og arealer at få yderligere en stigning i 2023. 

Kigger vi lidt længere frem i tiden, er der fortsat mange positive tendenser, man som kartoffelavler 

kan have forhåbninger til. Dels er der bevægelsen mod plantebaserede fødevarer, hvor kartoffelindu-

strien ser sig selv som aktiv medspiller og leverandør, og dels er der biogasproduktionen, hvor af-

faldsprodukter (pulp) fra melfabrikkerne finder god anvendelse (Sørensen, 2022). Kartoffelavlerne 

har dermed fortsat tiltro til en lys fremtid for kartofler i Danmark. 

Planteavlsbedrifternes samlede økonomi 

Det er ikke helt uproblematisk at sige noget generelt om planteavlsbedrifternes økonomi. Afgrøde-

sammensætningen mellem bedrifter varierer både i lokalområdet og (især) på tværs af landsdele. Der-

til kommer jordbund og vejr - og i disse omskiftelige tider også handelstidspunktet for afgrøder og 

gødning. Variationen mellem bedrifter vil derfor være stor. Alligevel er der nogle generelle tendenser, 

der er værd at fremhæve. 

 

 
2 Netop derfor ser Danmarks Statistiks produktionsværdi for 2021 også meget underlig ud. Sandsynligvis handler det om 
noget efterbetaling for 2020-produktionen. 
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Først og fremmest har 2022 været et fantastisk godt år for planteavlerne. En rekordhøst af en lang 

række afgrøder og rekordhøje afsætningspriser er forklaringen. Opgørelsen over de specialiserede 

planteavlsbedrifter med over to helårsmedarbejdere i afsnit 1.8 viser et resultat efter finansielle poster 

på cirka 1,9 mio. kr. Det er det højeste resultat for denne gruppe i mere end 20 år og måske det bedste 

resultat for planteavlerne i moderne dansk landbrugshistorie.  

Så meget desto mere overraskende er det, at prognosen for 2023 viser et negativt resultat efter finan-

sielle poster på -180 t.kr. for den samme gruppe af store planteavlere. I et større perspektiv er det i 

løbet af de sidste 20 år kun sket i 2008 og 2010, at resultatet for denne gruppe var negativt. Årsagen 

for 2023 er først og fremmest de stærkt stigende renteomkostninger – især i form af højere realkre-

ditrenter.  

Selvfølgelig betyder lidt lavere afgrødepriser og stigende omkostninger på især gødning og kemi, at 

driftsresultatet før renter forventes at blive lavere i 2023 end i 2022. Niveauet på resultatet før finan-

sielle poster er dog stadig fornuftigt og sammenligneligt med for eksempel 2020, som også var et 

godt år for planteavlerne.  Den afgørende forskel på prognosen for 2022 og 2023 er derfor en øget 

rentebetaling på anslået 1,05 mio. kr. – en forøgelse på 146 procent. Lidt overraskende er det således 

de store planteavlere, der har den største rentefølsomhed i den nuværende situation.  

Økologisk planteavl 

Selv om vi ikke laver en særskilt opgørelse for økonomien blandt økologiske planteavlere, har det 

økologiske areal særskilt politisk bevågenhed. Derfor vil Landbrugets Økonomi 2022 kort runde sta-

tus og tendenser i den økologiske planteavl.  

Som det ses i figur 1.7, er udviklingen i det økologiske areal stagneret. Oven på en kraftig udvikling 

fra 2016 til 2019 er vi nu i en periode, hvor tilgang og frafald balancerer nogenlunde. Hvorvidt de 

mange planteavlere, der omlagde i 2016 til 2019, begynder at falde fra, når den femårige binding til 

økologi udløber, er fortsat usikkert. Der er således faktorer, der trækker i hver sin retning. 

Figur 1.7. Økologisk areal inklusive omlægning (ha)  

  
Kilde: Danmarks Statistik (2022k). 
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På den ene side oplever de økologiske planteavlere ikke samme omkostningspres som deres konven-

tionelle kollegaer, hvor priserne på handelsgødning og kemi er steget relativt meget. Det ser også ud 

til, at priserne på økologiske afgrøder til en vis grad har fulgt med de konventionelle priser op. Figur 

1.8 viser udviklingen i de økologiske og konventionelle priser på byg og rug, som er de store afgrøder 

for økologer. Efter en periode med meget stor prisforskel frem til 2018 – som drev væksten i omlæg-

ning – har der været en periode (2019-2021), hvor forskellen har været kraftigt indsnævret. For 2022 

ser det dog ud til, at forskellen igen er blevet øget. Dette taler for, at de økologiske planteavlere holder 

ved – i hvert fald på kort sigt 

Figur 1.8. Økologiske og konventionelle kornpriser (kr. pr. hkg) 

 
Kilde: SEGES Innovation (2022) og VKST (2022b). 

 

 

På den anden side betyder nye kvælstofregler, at manglen på kvælstof i nogen økologiske sædskifter 

kan blive et afgørende problem for nogen. Dette problem er mest udbredt i ikke-husdyrtætte områder 

med få biogasanlæg – hvilket inkluderer nogen af de store planteavlere på øerne, der omlagde i peri-

oden 2016- 2019.  

Et andet potentielt problem er afsætningen til økologiske mælkeproducenter. Eftersom langt største-

delen af det økologiske areal går til foderproduktion – enten i form af grovfoder eller korn og heste-

bønner som tilskudsfoder – er også planteavlerne meget afhængige af den økologiske mælkeproduk-

tion. Når de økologiske mælkeproducenter i disse år, jævnfør afsnit 1.8, tjener mindre end de kon-

ventionelle, kan dette pres meget vel også forplante sig til de økologiske planteavlere.   

Afslutningsvis et citat fra økologisk konsulent ved Patriotisk Selskab, Lars Lyholm Johansen (2022). 

Han skriver: ”Økologisk produktion er begunstiget fra politisk side med økonomiske tilskud og po-

litiske mål om øget produktion, men i sidste ende er det efterspørgslen, som fastsætter prisen og 

derved også muligheden for, at driftsformen kan generere et økonomisk overskud.” 
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En fornyet vækst i omlægningen til økologi vil med andre ord kræve en fortsat forøgelse af efter-

spørgslen efter økologiske madvarer. Når forbrugerne i de kommende år i højere grad er tvunget til 

at spare på de dyrere alternativer, er et midlertidigt tilbageslag for økologisk planteavl dermed ikke 

et usandsynligt scenarie. 

Gartneriprodukter 

Overordnet er afsætningen af gartneriprodukter i god gænge, og gartnerierne ser generelt positivt på 

fremtiden. Produktionsværdien for 2022 og 2023 ser ud til at forblive på cirka 5 mia. kr. samlet set 

for potteplanter, frugt og grønt samt andre gartneriprodukter, jævnfør tabel 1.1. Forbrugernes øgede 

fokus på danske planter samt frugt og grønt ser dermed ud til at holde ved fra covid-19-kriseårene 

(Johansen, B. P., 2022). Dertil kommer det øgede fokus på plantebaseret kost og lavt klimaaftryk. 

Branchen forventer således, at et kommende klimamærke vil have en positiv effekt på afsætning 

fremover (Johansen, B. P., 2022). 

Aktuelt er branchen dog også udfordret af generelt stigende omkostninger. Især væksthusgartnerierne 

kæmper med høje energiomkostninger. Det gælder både de kraftigt stigende elpriser til belysning, 

pumper med videre og energiomkostninger til varme. I den forbindelse er der fortsat markant forskel 

på økonomien for de gartnerier, der er tilsluttet fjernvarmenettet, og de gartnerier, der bruger gas eller 

olie til opvarmning. Allerede i efteråret 2021 var der således historier i dagspressen om gartnerier, 

der midlertidigt måtte lukke ned på grund af høje gaspriser. Med invasionen af Ukraine og den po-

tentielle mangel på gas er dette problem blevet yderligere forværret i 2022. Selv om der arbejdes 

ihærdigt imod en tilslutning til fjernvarme, sker dette dog kun langsomt, og derfor ser en række gart-

nerier uden fjernvarme ind i nogle hårde år med presset økonomi.  

Grovfoder 

2022 har vist sig at være et år med middeludbytter i majs, dog med meget stor lokal variation, af-

hængigt af timing og mængde af nedbør. For græs i omdrift har udbytterne dog været 9 procent under 

middel.   

Arealet med grovfoderafgrøder er svagt faldende og forventes i 2022 at udgøre cirka 727.000 ha og 

dermed knap 30 procent af landbrugsarealet. Af de 727.000 ha er cirka 62 procent majs til ensilering 

og græs og kløver i omdrift, cirka 32 procent er græs uden for omdrift, mens den resterende del 

udgøres af mindre afgrødekategorier såsom korn til ensilering, lucerne med videre. Mens de to store 

grovfoderafgrøder, majs til ensilering og græs og kløver i omdrift, kun udgør 62 procent af arealet, er 

udbytterne højere, og udbytterne fra disse to kategorier udgør cirka 85 procent af det samlede grov-

foderudbytte.  

For 2023 forventes et vist fald i det samlede grovfoderareal til cirka 697.000 ha - primært drevet af 

et forventet fald i arealer med permanent græs, som overgår til brak. Arealernes overgang til brak 

sker i forbindelse med, at de skal indgå i bioordninger eller skal overholde konditionalitetskrav. For 

den intensive del af grovfoderarealet forventes en svag stigning i arealet for 2023 for at opveje det 

træk, der er på beholdningerne, i kraft af den lavere høst i 2022.  
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Den samlede produktionsværdi af grovfoder ventes at falde fra 5,8 mia. kr. i 2021 til 5,5 mia. kr. i 

2022, mens den ventes at stige til 6 mia. kr. i 2023. De anvendte priser er dog noget konservative i 

forhold til udviklingen i resten af de vegetabilske afgrøder. Grovfoder bliver dog primært brugt internt 

på bedriften, og derfor er prissætningen ikke så afgørende – hverken for sektorens økonomi som 

helhed eller for bedriftens økonomi.   

Mælk 

Prisen for mælk har været bemærkelsesværdig høj i 2022 og forventes at lande på en gennemsnitlig 

pris på 3,97 kr. pr. kg for konventionel mælk sammenlignet med en pris på 2,84 kr. pr. kg i 2021 og 

en pris på 2,61 kr. pr. kg i 2020, der i øvrigt er på niveau med et 10-årigt gennemsnit for perioden 

2012-2021. Prisniveauet i 2022 er således cirka 50 procent højere end gennemsnittet for de foregå-

ende ti år.  

For økologisk mælk har der været en nedjustering af tillægget i forhold til den konventionelle mæl-

kepris. Den økologiske mælkepris ventes at lande på 4,46 kr. pr. kg som gennemsnit for 2022 og har 

således et gennemsnitligt tillæg på 0,49 kr. pr. kg. Til sammenligning har den økologiske merpris for 

mælk været 0,75 kr. pr. kg i gennemsnit for de foregående ti år. Dette afspejler også, at en del af de 

mindre og økologiske mejerier har haft svært ved at følge med udviklingen i Arlas priser til andels-

haverne.   

Der forudsættes beskedne fald i mælkeprisen i løbet af 2023, således at prisen for konventionel mælk 

med 4,2 procent fedt og 3,4 procent protein udvikler sig fra et gennemsnitsniveau på 3,97 kr. pr. kg i 

2022 til 3,78 kr. pr. kg for 2023, svarende til et fald på 4,8 procent som gennemsnit for året.   

For den økologiske mælk forudsættes en gennemsnitspris på 4,26 kr. pr. kg for resultatfremskrivnin-

gen for 2023, svarende til et fald på 4,5 procent sammenlignet med 2022.   
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Figur 1.9 viser udviklingen i den danske mælkenotering fra 1995 til 2022. Som det fremgår af figuren, 

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

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

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

2007 - og de seneste år har prisen igen kun udvist små udsving frem til og med første kvartal 2021, 

hvorefter der er tegn på en stærkt stigende pris. Hvorvidt dette nye prisniveau er et længerevarende 

fænomen er svært at sige. En del af forklaringen på den stigende mælkepris er naturligvis den gene-

relle inflation og særligt den energirelaterede inflation. En anden, og måske mere vedvarende, forkla-

ring er, at investeringsklimaet for mælkeproduktion globalt set er ret koldt, på grund af den politiske 

risiko for erhvervet i form af eventuel klimagasregulering og miljøregulering mere generelt.  

Det er noget af et paradoks, at produktionsøkonomien aldrig har været bedre, samtidig med, og måske 

delvist på grund af, at den politiske risiko omkring produktionen aldrig har været højere. 

Figur 1.9. Mælkenoteringen, øre pr. kg (4,2 procent fedt, 3,4 procent protein) 

 
Kilder: SEGES Innovation (2022) og Danmarks Statistik (2022b). 

  

 

Den samlede indvejning af både konventionel og økologisk mælk til mejerierne var i 2020 i alt på 
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en produktion med store lags, både i de biologiske processer og i de mere strukturelle processer i 

forbindelse med investeringer og lignende. Hertil kommer, at prisen måske mere er et resultat af 

produktionen end det omvendte på kort sigt.  

Den politiske usikkerhed om en eventuel klimaregulering af erhvervet holder investeringerne og der-

med produktionsfremgangen nede, mens efterspørgslen ikke falder væsentligt, hvilket fører til højere 

priser.      

Før i tiden var der en ret sikker og jævn ydelsesfremgang pr. ko på 2-3 procent årligt. De seneste år 

har denne ydelsesfremgang været fraværende eller stærkt reduceret, hvilket er noget overraskende, 

idet den genetiske fremgang burde sikre denne stigning. Miljøpåvirkninger, for eksempel fra foder-

ændringer, kan naturligvis midlertidigt neutralisere denne ydelsesfremgang, men de burde ikke holde 

ydelsesfremgangen nede permanent.  

Det vurderes, at forklaringen blandt andet skal findes i ændringer i fodringen betinget af omlægning 

til non-GM, udsving i foderpriser og miljøbetinget reduktion af proteinfodring. Hertil kommer, at der 

er en mindre bevægelse i retning af en større relativ andel af jerseykøer, som har en lavere ydelse pr. 

ko. En relativ stigning i antallet af jerseykøer vil derfor trække ned i den samlede ydelsesfremgang 

på tværs af racer, på trods af en ydelsesfremgang for de rene racer enkeltvis. Den relative stigning i 

antallet af jerseykøer er blandt andet en effekt af dyrevelfærdsreguleringen, som har gjort, at visse 

stalde ikke opfylder pladskravene for tung race, men gør det for jerseyracen, som er mindre. Ydel-

sesfremgangen pr. ko vurderes også at være lav i 2023, men vurderes på længere sigt at komme op 

på omkring 2 procent årligt igen. 

Den samlede produktionsværdi af mælk ventes at være stærkt stigende, fra omkring 17,3 mia. kr. i 

2021 til 24 mia. kr. i 2022 og 22,9 mia. kr. i 2023. Produktionsværdien ventes dermed at komme 

væsentligt over det hidtidige rekordniveau på 16,2 mia. kr. i 2017. 

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

rekordhøje resultater for 2022 og i 2023 efter en periode (2017-2021), der i en længere historisk 

sammenhæng også har været relativt god for mælkeproducenterne.  

For konventionelle malkekvægbrug ventes et resultat efter finansielle poster at blive på 4,5 mio. kr. i 

2022 og er til sammenligning cirka fire gange højere end gennemsnittet for de fem foregående år, 

med et gennemsnitligt resultat på cirka 1,1 mio. kr. I 2023 ventes resultatet at falde til 2,4 mio. kr. 

eller cirka to gange højere end gennemsnittet for perioden 2017-2021. På trods af den markante ren-

testigning vil økonomien for de konventionelle mælkeproducenter derfor stadig være overordentlig 

positiv i 2023.  

For økologiske malkekvægbrug ventes resultatet efter finansielle poster at blive på 3,5 mio. kr. i 2022, 

altså cirka 1 mio. kr. lavere end konventionelle producenter. Dette er atypisk, da økologiske produ-

center typisk har haft et resultat, der årligt har været cirka 130 t.kr. bedre end det for konventionelle 
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producenter. Økologernes resultater bliver dermed ”kun” 2,7 gange bedre end gennemsnittet af de 

fem foregående år i 2022. For 2023 ventes de økologiske mælkeproducenter at opnå et resultat på 1,8 

mio. kr., der er 1,4 gange bedre end gennemsnittet for perioden 2017-2021, men cirka 580 t.kr. lavere 

end resultatet for deres konventionelle kollegaer. Denne indkomstforskel vil formentligt lægge en 

dæmper på udviklingen i det økologiske areal, på trods af politiske ambitioner, idet den økologiske 

mælkeproduktion er en bærende faktor i hele den økologiske produktion.   

Usikkerheden vedrørende 2023-resultaterne er naturligvis betydelig, og de aktuelle skøn er baseret 

på relativt høje mælkepriser og høje renter. Hvor det er ret usandsynligt, at renterne når at falde meget 

med resultateffekt i løbet af 2023, kan man ikke sige det samme om mælkepriserne. Det er ikke et 

udtryk for, at der er tegn på væsentlige fald - blot et udtryk for, at afregningspriser har det med at gå 

op og ned.  

På trods af de gode resultater er kvægbruget fortsat præget af en høj gæld. Kvægbruget er den drifts-

gren, der har den højeste gældsprocent. Med den finansielle risiko knyttet til den høje gæld samt den 

driftsmæssige og politiske risiko generelt er forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje forventet 

på omkring 10-13 procent i 2022 og 2023. Dermed er forrentningen af egenkapitalen på et niveau, 

der anses for god i forhold til, at risikoen kan siges at blive fuldt aflønnet. Dette er i historisk sam-

menhæng en meget sjælden konklusion for mælkeproduktionserhvervet. Man kan håbe, at de store 

likviditetsmæssige overskud, der skabes i disse år, anvendes til at nedbringe den gæld, der stadig må 

anses for at være en akilleshæl for sektoren.  

Slagtekvæg 

Presset på den danske oksekødsbranche har været lettet lidt det seneste år, med et bytteforhold, der 

som gennemsnit for året vurderes at ende 3-6 procent højere i 2022 end 2021. For ungtyre i O3 klas-

sificeringen ligger gennemsnitsprisen fra november 2021 til november 2022 38 procent højere end 

gennemsnitsprisen fra november 2020 til november 2021. For køer (P3) er prisen steget med hele 54 

procent for samme periode. For kvier (O3) er stigningen på 44 procent, og for kalve fra 8 til 12 

måneder (O3) er stigningen på 34 procent. Foderpriserne er dog også steget markant. Den gennem-

snitlige spotpris for hvede er således steget med 57 procent, og sojaskrå er steget med 25 procent. En 

beregnet spotpris på kalveblandinger er steget med 31 procent, og der er set en tilsvarende stigning i 

gennemsnitligt fakturerede foderpriser, men med væsentlige forskelle i timing over året.  
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Udviklingen i priserne for oksekød er illustreret ved EUROP-noteringen for udvalgte klasser i figur 

1.10. Det fortsat lave bytteforhold er en medvirkende årsag til en stigende eksport af spædkalve under 

2 måneder, som i 2020 nåede 43.800 kalve, i 2021 nåede 44.700 (Landbrug & Fødevarer, 2020b) og 

i 2022 forventes at nå et lidt højere niveau på 48.000 kalve. I perioden 2015-2018 var eksporten på et 

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

med den nuværende eksport.  

Figur 1.10. Slagtekreaturer, øre pr. kg slagtevægt i EUROP-ugepriser for udvalgte klassificeringer 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer (2022a). 

 

 

Mens bestanden af malkekøer er svagt faldende, fra 563.000 malkekøer i 2021 til forventet henholds-

vis 558.000 og 553.000 malkekøer i 2022 og 2023 (knap én procent pr. år), er bestanden af ammekøer 

i en fortsat udvikling mod væsentligt færre dyr. Bestanden var således på 80.000 dyr i 2021 og for-

ventes at falde til henholdsvis 75.000 og 71.000 i 2022 og 2023. Hvor bestanden af malkekøer for-

ventes at falde med 5 procent fra 2013 til 2023, forventes bestanden af ammekøer således at falde 

med 28 procent i samme periode.   

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

ventes ikke store udsving i denne produktion. Dog kan en ophørt eksport af kvier til Rusland og den 

høje notering på køer måske svagt øge udskiftningen og dermed den lidt højere slagtning af køer mod 

en reduceret eksport af kvier. Produktionen af slagtekalve og ungtyre er derimod mere følsom over 

for bytteforholdet mellem foderprisen og noteringen på kødet samt over for niveauet af den produk-

tionskoblede støtte. Produktionscyklussen er lang i oksekødsproduktionen, og de høje prisniveauer 

på både foder og notering medfører en øget kapitalbinding i produktionen, der også medfører en 

væsentlig risiko for tab, når eller hvis prisniveauerne falder igen.   
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Der forventes en ændring i mængdeindekset på kvæg på -4,9 procent fra 2021 til 2022 og en lidt 

større ændring i mængden på -5,6 procent fra 2022 til 2023. Prisen ventes at stige med 41,9 procent 

i 2022 sammenlignet med 2021. I 2023 ventes et fald i priserne på 11,2 procent.   

For 2022 ventes den samlede produktionsværdi for oksekødsproduktionen (ab landmand) i absolutte 

termer at være på knap 4 mia. kr. (en stigning på 27 procent i forhold til 2021), mens den for 2023 

ventes at falde til 3,3 mia. kr.  

Grise 

Den internationale handel med grisekød er stadig påvirket af ASF. Dette er ikke mindst en effekt af 

udbud og efterspørgsel på det kinesiske marked for grisekød, hvor produktionen i 2020 var meget 

reduceret på grund af ASF. Forud for ASF i 2018 var Kinas produktion af grisekød på cirka 54 mio. 

tons, mens den faldt til cirka 36 mio. tons i 2020. Forventningen er, at den kommer op på 51.000 tons 

i 2023 (Flemin, 2022). Der er dog stor usikkerhed forbundet med produktionsomfanget af grise i Kina 

og derfor også en stor usikkerhed om de stigende priser på det kinesiske marked i løbet af 2022. De 

stigende priser er således begrundet ud fra en lavere produktion end det, de officielle statistikker 

tilsiger. 

Den lave kinesiske produktion var baggrunden for de globalt høje grisepriser i 2020 og starten af 

2021. Hen over sommeren 2021 blev importen af fersk eller frosset grisekød reduceret, og den kvar-

talsvise import gik fra omkring 1,1 mio. tons i kvartalet i starten af 2021 til 400.000 tons i kvartalet i 

starten af 2022. Import af biprodukter (tæer, ører med videre) er stort set uændret hen over perioden 

(Flemin, 2022). Den danske eksport til Kina har fulgt samme mønster og er faldet med 60 procent fra 

første halvår 2021 til andet halvår 2022.  

Til trods for det store fald i importen til Kina er det kinesiske marked stadig det største eksportmarked 

for grisekød fra EU, med cirka 1,04 mio. tons fra januar til september 2022 (Flemin, 2022) og dermed 

cirka en tredjedel af den samlede eksport. Dette er efterfulgt af Filippinerne, Japan og Sydkorea med 

henholdsvis 0,34, 0,31 og 0,22 mio. tons i samme periode.  
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Også for den tyske eksport spiller ASF en afgørende rolle, idet der ikke længere eksporteres grisekød 

til Kina på grund af fortsat udbrud af ASF i Tyskland. Tyskland har tidligere haft en stor eksport til 

Kina, som nu i højere grad afsættes inden for EU. Fra årets start og frem til den 18. november har der 

været 1.437 smittetilfælde i Tyskland, jævnfør også tabel 1.5. 

Tabel 1.5. Smittetilfælde af ASF i EU, Serbien, Ukraine, Moldova og Nordmakedonien, jævnfør EU’s 

indberetningssystem  

Lande 

År til dato (1/1-18/11) 2021 2020 

Svin Vildsvin Svin Vildsvin Svin Vildsvin 

Estland   43 1 67   66 
Letland 6 775 2 338 3 300 
Litauen 16 256   238 3 222 
Polen 14 1.736 124 3.023 103 3.980 
Italien 4 244 1 14   40 
Ukraine 5 2 13 3 23 5 
Rumænien 305 410 1.648 1.019 1.008 848 
Ungarn   503   2.568   3.952 
Bulgarien 2 296 6 318 19 509 
Slovakiet 5 483 11 1.622 17 328 
Serbien 100 111 33 71 15 41 
Moldova 11 3 1   2 30 
Nordmakedonien 28 7         
Belgien            3 
Tyskland 3 1.437 4 2.431   338 

Grækenland         1   
I alt 499 6.306 1.844 11.712 1.194 10.662 

 
Kilde: Flemin (2022). 

 

  

I Vietnam er der i forsommeren godkendt en vaccine mod ASF, men i løbet af året blev godkendelsen 

midlertidigt suspenderet, da der blev indrapporteret høj dødelighed i forbindelse med brugen af vac-

cinen (Flemin, 2022). I løbet af efteråret blev det konkluderet, at dødsfaldene skyldtes forkort dose-

ring og forkert alder på dyret ved vaccination. De vietnamesiske myndigheder forventer derfor at 

genoptage vaccinationstilladelsen.  

Den manglende eksport fra lande ramt af ASF har påvirket markedspriserne negativt internt i disse 

lande. Lave priser, øget risiko for at blive inficeret samt risiko for, at grisene ikke kan transporteres 

inden for beskyttelseszonen efter et smittetilfælde, har samlet set været en giftig cocktail for produk-

tionen. Særligt Polen og Tyskland har oplevet faldende griseproduktion, og for begge lande er antallet 

af slagtninger i første kvartal af 2022 mere end 10 procent mindre end i første kvartal af 2021.  

Den danske produktion af grise forventes også at blive reduceret i både 2022 og 2023 i forhold til 

tidligere år. Den seneste svinetælling fra Danmarks Statistik bekræfter dette (Danmarks Statistik, 

2022l). Antallet af søer ved oktobertællingen i 2022 var 9 procent lavere end ved samme tælling året 

før, og det samlede antal af grise i Danmark var faldet med 10 procent. Vi forventer, at antallet af 

søer falder yderligere i 2023, og dermed vil der ske en betydelig reduktion i den samlede grisebestand. 
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Det dårlige bytteforhold mellem grisekød og foder samt et uattraktivt investeringsklima er de primære 

årsager til reduktionen i grisebestanden i løbet af 2022.  

De meget høje afgrødepriser, som landmændene har oplevet i løbet af 2022, har også materialiseret 

sig i høje foderpriser, som er den primære årsag til det dårlige bytteforhold. Det har været en stor 

udfordring for mange griseproducenter i 2022. Bytteforholdet mellem den beregnede afregning in-

klusive efterbetaling i forhold til foderprisen til slagtegrise i figur 1.11 viser, hvor mange kg foder, 

der kan købes for et kg grisekød. Bytteforholdet var historisk lavt i februar med et bytteforhold på 

mindre end fire. Selv ikke i 2003, da noteringen var 7 kr. pr. kg, var bytteforholdet så lavt.  

Figur 1.11. Bytteforhold mellem beregnet afregning for slagtegrise og foderomkostninger3 

Kilde: Modificeret efter Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Bytteforholdet er beregnet på baggrund af spotpriser på foderprodukter, hvilket i perioder kan afvige fra de gennemsnitligt 
fakturerede priser. 
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Bedringen i bytteforholdet i løbet af 2022 er primært forårsaget af en højere afregning på grisekød i 

løbet af året. Noteringen (uden efterbetaling) var 7,90 kr. pr. kg ultimo januar og primo februar, mens 

den ultimo november var 12,60 kr. pr. kg. I figur 1.12 er den gennemsnitlige afregning inklusive 

efterbetaling vist siden 2003. Vær opmærksom på, at i tidligere publikationer er det noteringen uden 

efterbetaling, som har været vist. Dog er der en systematisk stigning i efterbetalingen over perioden, 

og derfor er der skiftet til den beregnede afregning. 

Figur 1.12. Beregnet afregning for grisekød i perioden 2002-2022 

 

Kilde: Modificeret efter Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris (2022) og SEGES Innovation (2022). 

 

 

Prisen på grisekød er steget i løbet af 2022 som konsekvens af det stadigt faldende udbud af grisekød 

inden for EU. Forbruget af grisekød i EU er stort set konstant på cirka 32 kg pr. indbygger, og den 

aggregerede forbrugte mængde er mindre end den samlede produktion inden for EU. Tabel 1.6 viser 

markedsbalancen i EU27 fra 2020 og en prognose til og med 2023. Her fremgår det også, at der er en 

selvforsyningsgrad på cirka 120 procent for EU som helhed. 

Tabel 1.6. Markedsbalance for grisekød  

Slagtevægt, 1000 tons 2020 2021 2022, estimat 2023, prognose 

Netto produktion 23.220 23.611 22.425 22.278 
Import af svinekød 159 98 124 146 
Eksport af svinekød 4.943 4.748 3.949 3.831 
Forbrug 18.436 18.961 18.600 18.592 

Forbrug pr. indbygger (kg) 32,2 33,1 32,1 32,1 
Selvforsyningsgrad (pct.) 126 125 121 120 

 
Kilde: Flemin (2022). 
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På lang sigt på globalt plan forventes der fortsat en stigning i efterspørgsel efter svinekød til trods for 

et stagnerende forbrug i Europa. OECD/FAO (2022) forventer, at det globale svinekødsforbrug stiger 

med 17 procent inden 2031 i forhold til det nuværende niveau, primært drevet af velstandsstigning i 

udviklingslande.  

Politisk set har svineproducenternes dårlige økonomi været behandlet og medført EU-støttet privat 

oplagringsordning for grisekød. I perioden fra ultimo marts til ultimo april blev der samlet set oplagret 

47.500 tons grisekød i EU (Flemin, 2022). 

Eksporten til øvrige Europa 

Hvorvidt det primært er antallet af smågrise til eksport eller slagtegrise til slagtning i Danmark, som 

reduceres, afhænger i høj grad af prisudviklingen på smågrise i Tyskland og Polen. Vores forventning 

er, at antallet af søer falder yderligere med 6 procent i løbet af 2023, og at der derfor vil ske en 

reduktion i antallet af producerede smågrise. Den store nedgang i den tyske griseproduktion kan med-

føre, at smågriseprisen i Tyskland ikke umiddelbart opnår samme konkurrenceevne i forhold til små-

griseprisen på grise omsat i Danmark. Omvendt kan tyske slagterier, ligesom de danske, være inte-

resseret i at udnytte kapaciteten på slagterierne og dermed være villige til at betale en lidt højere pris 

i en periode i håbet om, at en af konkurrenterne reducerer slagterikapaciteten. 
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I figur 1.13 er den beregnede notering for smågrise vist sammen med eksportprisen (puljeprisen) og 

nulpunktsnoteringen. Princippet bag den beregnede notering er, at med gennemsnitlig produktivitet 

skal smågriseproducenten og slagtesvineproducenten have samme forrentning af den investerede ka-

pital. Tidligere var det primært den beregnede notering, som blev anvendt ved handel med smågrise 

i Danmark. Nu er vurderingen, at grise handlet i Danmark bliver afregnet til en gennemsnitspris mel-

lem puljeprisen og den beregnede notering. Nulpunktsnoteringen er Landbrug & Fødevarers bereg-

nede pris for, at økonomien i smågriseproduktionen ”går i nul”. Når afregningsprisen på smågrise er 

højere end nulpunktsprisen, så er der positivt afkast af produktionen for den gennemsnitlige produ-

cent.  

Figur 1.13. Nulpunktspris, eksportgrise og beregnet notering (smågrisepris, kr. pr. gris)

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris (2022). 
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Danske Svineproducenter (2022) offentliggør på baggrund af svineflyttedatabasen månedlige over-

sigter over eksporten af grise ud af landet. Med en antagelse om, at lastbiler med mere end 200 grise 

er transport af smågrise, viser Danske Svineprocenter udviklingen i eksporterede smågrise til de hyp-

pigste eksportlande. Figur 1.14 viser udviklingen smågriseeksporten, og her fremgår det, at eksporten 

er faldende, siden den toppede med 14,4 millioner grise i 2019 (Danske Svineproducenter, 2022). I 

2022 forventes eksporten at falde til 13,2 millioner grise, og et yderligere fald til cirka 12,5 millioner 

i 2023 forventes. Eksporten til Tyskland udgør en betydelig del af eksporten af smågrise har udgjort 

cirka 45 procent de senere år og forventes at falde til cirka 40 procent i 2022 og 2023. Det er et fald 

fra cirka 65 procent i 2013. 

Figur 1.14. Eksport af smågrise til europæiske lande for 2013-2021 og prognose for eksport for 2022-

2023 

Note: * Andre lande inkluderer Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Holland, Rumænien, Slovakiet som de største. 

** Tal for 2022 og 2023 er prognoser.  

Kilde: Danske Svineproducenter (2022). 

 

 

Rabobank forventer, at den tyske griseproduktion samlet bliver reduceret med 20-30 procent, og der-

med er der udsigt til, at eksporten af smågrise til Tyskland reduceres yderligere i de kommende år 

(Stevens, 2022). 

Effekt på slagtninger i Danmark 

Den aktuelle nedgang i antallet af søer medfører - ud over nedgangen i eksporten - også en nedgang 

i slagtesvin til danske slagterier. Samlet set forventer vi, at der bliver slagtet cirka 1 million færre 
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slagtegrise i Danmark i 2022 i forhold til 2021, og at det dermed ender på cirka 17 millioner slagt-

ninger. I 2023 forventer vi en yderligere reduktion, så der samlet bliver slagtet 16,2 millioner grise i 

Danmark.  

Efterbetalingen for grise leveret til Danish Crown blev i 2022 (oktober 2020 til oktober 2021) 130 

øre pr. kg. Derudover er der indsat 16 øre på personlige konti som en del af egenkapitalen i Danish 

Crown. Efterbetalingen matches i år af Tican Fresh Meat (herunder SB Pork, herefter omtalt som 

Tican), hvilket Tican ikke umiddelbart gjorde for regnskabsåret forinden. Dog har Tican i december 

2022 meldt ud, at de udbetaler restbetalingen efterfølgende (Brahe-Pedersen, 2022).  

Status på indtjening i griseproduktion 

I prognosen for 2023 er det forventet, at noteringen stiger i løbet af første halvår og når 14 kr. pr. kg 

og efterbetaling i forsommeren. I historisk sammenhæng forventes der dermed en meget høj notering, 

men omvendt så er omkostningsniveauet også historisk højt. Derudover forventes det, at puljeprisen 

på smågrise stiger og når over 500 kr. pr. smågris hen over sommeren. Puljeprisen og den beregnede 

smågrisenotering ligger på niveau. 

 

Produktionsværdien af svin forventes at lande omkring 25 mia. kr. i 2022, hvilket er et ret højt niveau 

historisk set. Det er på niveau med produktionsværdien i 2019, men knap 3 mia. kr. lavere end i 2020. 

I 2023 forventes produktionsværdien at stige med 2,4 mia. kr. til 27,4 mia. kr., hvilket er på niveau 

med rekordåret 2020 og endda baseret på en væsentligt mindre produktionsvolumen.    

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

stigende foderpriser, og indtjeningen forventes således at falde fra cirka 1,2 mio. kr. pr. bedrift før 

aflønning af brugerfamilien i 2021 til cirka 400 t.kr. per bedrift i 2022. I 2023 forventes den gennem-

snitlige afregningspris at stige, samtidig med at foderomkostningerne, som gennemsnit for året, for-

ventes at falde - med den konsekvens, at driftsresultatet for 2023 for de store svineproducenter for-

ventes at lande på cirka 1,5 mio. kr. pr. bedrift. For 2022 i særdeleshed er resultaterne for individuelle 

bedrifter afhængige af selvforsyningsgraden af korn til foder, da foderomkostningerne udgør en væ-

sentlig andel af de samlede omkostninger. Det meget lave bytteforhold i løbet af 2022 indikerer, at 

svineproducenterne skulle forvente meget lave resultater i 2022. At det, lidt overraskende, trods alt 

ikke er lavere i denne opgørelse tilskrives, at en andel af svineproducenterne selv dyrker deres eget 

korn til foder. 

Slagtekyllinger 

Økonomien i produktionen af slagtekyllinger har også været under pres de seneste par år. Under 

covid-19-krisen blev afsætningen presset af mangel på afsætning til foodservice, og samtidig opstod 

der afsætningsproblemer på eksportmarkeder på grund af udbrud af fugleinfluenza i Danmark. Med 

udsigt til kraftigt stigende foderpriser i efteråret 2021 så producenterne derfor ind i 2022 med en vis 

pessimisme (Jensen, 2022). Disse forudsigelser skulle dog vise sig ikke at holde stik, da 
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fjerkræslagterierne i løbet af 2022 formåede at hæve noteringerne i samme grad som foderprisstig-

ninger. Dermed er fjerkræproducenter fornuftigt stillede her ved udgangen af 2022 (Jensen, 2022).  

 

I forlængelse heraf er det tankevækkende, hvordan de private fjerkræslagterier i højere grad skærmer 

deres leverandører mod et dårligt bytteforhold, mens det andelsejede Danish Crown ikke er i stand til 

at gøre det samme. Man skulle måske tro, at det integrerede ejerskab i et andelsselskab var bedre til 

at skærme landmanden mod usikkerhed, men det har ikke været tilfældet for slagterierne. Sagen er 

nok, at når der er gode tider, så vil andelshaverne hellere have pengene udbetalt end lade dem stå i 

selskabet som værn mod dårlige tider. Her kan private slagterier i højere grad beholde profitten i gode 

tider, men til gengæld er de nødt til at beskytte deres leverandører i dårlige tider, hvis de også skal 

sikre sig leverancer fremover. 

 

Medvirkende til det forbedrede bytteforhold for slagtekyllinger er dog også, at fugleinfluenza, modsat 

tidligere, ikke har haft så stor indflydelse på slagteriernes afsætning (Jensen, 2022). Det er lykkedes 

at lave en regionaliseringsaftale med Sydkorea, således at det blot er området omkring et udbrud, der 

ikke kan eksporteres fra – og ikke som før hele landet. Derudover betyder den udbredte smitte, der 

har været over det meste af Europa i 2022, at konkurrencen på eksportmarkeder og dermed konse-

kvenserne for eksportpriser ikke har været så stor (Jensen, 2022).      

 

Betragtes produktionsværdien for fjerkræ i tabel 1.1, er den faldet en smule i 2021 og er herefter 

steget markant i 2022. Bevægelsen dækker over, at både priser og mængder er faldet markant i 2021 

(covid-19 og fugleinfluenza), mens bevægelsen i 2022 udelukkende skyldes en markant prisfrem-

gang. Grunden til, at mængder ikke er steget i 2022, er bevægelsen over mod langsomt voksende 

kyllinger. Det er således også en del af priseffekten, at producenterne sælger en dyrere kylling, der 

har gået længere tid i kyllingehuset.  

 

Med en begyndende krisebevidsthed hos forbrugerne ser det dog lidt sværere ud for den dyre vare i 

køledisken. Danpo har således i løbet af efteråret meldt ud, at skiftet mod langsomt voksende kyllin-

ger kommer til at gå lidt langsommere end håbet (Stavnbjerg, 2022). Forventningen til 2023 er såle-

des, at der er flere kyllingeproducenter, der skifter tilbage til ”turbokyllinger” (Ross 308), og dermed 

vil mængden pr. kyllingehus pr. år stige igen. Det er denne forventning, der er lagt ind i produktions-

værdien, som forventes at stige yderligere i 2023 på baggrund af både højere priser og mængder.     

Konsumæg 

Hvor kyllingeproducenterne har formået at få hævet afregningsprisen i forbindelse med de højere 

foderomkostninger, er det ikke tilfældet for ægproducenterne. De højere foderpriser har derfor sat 

ægproducenterne under pres med et markant forringet bytteforhold. Årsagen skal findes i et for stort 

udbud af æg. 
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Baggrunden herfor er en markant udvidelse af produktionen igennem en længere årrække frem til 

2021. Skiftet væk fra buræg har således medført en investeringsbølge i andre produktionsformer og 

en samlet større produktionskapacitet. Som det ses i figur 1.15, er det især et skifte over til skrabeæg 

og økologiske æg. 

Figur 1.15. Udvikling i produktion af æg (mio. kg pr. år)4 

Kilder: Danmarks Statistik (2022c) og egne beregninger. 

 

 

Problemet skal især findes indenfor de økologiske æg, og med forbrugernes bevægelse væk fra de 

dyreste alternativer må det forventes, at de økologiske producenter kommer endnu mere under pres 

(Larsen, 2022). De nyeste tal fra fødevarestyrelsen viser således et fald på cirka 15 procent i forbruget 

af økologiske æg i tredje kvartal af 2022 (Pedersen, 2022).     

Der er flere veje ud af denne situation. Med det dårlige bytteforhold er der producenter, der enten 

forlænger tomgangsperioden mellem hold eller helt stopper produktionen. Dermed vil mængden af 

især økologiske æg falde på kort sigt. Denne mængdenedgang er også afspejlet i vores prognose for 

2023.  

 

 
4 I 2021 blev frilandsproducenterne i en periode nedklassificeret til skrabeæg på grund af indespærring i forhold til fuglein-
fluenza. Den småt stiplede linje angiver produktionen, hvis denne nedklassificering ikke var sket.  
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Derudover vil der også ske en bedring af bytteforholdet, efterhånden som ægpakkerierne ikke længere 

er bundet af tidligere priskontrakter med detailhandlen (Larsen, 2022). Man kan derfor forvente en 

bedring i ægproducenternes økonomi på lidt længere sigt.  

1.5 Brugerfamiliernes samlede indkomster 

For hovedparten af danske jordbrug afhænger brugerfamiliens økonomiske forhold både af indtjenin-

gen fra bedriften og indkomster fra andre kilder, idet der naturligvis er en betragtelig variation på 

tværs af størrelsesgrupper. De mindre brug er kendetegnet ved at have en indtjening fra jordbruget 

under gennemsnittet og er i mindre grad i stand til at udnytte størrelsesøkonomiske fordele. Det be-

tyder ikke nødvendigvis en lavere forbrugsmulighed for brugerfamilierne, idet indtjeningen fra jord-

bruget i vidt omfang suppleres med indkomst fra andre kilder, det vil sige arbejde uden for bedriften, 

pensioner med videre. Brugerfamiliens samlede indtjening fordelt på kilder og brugsstørrelse er be-

lyst i tabel 1.7. 

Dataene i tabel 1.7 er væsentligt påvirket af et databrud mellem 2019 og 2020, hvor bundgrænsen for 

at indgå i landbrugets regnskabsstatistik blev redefineret, og populationen gik fra cirka 24.000 til 

17.000 bedrifter, og hvor det var små bedrifter, der forsvandt. I det følgende kommenteres tabel 1.7 

kun for årene 2020-2023.  

Driftsresultatet fra jordbrug før brugeraflønning har for 2020 og 2021 i gennemsnit været på cirka 

590 t.kr. For 2022 forventes et niveau på cirka 930 t.kr., altså cirka 57 procent bedre, og for 2023 et 

niveau på cirka 385 t.kr., altså cirka 35 procent lavere end niveauet for 2020 og 2021. Gennemsnittet 

for 2022 og 2023 bliver således også pænt over niveauet af gennemsnittet for 2020 og 2021.   

Husstandsindkomsten, givet ved den løbende indkomst i alt, vurderes i 2022 at blive på 1,49 mio. kr., 

32 procent højere end gennemsnittet for 2020 og 2021. I 2023 vurderes husstandsindkomsten at falde 

til 875 t.kr., 22 procent lavere end gennemsnittet for 2020 og 2021. Gennemsnittet af 2022 og 2023 

vurderes således at blive lidt bedre (5 procent) end gennemsnittet for 2020 og 2021. Denne stigning 

kan dog ikke modsvare den generelle inflation, og der er dermed en reallønsnedgang for brugerfami-

lierne.   

Generelt forholder det sig sådan, at brugerfamiliens indkomst på deltidsbrugene overvejende er be-

tinget af indtjening uden for bedriften, idet driftsresultatet fra jordbrug før brugeraflønning for denne 

gruppe normalt er negativt. 2020, 2021 og 2022 ventes dog at adskille sig fra denne normal ved, at 

driftsresultatet er positivt og dermed bedre end normalt. For 2022 ventes den løbende indkomst at 

stige med 22 procent i forhold til niveauet fra 2020 og 2021. Grunden til den højere indtjening fra 

jordbrug for denne gruppe skal primært findes i den gode kornhøst og de høje priser i 2022. Deltids-

brug har primært planteavl med en høj andel af korn, især af vårsæd, og en relativt lav andel af frø og 

kartofler sammenlignet med det, man ser ved heltidsplantebrug. For 2023 forventes en husstandsind-

komst på 574 t.kr. for deltidsbrugene. Dette er 18 procent under niveauet for 2020 og 2021. 2022 og 

2023 forventes som gennemsnit at give et resultat, der er cirka 2 procent højere end gennemsnittet for 

2020 og 2021.  
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På de mellemstore jordbrug er den løbende husstandsindkomst i højere grad afhængig af indkomsten 

fra bedriften. Det skyldes, at den større arbejdsindsats på de mellemstore brug ikke giver mulighed 

for lønarbejde i samme omfang som på deltidsbrugene. Det ses, at denne gruppe af bedrifter har 

lønindkomst, pension, dagpenge og børnetilskud, der er cirka 140 t.kr. lavere end deltidsbrugene. 

Dermed er husstandsindkomsten også mere følsom over for udsving i priserne på landbrugets pro-

dukter og på produktionsforholdene. Med de gunstige priser i 2022 forventes husstandsindkomsten 

at blive 1,24 mio. kr., hvilket er det højeste inden for den seneste 10-årige periode. Mens gennem-

snitsindkomsten for 2020-2021 var på 977 t.kr., ventes gennemsnitsindkomsten for 2022 at være 27 

procent højere. For 2023 ventes et markant fald til 500 t.kr. eller 49 procent lavere end gennemsnittet 

for 2020 og 2021, og der er dermed udsigt til det dårligste resultat i en årrække for denne gruppe 

bedrifter. Det forventes også, at husstandsindkomsten for de mellemstore bedrifter vil være lavere 

end deltidsbedrifterne i 2023, hvilket ikke er et normalt billede.   

På de store brug slår svingninger i indtjeningen fra jordbruget kraftigt igennem på den løbende hus-

standsindkomst. Det er især bedrifter med animalsk produktion, der præger denne gruppe, men ud-

viklingen på tværs af de animalske sektorer udviskes her. De høje resultater for mælkeproducenter 

mere end opvejer således de mindre gode resultater for svineproducenter i 2022. Husstandsindkom-

sten forventes at blive på 2,89 mio. kr., 43 procent bedre end gennemsnittet af 2020 og 2021. I 2023 

forventes resultatet at falde til 1,67 mio. kr., 17 procent lavere end gennemsnittet for 2020 og 2021.  

Beregnes et simpelt gennemsnit for den (forventede) løbende indkomst i perioden fra 2020 til 2023, 

ligger dette på cirka 2,1 mio. kr. for de store brug med mere end to helårsarbejdere, mens det er på 

924 og 707 t.kr. for henholdsvis de mellemstore brug og deltidsbrugene. Selv om de store brug har 

en væsentligt mere varierende indkomst, ligger deres gennemsnitlige løbende indkomst over tid noget 

over niveauet for de andre størrelsesgrupper. Dette hænger godt sammen med den større risiko, disse 

producenter har påtaget sig, med store investeringer i landbrugsaktiver. Indkomsterne afspejler også 

aflønning af en typisk større egenkapital. 
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Tabel 1.7. Brugerfamiliens samlede indkomst (1.000 kr. pr. bedrift) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Alle jordbrug        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 281 38 325 624 559 930 385 
Driftsresultat fra andre erhverv 62 83 83 87 149 144 91 
Overskud af brugerbolig1 15 15 15 14 12 12 12 
Private nettorenteudgifter 18 17 16 15 13 19 47 
Lønindtægt  303 286 331 323 321 331 343 
Pension, dagpenge og børnetilskud 93 105 111 91 89 91 93 
Løbende indkomst i alt 737 511 848 1.132 1.126 1.489 875 
        
Deltidsbrug (under en helårsarbejder)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning -41 -55 -8 58 148 227 -25 
Driftsresultat fra andre erhverv 49 79 63 57 134 139 110 
Overskud af brugerbolig1 14 14 15 10 9 9 9 
Private nettorenteudgifter 13 11 11 9 8 12 32 
Lønindtægt  368 335 381 384 367 375 390 
Pension, dagpenge og børnetilskud 117 137 144 125 116 119 122 
Løbende indkomst i alt 496 499 583 629 770 857 574 
        
Mellemstore brug (en-to helårsarbejdere)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 307 143 430 514 562 768 64 
Driftsresultat fra andre erhverv 67 74 75 60 121 124 100 
Overskud af brugerbolig1 16 16 13 20 16 15 15 
Private nettorenteudgifter 18 16 16 16 13 19 46 
Lønindtægt  206 231 273 265 279 289 299 
Pension, dagpenge og børnetilskud 53 55 62 59 66 66 68 
Løbende indkomst i alt 637 504 839 912 1.041 1.244 500 
        
Store brug (mindst to helårsarbejdere)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 1.172 230 1.236 1.716 1.374 2.434 1.369 
Driftsresultat fra andre erhverv 97 98 145 154 193 164 48 
Overskud af brugerbolig1 15 15 16 18 17 17 16 
Private nettorenteudgifter 34 30 30 26 24 34 80 
Lønindtægt  175 186 215 240 252 261 270 
Pension, dagpenge og børnetilskud 45 48 37 43 44 45 47 
Løbende indkomst i alt 1.471 546 1.620 2.163 1.874 2.887 1.671 
 
Anm. Opgørelsen omfatter kun enkeltmandsejede jordbrug med oplyst privatøkonomi.  
1Overskud af brugerbolig er opgjort som huslejeværdi fratrukket vedligeholdelse, forsikringer mv. De tilhørende renteudgifter er inde-
holdt under Private nettorenteudgifter.  
Note: en mindre inkonsistens i Danmarks Statistiks data for 2017 er gengivet.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik (a og b). 

 

 

Det er gruppen af mellemstore brug, der kommer til at have den værste relative udvikling i indkom-

sterne i 2023 sammenlignet med 2020 og 2021. Årsagen er primært, at økonomien i planteavl ikke 

vurderes at være god i 2023 for bedrifter, der må indkøbe gødning. Samtidig slår rentestigningerne 

mere igennem for denne gruppe end for deltidsbedrifterne, hvor lønindtægter også er med til at sta-

bilisere indkomsten. For de store brug er resultaterne i gennemsnit gode i 2022 og 2023, men dette 

dækker over en stor variation på tværs af driftsformer og bedrifter.   
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1.6 Særlige forhold  

Nedgang i griseproduktionen 

De meget høje foderpriser har medført en relativt stor nedgang i griseproduktionen i 2022, illustreret 

ved at svinetællingen i oktober 2022 viste 10 procent færre grise i forhold til samme tidspunkt i 2021. 

Vi forventer, at denne nedgang fortsætter ind i 2023 og dermed medfører et samlet kraftigt fald i 

produktionen. Faldet i antal søer fra 2020 til 2023 er dermed samlet set på 15 procent. Det samlede 

antal søer i Danmark forventes i 2023 dermed at være det laveste siden slutningen af 1980’erne. 

Der har tidligere været kraftige fald i griseproduktionen på grund af dårlige prisrelationer, selv om 

det typiske resultat af dårlige prisrelationer er, at hidtidige ejere går konkurs, men at produktionen 

fortsætter med nye ejere. I årene op til 2013, hvor der kom krav om løsgående søer i drægtighedsstal-

den, faldt antallet af søer med 13 procent. I 2008, hvor der også var høje afgrøde- og dermed foder-

priser, faldt antallet af søer med 8 procent på ét år. Endelig faldt antallet af søer med cirka 10 procent 

fra 1980 til 1981, da der var krise i landbruget med mange konkurser. Udviklingen i antallet af grise 

de sidste 100 år er vist i figur 1.16. Bemærk i øvrigt, at et fald på 100.000 søer i 1980 påvirkede 

markant flere besætninger end et fald på cirka 100.000 søer i 2022. 

Figur 1.16. Grisebestanden de sidste 100 år i Danmark 

 
Note: Bestanden for 2023 er en prognose. Der er et databrud i 1997, hvor definitionen af pattegrise ændres fra at være grise op til 20 kg 
til at være ikke-fravænnede grise. Derfor er der et stort fald i antallet af patte-/smågrise og en stor stigning i antallet af andre svin. 
Kilder: Danmarks Statistik (2022e, 2022f). 
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Man kan jo spørge sig selv, hvorfor antallet af søer falder så kraftigt nu. Svaret på det spørgsmål er 

nok flersidet. For det første er der et dårligt bytteforhold med høje foder- og energipriser samt grise-

priser, som ikke kan honorere de omkostninger, det medfører. For det andet er der stor usikkerhed 

om den kommende regulering af landbruget, hvor et af hovedtemaerne i den netop overståede valg-

kamp var en afgift på landbruget på udledning af klimagasser. Dette er indbegrebet af et uattraktivt 

investeringsklima, så de producenter, som står over for mindre eller større investeringer, vil være 

utilbøjelige til at foretage investeringen og vælger dermed at lukke produktionen i stedet for. 

Endelig er meldingerne om skærpet dyrevelfærdslovgivning i Tyskland måske også medvirkende til 

en lavere tiltro til attraktivt eksportmarked for smågrise i fremtiden. Fra 2036 skal søerne være løs-

gående i farestalden, og grisen skal have væsentligt mere plads. Hvis det medfører, at den tyske pro-

duktion bliver reduceret væsentligt, bliver det mindre attraktivt at basere sin danske smågriseproduk-

tion på eksport. Et andet initiativ, som har fået en del opmærksomhed, er ”Fünf mal D”, som står for, 

at grisen er født, opvokset, opfedet, slagtet og forarbejdet i Tyskland (Deutschland, D). Figur 1.17 

viser en annonce fra den tyske landbrugssammenslutning, som netop slår på, at hjælpen til de tyske 

landbrug ligger lige for hånden. Hvis dette initiativ får stor gennemslagskraft, så reducerer det også 

danske smågriseproducenters tiltro til attraktive markedsvilkår for danske smågrise. Flere tyske su-

permarkedskæder har annonceret, at de kun vil sælge fersk grisekød, der opfylder 5xD (Hansen, 

2021). 

Figur 1.17. Annonce fra Deutscher Bauernverband om at støtte 5xD 

 

Kilde: Bayerischer Bauernverband (2022). 

 

 

Initiativet om fem gange D fra den tyske landbrugssammenslutning er et eksempel på en nationalise-

ringstendens, som er blevet mere fremherskende i de senere år, og i særdeleshed efter at covid-19-

problemstillinger medførte ekstra opmærksomhed på forsyningssikkerhed. Også inden for landbrugs-

politikken i EU er der tendens til videre nationale rammer for udmøntning af politikken end den, der 

har været, under de tidligere landbrugspolitiske programmer.  
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Nationaliseringstendensen i forbruget er en klar ulempe for dansk landbrug, der netop er meget ek-

sportorienteret og dermed afhængig af, at udenlandske forbrugere er villige til at købe danske pro-

dukter. Det øgede nationale ansvar for udformningen og implementeringen af den europæiske land-

brugspolitik kan også være en udfordring for dansk landbrug, da der på tværs af de europæiske lande 

er forskel på, hvilke og hvor ambitiøse økosystemtjenester landbruget skal levere for landbrugsstøt-

ten. Et uens ambitionsniveau er en udfordring for konkurrenceevnen for de lande med mest ambitiøse 

målsætninger.  

Generelle prisstigninger 

Et særligt forhold i 2022 har været de kraftigt stigende priser på en lang række varer, som dækker 

både landbrugets salgsprodukter, men også i høj grad landbrugets inputfaktorer. Landbrugets produk-

tion svinger grundlæggende ikke særligt meget, når det betragtes på brancheniveau, så derfor spiller 

priserne en afgørende rolle for det økonomiske resultat. Dette er et vilkår ved landbrugsproduktionen, 

som landmændene er underlagt som pristagere. Men i 2022 har disse udsving været ekstraordinært 

store. En illustration af udsvingene kan ses i figur 1.18. 

Figur 1.18. Prisindeks for jordbrugets salg og køb (2015 = 100) 

 
Kilde: Danmarks Statistik (2022j). 

 

 

For hele perioden siden 2010 frem til starten af 2021 har prisindekset, hvor 2015 er lig 100, ligget i 

spændet mellem 64 og 142. Men fra 2021 har indekset på energi, særligt elektricitet, eksploderet og 

har nået indeks 231 i 2022, cirka samme indeks som gødningsstoffer i alt. Dette harmonerer med, at 

gødningsproduktion er meget energitungt. Også korn og mælk er steget meget kraftigt og er nået over 
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indeks 180. Til sammenligning har forbrugerprisindekset med 2015 lig indeks 100 nået et indeks på 

117,6 i oktober måned 2022. Indeholdt heri er fødevarer, som i samme periode nåede et indeks på 

125. Det er altså en helt ekstraordinær situation med de meget høje prisstigninger og meget forskel-

ligartede udviklingsforløb på tværs af produkter og indsatsfaktorer. Prisudviklingen for foderstoffer 

følger i sagens natur i høj grad prisudviklingen på korn, så for de bedrifter, som selv dyrker korn og 

benytter kornet til foder, svarer det til at flytte penge fra den ene baglomme til den anden. Det samme 

gør sig gældende for landet som helhed. 

Husdyrproducenterne benytter derudover husdyrgødning på markerne og har dermed en ressource, 

som landmænd udelukkende med planteproduktion ikke råder over.  

Producenter af animalske produkter, som ikke er selvforsynende med korn, er hårdt ramt af de høje 

priser på foderstoffer. Især nogle svineproducenter er hårdt ramt af dette, mens mælkeproducenter 

typisk har en høj selvforsyningsgrad med grovfoder og dermed ikke er så hårdt ramt. Derudover er 

mælk et af de animalske produkter, der er steget mest, hvilket samlet set betyder, at mælkeproducenter 

har gode økonomiske resultater i 2022. 

Landmænd, som udelukkende producerer vegetabilske produkter, forventes i 2022 at have et godt 

økonomisk resultat. Selv om gødningsprisen er steget markant, så er en del af den forbrugte handels-

gødning til driftsåret 2021/2022 indkøbt tidligt i efteråret 2021 til relativt lave priser, og dermed er 

kornet produceret med lave priser på indsatsfaktorer, samtidig med at kornet formentligt er solgt til 

høje priser. Dog vil der være landmænd, som har solgt en del korn på kontrakt til lavere niveauer 

allerede i efteråret 2021, da priserne bevægede sig opad. 

Priserne på landbrugets salgsprodukter falder med meget stor sikkerhed igen – måske endda snart (i 

december 2022 er nogle afgrødepriser allerede faldet betydeligt). Det er dog usikkert, om prisudvik-

lingen på indsatsfaktorer som for eksempel gødning falder lige så hurtigt. Derudover er der en række 

andre produkter og tjenesteydelser, som er fulgt med opad i pris, men hvor prisresponsen i negativ 

retning nok er betydelig mere langsom. Disse inputfaktorer vil således medføre en mere varig stigning 

i produktionsomkostninger.  

Ydermere er der et biologisk lag mellem indkøb af indsatsfaktorer – til salg af landbrugsprodukterne. 

For eksempel indkøbes gødning senest i løbet af vinteren, mens man først har vished for afgrøde-

mængden efter høst. I oksekødsproduktionen er tilsvarende en lang produktionscyklus med forbrug 

af dyrt foder til opfedning af dyr, der ikke nødvendigvis kan sælges til høje priser, når de når slagte-

vægten. Ligesom rentestigningerne rammer bundlinjen væsentlig forsinket i forhold til inflationen, er 

det sandsynligt, at rentefaldet også vil være forsinket, når inflationen falder igen på et tidspunkt. På 

den måde kan landbruget sandsynligvis se frem til år med lave afregningspriser og høje renteomkost-

ninger.  

En situation med nogle af de samme ingredienser udspandt sig i 1980, hvor der i en længere periode 

forud havde været høj inflation og også høje renter. Da inflationen begyndte af falde, men renterne 
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forblev høje, medførte det et stort antal konkurser i landbruget. På grafen over svineproduktionens 

udvikling (figur 1.16) kan dette ses i et fald på 17 procent i den samlede sobestand fra 1980 til 1984.  

Selv om inflations- og renteniveauerne i den nuværende situation er meget langt fra niveauerne i 

1980’erne, kan der i løbet af de kommende år være et eller flere år, hvor indkomsterne i landbruget 

bliver væsentligt negativt påvirket af timingen i normalisering af prisniveauerne og renterne. Dette er 

et af perspektiverne for de kommende år. I det følgende beskrives andre perspektiver.  

1.7 Perspektiver de kommende år 

Hvor 2022 bliver et godt år for landbruget målt på indkomst efter finansielle poster, kommer der et 

markant fald til 2023. Det er ikke, fordi 2023 bliver et dårligt år målt på nettorestindkomst. Det bliver 

et resultat over gennemsnittet for de foregående 10 år. De ordinære nettorenteudgifter stiger dog vold-

somt med 6,6 mia. kr. Renteudviklingen vil være definerende for de økonomiske perspektiver i land-

bruget de kommende år. 
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Tages 2022 og 2023 samlet under ét, er resultatet på sektorniveau ganske flot i en historisk sammen-

hæng. I figur 1.19 sammenholdes Indkomst efter finansielle poster med Arbejdsvederlaget for bru-

gerfamilierne for perioden fra 2000 til prognoseåret 2023. Figuren viser tydeligt, at niveauet for 2022-

23 i gennemsnit er over lidt over niveauet for de foregående 11 år i gennemsnit. Det er dog også 

tydeligt, at dette dækker over et 2022, hvor forholdet mellem resultat og brugerfamiliernes arbejds-

indsats ikke er overgået i nyere tid, og et 2023-resultat, der ikke er på et niveau, der sikrer en bære-

dygtig aflønning af brugerfamiliernes arbejdsindsats på længere sigt.  

Visuelt giver figur 1.19 anledning til at opdele perioden i tre faser, illustreret med blå linjer. I første 

periode fra 2000-2006 var niveauet lavt, men positivt. I anden periode fra 2007 – 2010 var indkomsten 

efter finansielle poster negativt, blandt andet i forbindelse med finanskrisen. I tredje periode fra 2011 

og frem til 2022 har niveauet i gennemsnit næsten været 1,08, inklusive prognoseåret 2022. Det ser 

derfor ud til, at landbruget de sidste 12 år – på trods af perioden fra 2015 til 2018 med Ruslandsboy-

kot, tørke med videre – er rykket et niveau op i indkomst i forhold til perioden før finanskrisen. En 

del af forklaringen på denne periode med fuld aflønning af arbejdsindsatsen, er det lave renteniveau, 

der har været gældende efter finanskrisen, men som måske er kommet til en ende, i hvert fald mid-

lertidigt.    

Figur 1.19. Resultatoverblik for landbrugets samlede indkomstforhold fra 2000 til prognose for 20235

Kilde: Egne beregninger baseret på tabel 1.1 og tidligere årgange. 

 

 

 

 
5 Figur 1.19 skal forstås på den måde, at hvis forholdet er over 1, er indkomsten for hele landbruget samlet set højere end 
det beregnede arbejdsvederlag til brugerfamilierne. Med andre ord, er overskuddet stort nok i gennemsnit til både at dække 
ejernes løn samt give en vis forrentning af ejernes egenkapital, vil tallet være større end 1. Er forholdet positivt, men under 
1, er der i gennemsnit et overskud til dækning af familiernes arbejdsvederlag - men beløbet er mindre, end hvad der kunne 
opnås ved at allokere arbejdstimerne i alternativ beskæftigelse. Er forholdet negativt, er der ikke i gennemsnit overskud 
før aflønning af brugerfamilien.  
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Mens landbruget godt kan håndtere rentestigningerne på kort sigt, så er det en udfordring, hvis ren-

terne forbliver høje i en længere periode. Markedet forventer dog faldende renter på lidt længere sigt, 

udtrykt i form af en aktuelt inverteret rentekurve. Renteudviklingen er dog mere end almindeligt 

usikker for tiden, mens den er enormt vigtig for landbrugets indkomst de kommende år. 

Renteudviklingen og inflationen hænger tæt sammen, og som nævnt i foregående afsnit er det inden 

for en kortere årrække sandsynligt, at der vil komme et år, hvor landbrugets faktorpriser og rentebe-

talinger stadig er høje, mens produktpriserne bliver lave.  

Selv om et nyt og højere renteniveau vil lægge en dæmper på erhvervets indkomstniveau, er der også 

et andet perspektiv på højere renter og inflation. Hvis inflationen fortsat sætter sig i fødevarepriserne, 

er det ikke nødvendigvis den store ulykke for erhvervet, idet inflationen også vil medføre betydelige 

debitorgevinster, i form af faldende realværdi af restgælden. Mælkeproducenterne, som har en høj 

gæld, men som også har set store indkomststigninger i 2022, kan være eksemplet på dette. 

2023 bliver også det første år af den kommende CAP-planperiode 2023-2027. Det er meget usikkert, 

hvordan søgningen til de forskellige bioordninger (eco-schemes) bliver, og der er en vis sandsynlig-

hed for, at ordningerne må justeres, efterhånden som søgningen erkendes. Der kan dog meget let blive 

en dynamisk tilpasning med visse paralleller til den klassiske cobweb-teori inden for landbrugsøko-

nomi.  

Et muligt scenarie som eksempel på denne problematik er, at bioordningen for biodiversitet og bære-

dygtighed bliver underansøgt i 2023. Landbrugerne kender ikke ordningerne så godt endnu, og de 

høje afgrødepriser gør landbrugerne utilbøjelige til at braklægge mere jord, end de skal, som følge af 

kravet om 4 procent ikke-produktive arealer. For at opfylde arealmålsætningen kunne Landbrugssty-

relsen være tilbøjelig til at hæve satsen for 2024, mens landbrugerne omvendt kan erfare, at afgrøde-

priserne i løbet af 2023 falder, og dermed søger mere ind i bioordningen for 2024. Dette kan således 

føre til overansøgning i 2024 og en reduktion i støttesatsen til 2025, og sådan kan det fortsætte til 

stadighed. Dette er ikke et udtryk for, at det vil komme til at gå sådan. Men det er et udtryk for, at 

søgningen til bioordningerne meget let kan komme til at gå anderledes, end man planlægger.    

I international kontekst vil den nye CAP-planperiode fra 2023 også markere begyndelsen på en peri-

ode med mere national indflydelse på landbrugspolitikken. Dette er der mange gode grunde til, idet 

de landbrugs- og miljøpolitiske udfordringer er forskelligartede imellem de europæiske lande. Men 

det åbner også for risikoen for en mere nationaliseret landbrugspolitik, hvor det bliver nationale pro-

duktionsinteresser, der kommer til at påvirke udformningen af politikken. Dette bliver ikke nødven-

digvis i dansk og dansk landbrugs interesse.    

Usikkerhed præger i høj grad landbrugets fremtid – både i form af markedsmæssig usikkerhed, blandt 

andet som følge af inflationen affødt af covid-19-eftervirkninger og krigen i Ukraine, men også i form 

af produktionsmæssige usikkerheder om for eksempel situationen med ASF i Asien samt fortsat ASF 

i Europa. Efter folketingsvalget fylder også den institutionelle usikkerhed om regulering vedrørende 
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den grønne omstilling, for eksempel i form af CO2-e-afgifter i landbruget. Spørgsmålet er nok ikke 

længere, om der kommer en afgift, men i højere grad hvordan og hvornår. Disse spørgsmål er ekstremt 

vigtige for investeringsklimaet i dansk landbrug. Beslutningstagere i erhvervet står derfor fortsat i det 

dilemma, at der, på trods af behov for handling, er stærke incitamenter til et vente og se tiden an.  

1.8 Tabeller for jordbruget opdelt efter driftsform og størrelsesgrupper 

I dette afsnit præsenteres jordbrugets regnskabsresultater for udvalgte driftsformer. Kommenteringen 

af tabellerne holdes på et absolut minimum, da de vigtigste tendenser for priser og mængder er be-

skrevet i afsnit 1.2 til 1.4. Indtjeningen i udvalgte driftsformer er primært baseret på de regnskaber, 

der indgår i Danmarks Statistiks jordbrugsregnskabsstatistik (Danmarks Statistik, a) i årene 2015-

2019, samt egne fremskrivninger til 2020 og 2021. 

I afsnit 1.1-1.4 og 1.6-1.7 benyttes primært begreber fra nationalregnskabet for at illustrere landbrugs-

sektorens bidrag til økonomien. Derfor baseres vores tabeller på tabellerne for bruttofaktorindkomst 

fra Danmarks Statistik med den inddeling, som stammer fra dette begrebsapparat. Bruttofaktorind-

komsten udtrykker værditilvæksten for erhvervet målt i faktorpriser, det vil sige eksklusive indirekte 

skatter og subsidier.  

I dette afsnit benyttes i stedet regnskabsmæssige begreber, da dette afsnit baseres på aggregering af 

de enkelte regnskaber for jordbruget (landbrug og gartneri).  Langt hovedparten af virksomhederne i 

jordbruget er personligt ejede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder), hvorfor der i regnskaberne 

for denne type virksomhed ikke udbetales løn til ejeren, da ejeren er residualfordringshaver og således 

skal aflønnes af de midler, der er til rest, efter at alle omkostninger er aflønnede. Derfor er der i 

tabellerne i indeværende afsnit både et driftsresultat før og efter aflønning af brugerfamilien. 

De to forskellige tilgange til opgørelse af landbrugets indtjening bør i store træk give det samme 

billede af indtjeningen i landbruget. Driftsresultat før brugerfamiliens aflønning aggregeret for alle 

landbrugsregnskaber kan i store træk sammenlignes med Indkomst efter finansielle poster fra sektor-

opgørelsen i tabel 1.1. Der er dog afvigelser i opgørelsesmetoderne, hvor de vigtigste er: 

• I sektoropgørelsen er al landbrugsproduktion medregnet, mens der i regnskabsopgørelsen anvendes 

en nedre grænse for jordbrug, så bedriften skal have et standardoutput på minimum 25.000 euro fra 

og med 2020 (før 2020 var grænsen 15.000 euro). Det vil sige, at der er nogle hektarer, som ikke er 

med i regnskabsopgørelsen, men som er med i sektoropgørelsen. 

• I sektoropgørelsen findes værdien af årets høst som den høstede mængde ganget med gennemsnits-

prisen i høståret, det vil sige juli til juni. For første prognoseår kendes priserne kun frem til og med 

november, mens andet prognoseår er et skøn baseret på blandt andet futures. I regnskaberne er pri-

serne kendt frem til tidspunktet for regnskabets opgørelse – typisk februar. Der vil derfor ofte være 

andre gennemsnitspriser i regnskaberne i forhold til sektoropgørelsen. Det vil give en bias i frem-

skrivningen af regnskaberne, som vi dog forsøger at tage højde for. Det bør bemærkes, at der i sek-

toropgørelsen er ændret praksis fra tidligere, hvor der tidligere ikke var indregnet konjunkturgevinster 
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i beholdninger. Det er der nu, og dermed indregnes høsten til de priser, kornet rent faktisk er solgt til 

– også efter nytår.   

• I sektoropgørelsen estimeres høsten som et skøn over de høstede udbytter ganget med arealerne med 

de relevante afgrøder. Disse estimater kan revideres op til tre år efter, at høsten har fundet sted. I 

regnskaberne fastsættes den høstede mængde ved opgørelse af primo-beholdning, køb, salg og ul-

timo-beholdning. Hvis der er svind (for eksempel i grovfoder), vil dette svind være anledning til 

forskel på sektoropgørelsen og opgørelsen af den høstede mængde i regnskaberne. 

Særligt for svineproducenterne vurderes resultaterne at være meget uens fordelt mellem forskellige 

typer af svineproducenter, afhængigt af om smågrise afregnes efter puljeprisen eller den beregnede 

notering. Dette er ikke afspejlet i nedenstående tabeller for ”gennemsnitlige” svineproducenter. 

Derudover skal det bemærkes, at værdiændringen på besætningen afledt af ændrede priser (konjunk-

tur) ikke er indeholdt i resultatet, hverken i sektoropgørelserne eller i regnskabsopgørelsen i dette 

afsnit. Når regnskabsresultatet kommer, vil det indeholde værdiændringer på besætningerne, og det 

vil have en påvirkning af resultaterne.  

Om den anvendte regnskabsopstilling skal det bemærkes, at alle produktionsafhængige driftstilskud 

(tilskud til protein- og energiafgrøder, stivelseskartofler, handyrpræmier (fra 2015 slagtepræmie), 

moderfårpræmier, miljøstøtte og tilskud til økologisk produktion), indgår i resultatet af primær drift. 

Generelle driftstilskud, der primært består af den afkoblede EU-støtte, anses derimod for finansielle 

indtægter, hvorfor de alene indgår i driftsresultatet. EU-støtten er en grundbetaling plus en betaling 

for at overholde tre grønne krav, som er: flere afgrødekategorier, 5 procent miljøfokusområder og 

permanent græs. Begge støttekategorier indgår i regnskabsopstillingen under de generelle tilskud.  

Herudover indgår også ø-støtte og støtte til unge landmænd i de generelle driftstilskud. 

Klassifikationen af landbrugsbedrifter er baseret på Standard Output (SO). SO er udtryk for den om-

sætning, en bedrift opnår ved besiddelse af et givet husdyr eller ved at dyrke en hektar med en given 

afgrøde. For at klassifikationen ikke skal ændres på grund af ændrede prisforhold fra et år til et andet, 

er SO baseret på et glidende gennemsnit af de seneste fem års priser. Når de historiske prisrelationer 

ændrer sig, vil klassifikationen af bedrifter også kunne ændres. Eksempelvis vil færre bedrifter klas-

sificeres som planteavlsbedrifter, såfremt prisforholdet mellem svinekød og afgrøder stiger, dog så-

ledes at bedrifternes klassifikation i 2021 fastholdes i fremskrivningsårene 2022 og 2023. Man skal 

derfor være varsom med at lave konklusioner på baggrund af udviklingen i antallet af bedrifter. 

Plantebrug 

I tabellerne på den kommende side præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for 

plantebrug med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to progno-

seår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste tredjedel (øvre 

og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  
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Tabel 1.8. Hovedtal for plantebrug med to helårsarbejdere og derover (1.000 kr. pr. bedrift) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Produktionsværdi mv.1,2 6.623 6.165 7.412 7.881 8.337 10.180 9.946 
Produktionsafhængige driftstilskud 31 28 57 73 53 54 55 
Driftsomkostninger2 5.315 5.314 5.560 5.975 6.156 7.254 7.980 
Resultat af primær drift 1.339 879 1.909 1.979 2.234 2.981 2.021 
        
Generelle driftstilskud 931 950 982 1.054 1.087 1.114 1.206 
Forpagtningsafgift 907 1.123 1.184 1.348 1.392 1.530 1.690 
Ordinære renteudgifter, netto  627 579 513 493 468 672 1.719 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 59 21 51 38 4 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 676 106 1.143 1.155 1.456 1.893 -181 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 452 435 468 450 456 470 484 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 224 -329 675 705 1.000 1.423 -666 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,8 0,6 2,7 2,5 2,9 4,0 2,0 
- Øvre tertil 4,9 3,5 4,6 3,9 6,3   
- Nedre tertil -0,7 -2,0 -0,5 -2,0 0,4   
        
Antal bedrifter 1.175 1.107 1.097 1.049 1.053 978 953 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 398 430 442 484 508 526 547 
Heraf i selveje, ha 206 196 192 203 216 221 227 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,06 3,76 4,03 4,08 4,19 4,28 4,40 

Opdelte 2021-resultater for planteavlsbrug med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi mv.1,2 8.337 11.275 5.887 
Produktionsafhængige driftstilskud 53 9 77 
Driftsomkostninger2 6.156 7.476 5.243 
Resultat af primær drift 2.234 3.808 722 

    
Generelle driftstilskud 1.087 1.313 913 
Forpagtningsafgift 1.392 2.263 1.048 
Ordinære renteudgifter, netto  468 412 405 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 4 0 22 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.456 2.445 160 

    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 456 452 435 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 1.000 1.993 -274 

    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,9 7,1 0,3 

    
Antal bedrifter 1.053 351 351 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 508 617 436 
Heraf i selveje, ha 216 145 214 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,19 5,17 3,57 
 

1 Produktionsværdien omfatter ikke nominelle kapitalgevinster (konjunkturgevinster) på besætninger. 
2 Produktionsværdien og Driftsomkostningerne er inklusive bedriftens interne forbrug af korn og grovfoder. 
3 Beregnet på grundlag af arbejdstidsforbruget og overenskomstmæssig timeløn inklusive tillæg for ansatte i landbruget. Tertiler opdelt 
efter forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik (a og b). 
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Malkekvægbrug – konventionelle og økologiske 

I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for konven-

tionelle malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår 

samt to prognoseår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste 

tredjedel (øvre og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  

Tabel 1.9. Hovedtal for konventionelle malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover 

(1.000 kr. pr. bedrift) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Produktionsværdi mv.1,2 9.781 9.241 9.922 10.698 11.862 16.423 16.176 
Produktionsafhængige driftstilskud 12 13 11 12 13 13 13 
Driftsomkostninger2 8.014 8.109 8.553 9.096 9.871 11.367 12.168 
Resultat af primær drift 1.779 1.144 1.379 1.614 2.004 5.068 4.021 

        
Generelle driftstilskud 602 607 540 495 522 529 478 
Forpagtningsafgift 350 290 295 326 337 361 385 
Ordinære renteudgifter, netto  715 682 639 596 529 717 1.684 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 62 71 49 31 40 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.254 708 936 1.157 1.620 4.519 2.430 

        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 536 537 561 568 575 589 604 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 718 171 375 589 1.045 3.930 1.826 

        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 4,5 2,7 3,2 3,7 4,6 13 9,7 
- Øvre tertil 2,1 2,1 7,5 5,2 5,6   
- Nedre tertil -2,3 -2,5 1,3 -0,2 -0,1   

        
Antal bedrifter 1.921 2.020 1.872 1.739 1.694 1.638 1.593 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 198 200 196 192 205 209 212 
Heraf i selveje, ha 134 138 135 132 138 141 144 
Antal malkekøer, ultimo 250 242 254 277 281 287 292 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,73 4,71 5,05 5,31 5,45 5,46 5,44 

Opdelte 2021-resultater for konventionelle malkekvægsbedrifter med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi mv.1,2 11.862 17.007 8.206 
Produktionsafhængige driftstilskud 13 8 17 
Driftsomkostninger2 9.871 13.524 7.517 
Resultat af primær drift 2.004 3.491 707 

    
Generelle driftstilskud 522 583 461 
Forpagtningsafgift 337 527 184 
Ordinære renteudgifter, netto  529 612 436 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 40 73 19 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.620 2.863 528 

    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 575 555 583 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 1.045 2.308 -55 

    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 4,6 7,5 1,3 

    
Antal bedrifter 1.694 565 565 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 205 236 176 
Heraf i selveje, ha 138 144 133 
Antal malkekøer, ultimo 281 411 195 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 5,45 7,36 4,26 
 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for økolo-

giske malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår 

samt to prognoseår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste 

tredjedel (øvre og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  

Tabel 1.10. Hovedtal for økologiske malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover (1.000 

kr. pr. bedrift) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Produktionsværdi mv.1,2 8.994 9.161 9.949 9.576 10.861 14.149 14.095 
Produktionsafhængige driftstilskud 259 280 274 265 254 255 254 
Driftsomkostninger2 7.321 8.225 8.496 8.199 9.011 10.314 10.989 
Resultat af primær drift 1.933 1.217 1.727 1.642 2.105 4.090 3.360 
        
Generelle driftstilskud 631 681 697 632 648 656 623 
Forpagtningsafgift 403 477 486 507 497 539 574 
Ordinære renteudgifter, netto  594 645 596 564 546 710 1.558 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 96 89 49 16 26 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.471 687 1.292 1.188 1.683 3.497 1.852 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 542 560 580 557 537 551 565 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 929 127 712 630 1.146 2.946 1.287 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 4,9 2,5 3,8 3,6 4,8 10,0 7,7 
- Øvre tertil 4,7 6,6 7,5 4,8 6,1   
- Nedre tertil 0,6 1,4 2,1 -0,6 -0,1   
        
Antal bedrifter 327 318 354 360 336 324 316 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 233 255 273 266 270 277 282 
Heraf i selveje, ha 146 148 162 146 155 158 161 
Antal malkekøer, ultimo 189 202 207 205 221 226 230 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,36 4,96 5,06 4,72 5,03 5,04 5,02 

Opdelte 2021-resultater for økologiske malkekvægsbedrifter med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi mv.1,2 10.861 13.908 6.829 
Produktionsafhængige driftstilskud 254 306 195 
Driftsomkostninger2 9.011 10.956 6.103 
Resultat af primær drift 2.105 3.258 920 

    
Generelle driftstilskud 648 775 454 
Forpagtningsafgift 497 602 266 
Ordinære renteudgifter, netto  546 472 376 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 26 29 13 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.683 2.930 719 

    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 537 572 478 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 1.146 2.357 241 

    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 4,8 7,2 2,2 

    
Antal bedrifter 336 112 112 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 270 315 197 
Heraf i selveje, ha 155 173 127 
Antal malkekøer, ultimo 221 286 137 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 5,03 6,17 3,78 
 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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Svinebrug 

I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for svine-

brug med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to prognoseår og 

seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste tredjedel (øvre og nedre 

tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  

Tabel 1.11. Hovedtal for svinebedrifter med to helårsarbejdere og derover (1.000 kr. pr. bedrift) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Produktionsværdi mv.1,2 15.029 11.941 15.422 17.237 16.856 19.691 21.721 
Produktionsafhængige driftstilskud 4 8 5 6 7 7 7 
Driftsomkostninger2 11.605 11.274 12.058 12.937 15.074 18.497 18.491 
Resultat af primær drift 3.428 675 3.370 4.307 1.788 1.201 3.237 

        
Generelle driftstilskud 443 388 422 416 482 481 529 
Forpagtningsafgift 598 485 543 528 588 619 642 
Ordinære renteudgifter, netto  719 582 596 497 486 668 1.613 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 62 39 52 1 -36 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 2.492 -43 2.600 3.697 1.232 395 1.511 

        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 487 471 489 492 503 514 526 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 2.005 -514 2.111 3.204 730 -119 985 

        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 6,6 0,3 7,1 8,9 2,5 1,2 5,5 
- Øvre tertil 3,1 5,2 14,7 3,1 15,5   
- Nedre tertil -4,3 -1,3 2,5 -4,3 2,0   

        
Antal bedrifter 1.762 1.783 1.694 1.767 1.639 1.522 1.398 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 208 187 195 198 237 239 239 
Heraf i selveje, ha 141 130 134 138 163 164 164 
Antal svin, ultimo 6.847 6.481 6.523 7.164 7.872 7.886 7.793 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 6,09 6,10 6,19 6,74 7,28 7,14 6,91 

Opdelte 2021-resultater for svinebedrifter med to helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi mv.1,2 16.856 20.046 14.423 
Produktionsafhængige driftstilskud 7 9 4 
Driftsomkostninger2 15.074 16.099 14.852 
Resultat af primær drift 1.788 3.957 -425 
    
Generelle driftstilskud 482 590 280 
Forpagtningsafgift 588 785 485 
Ordinære renteudgifter, netto  486 492 451 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter -36 -12 8 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.232 3.281 -1.089 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 503 516 499 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 730 2.766 -1.587 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,5 6,7 -3,0 
    
Antal bedrifter 1.639 546 546 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 237 287 138 
Heraf i selveje, ha 163 178 97 
Antal svin, ultimo 7.872 7.628 8.884 

Antal helårsarbejdere pr. bedrift 7,28 6,90 8,10 
 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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Potteplantegartnerier 

I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for potte-

plantegartnerier med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to 

prognoseår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter henholdsvis den bedste og dårligste tredjedel 

(øvre og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  

Tabel 1.12. Hovedtal for potteplantegartnerier med to helårsarbejdere og derover (1.000 kr. pr. 

gartneri) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Produktionsværdi mv.1,2 15.546 16.156 17.239 19.682 23.067 20.043 20.054 
Produktionsafhængige driftstilskud 0 0 0 0 0 0 0 
Driftsomkostninger2 14.017 14.742 15.795 17.727 21.212 19.362 19.265 
Resultat af primær drift 1.530 1.414 1.444 1.955 1.855 681 789 

        
Generelle driftstilskud 74 50 36 17 29 24 28 
Forpagtningsafgift 344 295 329 417 343 292 306 
Ordinære renteudgifter, netto  157 161 145 138 93 103 356 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 32 1 -3 9 -2 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.071 1.008 1.009 1.408 1.450 309 154 

        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 514 494 491 492 502 528 541 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 557 514 518 915 949 -219 -386 

        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 7,1 5,9 5,8 8,8 7,9 -1,0 -0,3 
- Øvre tertil 11,7 18,7 18,3 16,0 15,0   
- Nedre tertil -11,8 -9,8 -11,8 -7,7 -10,3   

        
Antal bedrifter 139 130 115 98 91 61 61 
Væksthusareal, ultimo, kvm. 17.804 18.748 20.730 22.713 16.663 14.920 15.089 
Heraf i selveje, kvm. 11.488 13.671 14.208 15.358 16.663 14.920 15.089 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 16,09 16,57 17,23 19,29 20,92 17,23 16,86 

Opdelte 2021-resultater for potteplantegartnerier med to helårsarbejdere og derover 

 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi mv.1,2 23.067 15.030 12.537 
Produktionsafhængige driftstilskud 0 0 0 
Driftsomkostninger2 21.212 12.482 12.520 
Resultat af primær drift 1.855 2.548 17 

    
Generelle driftstilskud 29 7 32 
Forpagtningsafgift 343 256 329 
Ordinære renteudgifter, netto  93 -20 55 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter -2 3 -5 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.450 2.317 -330 

    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 502 504 547 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 949 1.812 -877 

    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 7,9 35,0 -9,0 

    
Antal bedrifter 91 30 30 
Væksthusareal, ultimo, m2 16.663 9.799 11.996 
Heraf i selveje, m2 16.663 9.799 11.996 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 20,92 12,06 14,59 
 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. Bemærk, at disse fremskrivninger i er baseret på 50 pct. opvarmning med gas og 50 pct fjernvarme. 
100 pct. opvarmning med fjernvarme vil give markant bedre resultater i 2022 og 2023. 



67 

 

Størrelsesgrupper 

Tabel 1.13. Hovedtal for jordbrug fordelt på størrelsesgrupper (1.000 kr. pr. bedrift) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Alle brug        
Antal bedrifter 27.837 26.971 26.180 18.695 17.518 16.263 15.711 
        

Produktionsværdi mv.1,2 3.046 2.835 3.203 4.683 4.881 6.145 6.241 
Produktionsafhængige driftstilskud 16 18 21 31 39 39 39 
Driftsomkostninger2 2.589 2.682 2.735 3.797 4.162 4.938 5.176 
Generelle driftstilskud 218 220 223 289 308 324 335 
Forpagtningsafgift 152 153 161 234 254 285 310 
Ordinære renteudgifter, netto  203 185 181 223 204 293 722 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 16 14 14 6 -3 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 283 282 279 335 329 335 345 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 38 -242 76 408 283 658 62 
 

       
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,7 -0,3 1,8 3,2 2,3 4,4 3,5 
- Øvre tertil 2,2 1,6 4,1 2,0 4,5   
- Nedre tertil -6,3 -6,5 -6,9 -7,6 -6,2   
 

       
Deltidsbrug (under én helårsarbejder)        
Antal bedrifter 17.404 16.760 16.741 9.604 9.361 8.800 8.378 
        

Produktionsværdi mv.1,2 382 385 465 660 777 1.009 965 
Produktionsafhængige driftstilskud 5 8 9 13 19 19 18 
Driftsomkostninger2 438 466 503 646 703 826 889 
Generelle driftstilskud 77 81 91 132 137 145 146 
Forpagtningsafgift 20 21 23 33 37 41 44 
Ordinære renteudgifter, netto  46 45 50 69 59 86 228 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 1 2 3 -2 -8 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 170 170 164 192 186 190 194 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -212 -231 -176 -134 -43 30 -226 
 

       
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -2,8 -2,9 -1,8 -0,7 0,1 1,1 0,0 
- Øvre tertil 0,1 -0,6 -0,4 -0,7 0,6   
- Nedre tertil -7,7 -8,2 -8,7 -8,1 -6,9   
 

       
Mellemstore brug (en-to helårsarbejdere)        
Antal bedrifter 3.507 3.276 3.023 2.885 2.448 2.294 2.344 
        

Produktionsværdi mv.1,2 2.327 2.187 2.563 2.713 2.963 3.706 3.542 
Produktionsafhængige driftstilskud 28 24 29 38 38 40 39 
Driftsomkostninger2 2.017 2.021 2.113 2.149 2.364 2.845 3.038 
Generelle driftstilskud 295 286 291 302 323 338 359 
Forpagtningsafgift 132 161 169 195 221 242 263 
Ordinære renteudgifter, netto  196 167 165 173 161 234 602 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 13 13 17 8 5 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 400 408 416 432 429 441 452 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -109 -272 4 98 145 321 -415 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,5 -0,5 1,1 1,5 1,6 2,7 0,9 
- Øvre tertil 2,4 1 2,7 1,7 4,2   
- Nedre tertil -4,2 -4,8 -2,7 -4,1 -5   
        
Store brug (mindst to helårsarbejdere)        
Antal bedrifter 6.927 6.934 6.416 6.206 5.709 5.168 4.989 
        

Produktionsværdi mv.1,2 10.106 9.065 10.647 11.822 12.432 15.972 16.368 
Produktionsafhængige driftstilskud 38 40 48 56 71 74 76 
Driftsomkostninger2 8.282 8.350 8.853 9.438 10.606 12.869 13.381 
Generelle driftstilskud 532 526 536 525 583 623 642 
Forpagtningsafgift 493 469 517 562 622 719 778 
Ordinære renteudgifter, netto  600 532 532 483 460 670 1.608 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 55 41 43 17 2 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 507 494 517 512 521 535 548 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 740 -255 769 1.391 875 1.877 771 
 

       
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,9 0,9 3,8 5,3 3,4 6,1 5,7 
- Øvre tertil 4,6 4,1 8,8 4,7 8,8   
- Nedre tertil -2,5 -3,2 -0,7 -3,7 -1,2   

Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8.  
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Tabel 1.14. Hovedtal for jordbrug fordelt på størrelsesgrupper for 2021 (1.000 kr. pr. bedrift) 
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Alle brug    

Antal bedrifter 17.518 5.839 5.839 

    

Produktionsværdi mv.1,2 4.881 9.977 1.652 

Produktionsafhængige driftstilskud 39 63 26 

Driftsomkostninger2 4.162 7.903 1.831 

Generelle driftstilskud 308 517 120 

Forpagtningsafgift 254 506 105 

Ordinære renteudgifter, netto  204 370 66 

Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter -3 5 -6 

Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 329 460 222 

Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 283 1.313 -419 

    

Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,3 5,3 -4,2 
    

Deltidsbrug (under én helårsarbejder)    

Antal bedrifter 9.361 3.120 3.120 

    

Produktionsværdi mv.1,2 777 1.271 415 

Produktionsafhængige driftstilskud 19 18 23 

Driftsomkostninger2 703 832 570 

Generelle driftstilskud 137 190 85 

Forpagtningsafgift 37 50 32 

Ordinære renteudgifter, netto  59 86 36 

Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter -8 -13 3 

Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 186 205 176 

Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -43 319 -295 

    

Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,1 2,8 -4,6 
    

Mellemstore brug (en-to helårsarbejdere)    

Antal bedrifter 2.448 816 816 

    

Produktionsværdi mv.1,2 2.963 4.008 1.898 

Produktionsafhængige driftstilskud 38 29 50 

Driftsomkostninger2 2.364 2.748 1.890 

Generelle driftstilskud 323 372 228 

Forpagtningsafgift 221 297 167 

Ordinære renteudgifter, netto  161 216 87 

Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 5 22 -3 

Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 429 443 422 

Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 145 683 -387 

    

Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,6 4,5 -2,5 
 

   

Store brug (mindst to helårsarbejdere)    

Antal bedrifter 5.709 1.903 1.903 

    

Produktionsværdi mv.1,2 12.432 15.964 9.730 

Produktionsafhængige driftstilskud 71 114 47 

Driftsomkostninger2 10.606 12.621 9.477 

Generelle driftstilskud 583 660 438 

Forpagtningsafgift 622 870 493 

Ordinære renteudgifter, netto  460 444 393 

Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 2 27 -1 

Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 521 533 499 

Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 875 2.243 -645 

    

Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,4 7,8 -0,7 
 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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Usikkerhed 

De prognosticerede resultater for 2023 præsenteret i tabel 1.7 til 1.13 er naturligvis behæftet med en 

høj grad af usikkerhed, idet det er umuligt at sige, hvordan pris og produktionsforhold vil udfolde sig 

i løbet af 2023. Tabel 1.15 nedenfor præsenterer en følsomhedsanalyse af ændringer i henholdsvis 

priser og renter på henholdsvis 5 procent og 0,5 procentpoint op og ned. Tabellen præsenterer alt 

andet lige analyser, hvor der ikke sker andre ændringer end den i overskriften noterede. Der er for 

eksempel ikke indregnet nogen mængdemæssig ændring som følge af en prisændring.  

Tabel 1.15. Forventet driftsresultat før aflønning af brugerfamilien i 2023 ved en ændring i de an-

vendte priser på produkter og fodermidler på 5 procent samt ved en ændring i renten 

på gælden på 0,5 procentpoint (1.000 kr. pr. bedrift) 
 Priser og Resultat efter finansielle poster under forudsætning af  
 rente som  5 pct. 5 pct. 0,5 pct.point 0,5 pct.point 
 forventet lavere priser højere priser højere rente lavere rente 

Alle brug 407 222 592 316 499 
Deltidsbrug -32 -67 3 -63 1 
Mellemstore brug 36 -69 142 -42 115 
Store brug 1.319 846 1.791 1.120 1.517 
- Plantebrug -181 -567 204 -397 34 
- Konventionelle malkekvægbrug 2.430 1.944 2.915 2.224 2.635 
- Økologiske malkekvægbrug 1.852 1.444 2.260 1.665 2.038 
- Svinebrug 1.511 1012 2.011 1.308 1.714 
- Potteplantegartnerier 154 -815 1.124 95 213 
 
Kilde: Egne beregninger. 

 

 

1.9 Strukturudvikling 

Som noget nyt i denne 2022-udgave af Landbrugets Økonomi vil også strukturudvikling blive belyst 

med nogle grafer. Det er meningen, at en årlig opdatering af udviklingen i den bagvedliggende be-

driftsstruktur kan give et løbende indtryk af, hvor landbruget bevæger sig hen. 

Begrebet strukturudvikling er dog ikke helt entydigt defineret. De fleste betegner strukturudviklingen 

som en bevægelse mod større og mere specialiserede bedrifter. Det kan for eksempel være defineret 

ud fra antallet af hektar og dyr. En sådan definition rummer imidlertid ikke helt, hvad man subjektivt 

vil forstå ved strukturudvikling.  

Et eksempel, der tydeliggør problemet, følger her. En almindelig landbrugsbedrift i 1950’erne har 50 

hektar, 20 køer, nogle grise og høns. Bedriften beskæftiger, ud over ejeren og hans kone, to karle, en 

daglejer samt en til to piger i huset – det vil sige seks til otte mennesker i alt. Den samme bedrift er i 

2020 vokset til 75 hektar samt 20 ammekøer, men er nu en deltidsbedrift. Målt på antallet af hektar 

er bedriften vokset, men på mange andre parametre er bedriften en langt mindre virksomhed.  

En anden måde at beskrive strukturudviklingen er derfor at kigge på bedrifter i forhold til antallet af 

helårsarbejdere – hvilket også følger traditionen for denne publikation. De mindste bedrifter har for 

eksempel under én helårsarbejder og er således deltidsbedrifter, mens de største bedrifter har fem 
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eller flere helårsarbejdere. Ved at følge udviklingen af forskellige størrelsesgrupper og hvor meget af 

produktionen de forskellige grupper står for, fås et andet (og måske mere nuanceret) billede af struk-

turudviklingen, der indirekte tager højde for udviklingen i arbejdskraftsproduktivitet. Det bør dog 

understreges, at der er mange andre meningsfulde måder at se på strukturudviklingen.   

Et naturligt startpunkt for at se på strukturen af dansk landbrug er at kigge på, hvem der driver jorden. 

Figur 1.20 viser, hvor stor en andel af det samlede landbrugsareal de forskellige bedriftstyper driver 

inklusive forpagtninger siden 2010. I store træk viser figur 1.20, at mælk, grise og øvrige husdyr hver 

især driver cirka 15-20 procent af arealet, mens planteavlsbrug driver de resterende 40- 45 procent.  

Figur 1.20.  Fordelingen af den danske landbrugsjord til forskellige bedriftstyper 

Kilde: Danmarks Statistik (a) og egne beregninger. 

 

 

Figur 1.20 viser også, at fordelingen mellem bedriftstyper er relativt stabil over tid. Dog er der en 

lille tendens til, at husdyrbrugene nedlægges og eventuelt overgår til planteavl6. Over tid ser 

 

 
6 Bemærk, at inddelingen imellem bedriftstyper svinger lidt af forskellige datamæssige årsager – hvilket giver nogle små 
knæk på kurverne. Eksempelvis sker opdeling i type i forhold til andel af Standard Output (bruttoudbytte) i de enkelte 
driftsgrene, hvor den driftsgren med over 50 procent andel (for eksempel svin) bestemmer bedriftstype. Derfor kan bedrif-
ter, der ligger på vippen, skifte frem og tilbage mellem for eksempel planteavl og svin, afhængigt af det præcise produkti-
onsomfang og priserne på korn og svinekød. I forhold til priser er Standard Output defineret ud fra gennemsnittet af fem 
års priser, men når et år med høje svinepriser (2020) erstatter et år med laver svinepriser (2015), vil nogle få bedrifter, der 
i 2019 er defineret som planteavlsbrug, skifte over at blive svinebrug i 2020 – selv om output i enheder er uændret. Det er 
sandsynligvis forklaringen på det lille knæk i 2020 i figur 1.20.   
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tendensen derfor ud til at være, at planteavlsbrugene driver en større del af landbrugsjorden. Ten-

densen kan også ses som et led i den specialisering, der også er en del af strukturudviklingen.   

Inden for planteavlsbrugene viser figur 1.21, at deltidsbrugene samlet set har den største del af land-

brugsjorden på omkring 20 procent. Ydermere er dette niveau relativt stabilt. Næstmest fylder plan-

teavlsbrug med en til to helårsarbejdere med et stabilt niveau på cirka 10 procent af landbrugsjor-

den. Strukturen af rene planteavlsbedrifter er derfor fortsat mest præget af små og mellemstore be-

drifter – også selv andelen af jorden hos større brug stiger langsomt.  

Figur 1.21. Fordeling af jord mellem planteavlsbedrifter 

Kilder: Danmarks Statistik (a) og egne beregninger. 

 

 

En årsag hertil er, at der skal endog meget store arealer til at beskæftige for eksempel tre heltidsar-

bejdere, og udvidelse af markbrug – både i form af forpagtninger og ejerskifte – går langsomt og 

trægt, uanset viljen hertil. Dertil kommer, at mange ældre landmænd trapper ned og siden hen går 

på pension ved at ophøre med husdyrproduktionen og overgå til relativt små planteavlsbedrifter. 
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For svinebrugene er tendensen derimod meget markant mod en yderligere professionalisering med 

store bedrifter. Figur 1.22 viser andelen af den samlede svinebestand for de forskellige størrelses-

grupper. Det ses tydeligt, at de mellemstore bedrifter på mellem tre til fem helsårsmedarbejdere en-

ten lukker eller udvider og bliver en del af gruppen med fem eller flere helårsmedarbejdere. De små 

brug – især gruppen med en til to helårsmedarbejdere – forsvinder langsomt.   

Figur 1.22. Andel af svinebestand fordelt på størrelsesgrupper 

 

Kilder: Danmarks Statistik (a) og egne beregninger. 

 

 

Strukturudviklingen inden for mælkeproduktion er meget lig udviklingen for svin, jævnfør figurer 

1.23 og 1.24. For konventionelle mælkeproducenter ses samme entydige udvikling mod de store be-

drifter på over fem helårsmedarbejdere. 

Figur 1.23. Andel af bestand af malkekøer inden for størrelsesgrupper – konventionel 

  

Kilder: Danmarks Statistik (a) og egne beregninger. 
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For de økologiske mælkeproducenter er tendensen ikke helt så entydig, idet det ser ud til at vende 

lidt i 2019 og 2020, med lidt flere køer på mellemstore bedrifter og lidt færre på de helt store. Her 

skal man dog være opmærksom på, at der kan se noget udskiftning frem og tilbage mellem økolo-

gisk og konventionel mælkeproduktion. Herunder kan skiftet også være en selektionseffekt, hvor de 

mellemstore bedrifter har en relativ fordel som økologer, men de store har sværere ved at få det til 

at hænge sammen med økologi, hvor køerne skal på græs om sommeren. 

Figur 1.24 Andel af bestand af malkekøer på forskellige størrelsesgrupper – økologiske bedrifter

 

Kilder: Danmarks Statistik (a) og egne beregninger. 
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Figur 1.25 Antal store bedrifter med planteavl, malkekvæg og svineproduktion

  

Kilder: Danmarks Statistik (a) og egne beregninger. 

 

 

Figur 1.26. Antal ha, køer og svin på store bedrifter med henholdsvis planteavl, malkekvæg og svi-

neproduktion 

  
Kilder: Danmarks Statistik (a) og egne beregninger. 
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2.  Agro- og fødevareindustriens konjunkturer 

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

bruget og forbrugerleddet. Agro- og fødevareindustrien omfatter virksomheder, som forsyner land-

bruget med input (forsyningsleddet), eller som forarbejder eller forædler landbrugets produktion.  

Sammenhængen mellem landbruget og agro- og fødevareindustrien kan være større eller mindre. 

Nogle virksomheder som for eksempel mejerier, svineslagterier og grovvareselskaber er meget af-

hængige af den lokale landbrugsproduktion. Her er der ofte en stærk vertikal integration mellem led-

dene i værdikæden. Andre virksomheder som for eksempel bryggerier samt brød- og biotekvirksom-

heder er langt mindre afhængige af en lokal landbrugsproduktion, og landmændene er på tilsvarende 

vis mindre afhængige af en lokal forsynings- eller forarbejdningsvirksomhed. 

I sektorer med væsentlige andelsselskaber er det ligeledes kendetegnende, at udsving i primærland-

brugets konjunkturer, priser og indtjening kun i begrænset omfang slår igennem i agro- og fødevare-

industrien. Primærlandbruget er i vid udstrækning en “stødpude”, som tager udsvingene – både de 

positive og de negative – mens udsvingene er langt mindre i de tilknyttede agro- og fødevarevirk-

somheder.  

Figur 2.1 viser således tydeligt, at mens resultaterne i andelsmejerier (Arla Foods) og andelsslagte-

rier (Danish Crown) er relativt stabile år for år, er der langt større variation i andelshavernes indtje-

ning. 

Figur 2.1. Andelsmejeriers og -slagteriers nettoresultat efter skat og gennemsnitligt driftsresultat 

for konventionelle slagtesvin- og mælkeproducenter 2008-2021 

 

Kilder: Selskabernes årsregnskaber samt Danmarks Statistik (2022a). 
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udviklingen. Det gælder markedsmæssige og handelspolitiske forhold, men også klimaet og dyrk-

ningsbetingelser spiller en rolle.  

Som eksempel skabte covid-19 en stor usikkerhed, og for nogle brancher ændrede den afgørende 

udviklingen. Overordnet set påvirkede covid-19 agro- og fødevareindustrien meget forskelligt: Hele 

pelsbranchen, herunder forskning, avlsarbejde, foderfabrikker, pelsdyrproduktion, pelserier, Kopen-

hagen Fur, afsætning af pelsskind samt tilhørende pelsmode, lukkede de facto i 2020. Selv om for-

buddet mod minkavl fjernes i 2023, vil der næppe kunne genskabes nogen væsentlig dansk pelssektor. 

Andre virksomheder, som for eksempel producerer ingredienser til hjemmebagning, har derimod haft 

styrkede afsætningsmuligheder på grund af covid-19. 

Den nuværende fødevarekrise, som startede med begyndende prisstigninger på de fleste landbrugs-

varer i midten af 2020, har påvirket hele værdikæden: På forsyningssiden har blandt andet grovvare-

selskaber oplevet markant stigende priser på korn- og proteinprodukter, hvor prisstigningerne føres 

videre til landbruget. Situationen vanskeliggøres af højere fragtrater og ustabile forsyninger. I forar-

bejdningssektoren har virksomheder i blandt andet brød-, mel- og bryggerisektoren varslet prisstig-

ninger som følge af dyrere landbrugsråvarer i deres produktion. Ud over de dyrere landbrugsråvarer 

er hele sektoren påvirket af dyrere energi, generelt stigende inflation og mere usikre handelsrelatio-

ner. 

For den danske agro- og fødevareindustri under ét har indtjeningen og produktionen været relativt 

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

hed til virksomhed. Den generelt stabile udvikling og forskelle mellem brancherne kan forklares med 

flere forskellige årsager:  

• Ejerskabsform: Andelsejerskab indebærer ofte, at udsving i indtjeningen videreføres til landmænd, 

som er stødpude i værdikæden, jævnfør figur 2.1.  

• Lille efterspørgselselasticitet: Konjunkturudsving, prisændringer med mere vil ikke påvirke efter-

spørgslen så meget, da der ofte er tale om basale nødvendighedsvarer. 

• Tiltag og tilpasninger i de enkelte virksomheder: Gennem besparelser, offensive tiltag i form af 

innovation, fusioner, opkøb, alliancer med mere kan indtjeningsnedgang på kortere eller længere sigt 

reduceres eller forhindres. 

• Finansiel robusthed: Egenkapitalen og soliditetsgraden er øget i den andelsbaserede agro- og føde-

vareindustri gennem de senere år, hvorved den økonomiske risiko reduceres. Her er der også betyde-

lige forskelle fra virksomhed til virksomhed.  

• Udefrakommende forhold: Husdyrsygdomme (herunder fugleinfluenza og ASF) vil ofte påvirke 

specifikke sektorer og ikke nødvendigvis hele agro- og fødevareindustrien. Handelsbegrænsninger, 

tørke med mere er andre forhold, som kan ramme nogle sektorer hårdere end andre. 
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Den relativt stabile udvikling i fødevareindustrien er mere eller mindre et globalt fænomen: Andre 

industrigrene er langt mere konjunkturfølsomme, hvor finanskrise, økonomiske konjunkturer og pan-

demi medfører langt større variation i produktionens størrelse, jævnfør figur 2.2. 

Figur 2.2. Produktion i forskellige industrisektorer i EU27, 2005-2022

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af Eurostat (2022). 

 

 

Figuren viser produktionsudviklingen måned for måned for udvalgte industrigrene. Som det ses, er 

fødevareindustriens produktion meget konstant i perioden og næsten upåvirket af finanskrisen i 2008-

09 og covid-19. 

2.1 Udviklingen i de enkelte sektorer  

Dette afsnit indeholder nærmere analyser af de enkelte sektorers økonomiske udvikling, konjunkturer 

og konkurrenceevne. Analyserne tager primært udgangspunkt i regnskabstal for udvalgte væsentlige 

virksomheder i sektorerne. Regnskabstallene er fra de senest offentliggjorte årsregnskaber, som kan 

være kalender- eller driftsårsregnskaber. Regnskabstallene omfatter virksomheder med betydelige 

aktiviteter, datterselskaber med mere i udlandet, hvorfor en væsentlig del af omsætningen og indtje-

ningen ikke direkte er koblet til de danske forhold. 

 

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Fødevarer Pharma Metal Maskiner Biler

Indeks januar 2005 = 100



81 

 

Mejeriindustrien  

Udviklingen i omsætning og resultat for udvalgte mejerier fremgår af tabel 2.1. Som det ses af tabel-

len, er Arla Foods langt det største mejeri, og målt på omsætning er Arla Foods cirka 70 gange større 

end det næststørste mejeri. Arla Foods står for cirka 90 procent af mælkeindvejningen i Danmark. 

Tabel 2.1. Omsætning og resultat for udvalgte danske mejerier (mio. kr.)  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Omsætning           
Arla Foods 73.600 79.125 76.540 71.229 76.915 77.699 78.54 79.343 83.310 
Thise Mejeri 725 864 916 973 998 1.035 1.077 1.158 1.204 
Mammen Mejerierne A/S 568 857 816 842 901 982 1.092 1.107 1.224 
Nørager Mejeri A/S 267 347 339 351 372 407 457 454 481 
Naturmælk 217 242 249 254 319 372 389 389 370 
          
Årets resultat efter skat   

 
      

Arla Foods 2.236 2.380 2.200 2.650 2.225 2.243 2.412 2.624 2.573 
Thise Mejeri 20 21 30 28 25 29 27 32 27 
Mammen Mejerierne A/S 3 14 27 32 7 12 15 13 11 
Nørager Mejeri A/S 3 5 11 14 -4 3 10 3 -10 
Naturmælk 2 3 1 -5 -3 6 2 5 6 

 
Kilde: Årsregnskaber fra virksomhederne.  

 

 

Arlas samlede omsætning steg i 2021 marginalt til 10,6 mia. euro fra 10,5 mia. euro, mens indtjenin-

gen steg med 9 procent til i alt 352 mio. euro (2,6 mia. kr.). Udviklingen forklares blandt andet ved 

vækst i Arla-brandet, hvor der var en volumenvækst på 4,5 procent. Relativt gode markedsforhold og 

høje globale priser på rå mælk har også medvirket til den positive udvikling. 

Den positive udvikling er fortsat ind i 2022, jævnfør tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Nøgletal for Arla Foods’ udvikling i første halvår 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Omsætning, mio. 
euro 5.127 4.853 5.016 5.127 5.232 5.377 5.441 6.382 
Resultat, mio. euro 116 239 114 114 129 166 172 199 
Balance, mio. euro 6.779 6.490 6.498 6.453 7.046 7.037 7.526 8.658 
Soliditet (%) 30 33 33 36 32 35 35 36 
Arla-indtjening pr. kg 
andelshavermælk, 
cent 33,8 

 
35,8 

 
35,8 

 
34,7 

 
34,7 

 
36,6 

 
38,2 

 
49,6 

 
Kilde: Halvårsregnskaber fra Arla Foods og egne beregninger. 

 

 

Arlas samlede omsætning i første halvår af 2022 steg med 17 procent til 6,4 mia. euro, svarende til 

47,2 mia. kr. Omsætningsvæksten skyldes næsten udelukkende betydelige prisstigninger i Arlas de-

tail- og foodserviceforretning samt råvarehandel. Arlas mælkemængde faldt til 6,8 mia. kg sammen-

lignet med 7 mia. kg i samme periode sidste år. Ud over løbende stigninger i aconto-mælkeprisen til 

landmændene udbetalte Arla for første gang halvårlige efterbetalinger. 
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Arla har i løbet af 2022 opjusteret forventningerne til den samlede omsætning for hele året til godt 

100 mia. kr.  

Ruslands invasion af Ukraine betød, at Arla solgte alle sine russiske aktiviteter, som herefter blev 

videreført under lokal ledelse. Arlas eksport til Rusland var i forvejen reduceret betydeligt på grund 

af den russiske embargo i 2014. 

Arla vedtog i 2022 en ny afregningsmodel, hvor landmændenes mælkepris bliver baseret på en række 

tillæg for bæredygtighed. Det indebærer, at 3 eurocent (cirka 22 øre) pr. kg mælk bliver øremærket 

til bæredygtighedstiltag ud over den ene eurocent, som allerede kan opnås. Baseret på Arlas nuvæ-

rende mælkemængde svarer det til op til i alt 3,5 mia. kr. årligt fra 2023. For Arlas andelshavere 

betyder det, at mælkeprisen ikke kun afhænger af forhold som fedt, protein og kvalitet, men også af 

deres tiltag i forhold til bæredygtighed. Formålet er at belønne nuværende og fremtidige bæredygtig-

hedstiltag på gårdene gennem 19 tiltag. Tillæggene skal således motivere til og finansiere tiltag, der 

er nødvendige for at nå 2030-målet for emissionsreduktioner på gårdene. 

Danmarks næststørste mejeri, Thise Mejeri, havde i 2021 en omsætning på 1,2 mia. kr., svarende til 

en vækst på 4 procent i forhold til året før. Dermed har selskabet haft en stigende omsætning 12 år i 

træk. Årets resultat faldt fra 31,7 mio. kr. til 26,7 mio. kr. (-16 procent). Thises ledelse anser resultatet 

som værende helt tilfredsstillende, især i betragtning af at mejeriet bevidst har udbetalt en højere 

aconto-mælkepris til andelshaverne end oprindelig budgetteret. Mejeriets samlede indtjening i øre pr. 

kg mælk i 2021 blev på 368 øre pr. kg mælk mod 353 øre pr. kg mælk i 2020. Dermed blev det den 

bedste indtjening siden 2017. 
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Kødindustrien 

Kødindustrien er meget koncentreret med få store virksomheder, som står for langt størstedelen af 

omsætningen, jævnfør tabel 2.3 

Tabel 2.3. Omsætning og resultat for virksomheder inden for den danske kødindustri (mio. kr.) 

Omsætning 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
           

Svineslagterier   
        

Danish Crown 58.164 58.029 59.556 60.038 62.024 53.551 56.506 60.794 58.287 64.212 
Tican Fresh Meat A/S 5.051 5.158 4.898 8.446 7.146 6.606 7.826 8.898 8.297  
SB Pork A/S 1.940 2.037 1.985 2.191 2.196      

Fjerkræslagterier  

         

HKScan Denmark 1.625 1.482 1.268 1.254 1.274 1.288 1.242 1.279 1.285  
Danpo A/S 1.784 1.813 1.817 1.809 1.911 1.974 2.285 2.156 2.262  

Øvrig kødindustri  
         

Skare Meat Packers 1.105 1.105 939 946 1.002 1.116 986 1.029 1.054  
Stryhns 571 570 608 623 695 925 947 1.006 1.008  
Atria Danmark 356 362 405 432 454 433 402 447 431  

           

           
Årets resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Svineslagterier   
     

 
  

Danish Crown 1.583 1.656 1.821 1.639 2.022 1.952 1.953 2.141 2.255 2.180 
Tican Fresh Meat A/S 100 -65 -54 41 -66 89 208 -35 -258  
SB Pork A/S -24 8 28 7 -31      

           
Fjerkræslagterier           
HKScan Denmark 67 -80 -62 -103 -99 -84 -74 -26 -28  
Danpo A/S 52 50 63 22 46 8 27 -44 -67  

Øvrig kødindustri  
      

 
  

Skare Meat Packers 7 7 -44 -22 -7 3 -13 5 33  
Stryhns 21 29 35 42 32 40 47 78 75  
Atria Danmark 21 21 22 11 13 17 11 13 7  

 
Noter: Indtil 2016: Tican a.m.b.a. Fra og med 2016: Tican A/S. Tican Fresh Meat er med virkning fra 1. januar 2018 fusioneret med SB 
Pork A/S og Tican A/S, og tal for 2016 og 2017 er efter sammenlægning. 
HKScan Danmark: Tidligere Rose Poultry 
Danish Crown og Skare Meat Packers: Driftsårsregnskaber. 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne. 
 

 

Danish Crown er langt den største aktør i denne sektor, idet virksomheden står for cirka 80 procent 

af omsætningen blandt de virksomheder, som er vist i tabel 2.3. 

Danish Crowns omsætning blev i 2021-22 på 64 mia. kr., hvilket blev den største omsætning nogen-

sinde i virksomheden. Omsætningen steg med 10 procent, og stigningen skyldtes først og fremmest 

prisstigninger på oksekød og forædlede produkter. Mens omsætningen steg, faldt overskuddet med 

3,3 procent til 2,2 mia. kr. Heraf bliver godt 1,6 mia. kr. sendt ud til ejerne i form af efterbetaling.  

Derudover vil Danish Crown udbetale 118 mio. kr. fra den ellers indefrosne andelsejerkonto, som har 

været lukket for ind- og udbetalinger siden 2017.  
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Soliditetsgraden i 2021/22 blev 27,8 procent, hvilket er en væsentlig nedgang i forhold til året før, 

hvor den var 32,7 procent. Den faldende soliditetsgrad skyldes især, at balancen er steget, blandt 

andet som følge af et stigende prisniveau på produkterne. Balancen er således øget med 3,8 mia. kr., 

mens egenkapitalen er reduceret med 0,2 mia. kr. 

Soliditetsgraden for alle andelsselskaber har haft en stigende tendens frem til og med 2021, men med 

det generelt høje prisniveau i 2022 er det sandsynligt, at udviklingen vil ændres, jævnfør figur 2.3. 

Figur 2.3. Soliditetsgrader for Danish Crown (2009/10-2021/22) og alle landmandsejede andelssel-

skaber (2010-2021) 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber. 

 

 

Tabel 2.4 viser udviklingen i centrale økonomiske nøgletal for Danish Crown-koncernen i perioden 

2014/15-2021/22.  

Tabel 2.4. Centrale nøgletal for Danish Crown-koncernen 

 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/2021 2021/22 

         

Nettoomsætning, mio. kr. 59.556 60.038 62.024 60.892 56.506 60.794 58.287 64.212 
Resultat af primær drift, mio. kr. 2.403 2.167 1.923 1.742 2.522 2.860 2.818 2.885 
Årets resultat, mio. kr. 1.821 1.639 2.022 1.361 1.953 2.141 2.255 2.180 
Balance, mio. kr. 26.775 25.257 24.433 27.980 28.443 24.473 25.539 29.356 
Egenkapital, mio. kr.  7.172 6.897 7.611 7.540 7.361 8.055 8.363 8.173 
Soliditetsgrad, pct.  26,8 27,3 31,2 26,9 25,9 32,9 32,7 27,8 
Andelshaverleverancer, mio. kg 1.330 1.279 1.229 1.276 1.197 1.183 1.276 1.268 
Samlet restbetaling, mio. kr. 1.425 1.295 1.437 1.070 1.258 1.618 1.672 1.665 
Antal andelshavere 8.020 7.605 7.116 6.830 6.426 5.900 5.620 5.404 
Heltidsansatte medarbejdere,    
ultimo 

 
23.764 

 
25.876 

 
25.956 

 
27.921 

 
23.052 

 
22.996 

 
25.918 

 
26.641 

 
Kilde: Årsregnskaber fra Danish Crown. 
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Som tabellen viser, er antallet af andelshavere faldet år for år – i alt 33 procent i perioden – mens 

antal medarbejdere i samme periode er steget med 12 procent.  De samlede andelshaverleverancer 

målt i tons er tilsvarende faldet 5 procent.  

I 2016 opsatte Danish Crown et strategisk mål om at løfte afregningen til svineproducenterne i an-

delskoncernen med 60 øre pr. kg i forhold til gennemsnittet i Europa. Det mål nåede Danish Crown i 

regnskabsåret i de foregående to år, men i 2021/22 lå afregningsprisen 74 øre under gennemsnittet, 

altså 124 øre under det strategiske mål. Det dårlige resultat i 2021/22 forklares blandt andet med en 

svigtende eksport ud af Europa, især til Asien, hvilket skabte et overudbud på det europæiske marked. 

DAT-Schaub, som er et 100 procent ejet datterselskab under Danish Crown-koncernen, har bidraget 

meget positivt til indtjeningen. DAT-Schaubs omsætning blev i 2021/22 på 5,3 mia. kr., og resultatet 

af primær drift blev 1,1 mia. kr. DAT-Schaub bidrog således med 8 procent af koncernens omsætning 

og 39 procent af resultatet af den primære drift. 

DAT-Schaub er en global virksomhed, der forarbejder og sælger natur- og kunsttarme til fødevarein-

dustrien samt ingredienser til medicinalindustrien. Omsætningen i DAT-Schaub er i de senere år øget 

med omkring 10 procent årligt. Selskabet har en høj andet af råvarer fra udenlandske markeder, såle-

des at danske råvarer alene udgør omkring 16 procent af de råvarer, selskabet råder over. 

I 2021/22 købte DAT-Schaub de resterende aktier i det amerikanske selskab DCW Casing og fik 

dermed fuldt ejerskab. 

Danish Crowns økologiske selskab Friland havde en omsætningsstigning på 6 procent og nåede op 

på en omsætning på 1,06 mia. kr. Omsætningen i Danmark udgør cirka 41 procent af Frilands samlede 

omsætning. Selskabet noterer, at der i den første halvdel af regnskabsåret 2021/22 var en meget stor 

efterspørgsel. Efter Ruslands invasion af Ukraine har forbrugerne fået færre og færre penge til rådig-

hed, og det har sat nye forbrugsmønstre i gang. Selskabet bemærker, at der er en stor ubalance mellem 

udbud og efterspørgsel, og især i anden halvdel af regnskabsåret har markederne været omskiftelige. 

Tysklands største slagteri, det privatejede Tönnies, er også aktivt i Danmark via ejerskabet af Tican 

Fresh Meat (Tican). Tönnies slagter cirka en tredjedel af alle slagtesvin i Tyskland og er mere end 

dobbelt så stort som det næststørste slagteri på listen, nemlig Vion. Herefter følger det andelsejede 

Westfleisch.  

Ticans omsætning i kalenderåret 2021 blev 8,3 mia. kr. mod 8,9 mia. kr. året før (-7 procent).  Årets 

resultat faldt yderligere fra -35 mio. kr. til -258 mio. kr.  

Mens Danish Crowns seneste regnskabsår omfatter perioden fra 1. oktober 2021-30. september 2022, 

dækker Ticans seneste regnskab kalenderåret 2021. Dermed er Ticans seneste regnskab ikke på 

samme måde negativt påvirket af Ukraine-krigen. Tican finder det negative resultat meget 
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utilfredsstillende, men forklarer resultatet med dels covid-19-nedlukninger hos europæiske kunder, 

dels den kinesiske importembargo på produkter fra fabrikken i Brørup – også på grund af covid-19. 

Tönnies har gennem adskillige år betalt landmændene en afregningspris, der som minimum matchede 

afregningen fra Danish Crown. I december 2021 annoncerede selskabet, at man for regnskabsåret 

2020/2021 ikke ville matche Danish Crowns restbetaling. I stedet lagde man sig 22 øre pr. kg under 

Danish Crowns samlede betaling for året.  

En række leverandører, herunder Dangris, som omfatter de tidligere ejere af Tican, med cirka 35 

procent af leverancerne, mente, at Tican havde forpligtet sig til altid at matche Danish Crowns beta-

ling. En række leverandører valgte at opsige deres aftaler om leverancer eller helt stoppe med svine-

produktion. Dangris valgte i foråret 2022 at lægge sag an mod slagteriet. Sagen er ikke afgjort endnu. 

Tican har annonceret, at man i 2021/2022 vil matche afregningen fra Danish Crown på restbetalingen. 

I 2022 købte Tican 60 procent af aktierne i det mindre soslagteri Moesgaard Meat. 

Som det blev vist i tabel 2.3, har svineslagterierne generelt en mere stabil udvikling i omsætning og 

indtjening end fjerkræslagterierne. Udviklingen i de senere år har dog været vidt forskellig blandt 

fjerkræslagterierne. 

Danpo er den største virksomhed i den danske fjerkræsektor. Danpo var oprindeligt et andelsselskab, 

men efter en økonomisk krise i 1975 blev det rekonstrueret som Danpo A/S med blandt andet KFK, 

DLG og Danpo AmbA (producenterne) som aktionærer. Efter nogle år med betydelige økonomiske 

vanskeligheder blev selskabet i 1995 overtaget af SPO – Scandinavian Poultry Industry. I 2005 blev 

Svenska Lantmännen ejer. I 2013 blev Danpo, svenske Kronfågel og norske Cardinal Foods slået 

sammen til én stor nordisk koncern inden for fjerkræsektoren, Scandi Standard. Dette selskab opere-

rer på tværs af de skandinaviske lande, og det danske marked er koncernens største målt i omsætning 

efterfulgt af Sverige. 
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Som figur 2.4 viser, var årets resultat meget negativt frem til 2010. 

Figur 2.4. Årets resultat for Danpo 1994-2021 (løbende værdi) 

  
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabets regnskaber. 

 

 

I perioden 1994-2009 var det akkumulerede underskud cirka 725 mio. kr. i løbende værdi. I de efter-

følgende år har der været et akkumuleret overskud på cirka 325 mio. kr. 

I 2021 steg Danpos omsætning med cirka 5 procent, men resultatet blev et underskud på 66 mio. kr. 

mod et underskud på 44 mio. kr. i 2020. Selskabet nævner flere årsager til den negative udvikling: 

• Covid-19-restriktionerne ramte afsætningen i ind- og udland i form af faldende afsætning til food-

servicekunder. Det medførte også et generelt lavere niveau for eksportpriser. 

• Danpo har også været belastet af stigende råvarepriser, pakkematerialer og energipriser.  

• En række udbrud af fugleinfluenza i hele 2021 har haft negativ indvirkning på eksport til specielt 

de asiatiske markeder. 

Danpo forventer også et negativt resultat i 2022 i størrelsesordenen minus 5-10 mio. kr. Den forbed-

rede udvikling forventes opnået via fortsatte effektiviseringer samt øget fokus på dyrevelfærd og 

større vægt på langsomt voksende kyllinger. Et tættere samarbejde med kunder forventes også at 

kunne styrke selskabet. 

I kvartalsregnskabet fra moderselskabet, Scandi Standard, i oktober 2022 betegnes situationen i Dan-

mark dog som ”fortsat udfordrende”. 

Det andet store fjerkræslagteri, HKScan Denmark (tidligere Rose Poultry), blev i 2010 solgt til den 

finske koncern HKScan. HKScan er blandt Europas ti største kødselskaber og har finske og svenske 

landmænd som hovedaktionærer.  
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HKScan Denmark har i de seneste otte år været inde i en negativ økonomisk udvikling med underskud 

hvert år, og selskabet var i flere år hårdt ramt af både fugleinfluenza og russisk handelsembargo. I 

2021 blev resultatet efter skat et minus på 28 mio. kr. efter et næsten tilsvarende underskud året før. 

Gennem de seneste otte år er der nu et akkumuleret underskud på 556 mio. kr. Ledelsen konstaterer, 

at både omsætningen og underskuddet i 2021 er som forventet. Resultatet betragtes som tilfredsstil-

lende set i lyset af fugleinfluenza og stigende omkostninger, men den overordnede økonomiske ud-

vikling betragtes som utilfredsstillende.  

Selskabets strategi følges som planlagt, hvor målet er en stærkere placering på markedet for ferske 

produkter og ready-to-eat produkter i Danmark og Sverige. 

I 2022 har der været en betydelig forbedring med et positivt løbende resultat af den primære drift. 

Den positive udvikling i Danmark forklares blandt andet med stigende efterspørgsel efter fjerkræ. 

Samtidig har man i Danmark mindsket sin afhængighed af eksport til lande uden for EU, hvilket 

betegnes som en væsentlig strategisk ændring i den danske forretning. 

Som beskrevet – og som yderligere vist i figur 2.5 – har udviklingen i de senere år været meget 

forskellig i de to fjerkræslagteriselskaber, Danpo og HKScan Denmark. 

Figur 2.5. Resultat efter skat i HKScan Denmark og Danpo, 2008-2021 

 

Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne. 

 

 

Selv om udviklingen er meget forskellig i de to store danske fjerkræslagterier, har de i en vis udstræk-

ning samme strategiske sigtepunkter. Begge virksomheder søger at distancere sig fra markeder med 

stor priskonkurrence ved at tilføre nye værdier som dyrevelfærd og bæredygtighed. Begge virksom-

heder satser også mere på ferske og mindre på frosne produkter.  

Skare Meat Packers havde i 2020/21 en omsætning på godt 1 mia. kr. og et resultat efter skat på 33 

mio. kr. Det positive resultat skal dog ses på baggrund af en ekstraordinær indtægt på 67 mio. kr. 

Selve driften gav derimod et underskud på 34,7 mio. kr. 
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Virksomheden nåede ikke de budgetterede resultater for 2020/21, hvilket især begrundes med covid-

19, som resulterede i manglende salg til foodservicesegmentet i både Danmark og Sydeuropa. Dette 

medførte også likviditetsproblemer, da en stor del af likviditeten var bundet i varebeholdninger. Lag-

rene blev efterfølgende reduceret. I regnskabet for 2020/21 noteres det dog, at banken har opsagt 

engagementet til indfrielse i det følgende regnskabsår. Ledelsen forventer, at der kan indgås en aftale 

omkring nye kreditfaciliteter hos en anden finansieringskilde. Soliditetsgraden var i 2020/21 på 8 

procent. 

Skare Meat Packers forudser radikale strukturelle ændringer i både den europæisk detailhandel og 

distribution samt i forbrugermønstre og -adfærd, som fremover vil medføre konstante ændringer i 

koncernens salgssituation. Virksomheden forventer dog at fastholde og udvide markedsplaceringen. 

Stryhns Gruppen A/S havde i 2021 en uforandret omsætning på godt 1 mia. kr., mens overskuddet 

blev 75 mio. kr. Stryhns Gruppen A/S blev dannet ved en fusion i 2008 mellem Stryhn’s A/S og 

Graasten Salater. Stryhns Gruppen A/S er et selskab i den norske AGRA-koncern. Stryhns Gruppen 

A/S producerer udelukkende mærkevarer og innovation, og selskabet arbejder således ikke inden for 

private labels, hvor for eksempel Tulip producerer både mærkevarer og private labels. 

I 2017 købte Stryhns Gruppen A/S virksomheden K-Salat af det norske konglomerat, Orkla. Med 

overtagelsen af K-Salat fik Stryhns Gruppen A/S en stærk placering på det danske marked for på-

lægssalater, idet Stryhns Gruppen A/S i forvejen ejede Graasten Salater. Opkøbet blev begrundet med 

ønsket om en stærkere markedsplacering inden for pålægssalater, som er et hovedområde. 

I midten af 2022 kunne Stryhns Gruppen A/S og Coop ikke opnå enighed om prisniveauet i en ny 

leverandøraftale. Stryhns Gruppen A/S ønskede at sende prisstigninger videre til kunderne, begrundet 

i stigende omkostninger på blandt andet energi og råvarer. Uenigheden betød, at to tredjedele af 

Stryhns Gruppen A/S’ sortiment blev fjernet fra Coops butikker, og at Stryhns Gruppen A/S måtte 

fyre 45 timelønnede sæsonmedarbejdere. Den månedlange konflikt sluttede sidst på året, hvor man 

blev enige om en ny leverandøraftale. Herefter vil al samhandel mellem parterne gradvist blive gen-

optaget.  

Konflikten kan ses i lyset af dels Stryhns Gruppens A/S' stærkere markedsplacering, dels fødevare-

krisen og de kraftigt stigende råvarepriser. 
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Drikkevareindustrien  

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

Carlsberg er Europas næststørste og blandt verdens fem største bryggerier. 

 

Tabel 2.5. Omsætning og resultat for danske bryggerivirksomheder (mio. kr.)  

Netto- 
omsætning 2012 2013 2014 2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 2022 

            
Carlsberg 66.468  66.350 64.506 65.354 62.614 60.655 62.503 65.902 58.541 66.643  
Royal Unibrew 3.430  4.481 6.065 6.032 6.340 6.384 7.298 7.692 7.315 8.746  
Harboes  
Bryggeri A/S 

          
1.411  

        
1.344  1.420 

 
1.371 

 
1.388 

 
1.431 

 
1.288 

 
1.324 

 
1.380 

 
1.328 

 
1.491 

Resultat     
 

      

Carlsberg 6.245  5.949 4.938 -2.926 4.857 2.065 6.133 7.477 6.808 8.009  
Royal Unibrew 373  480 624 711 784 831 1.040 1.140 1.198 1.298  
Harboes  
Bryggeri A/S 

                
39  

                
3  11                 

 
24 

 
35 

 
31 

 
0 

 
-13 

 
-33 

 
5 

 
0 

 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne. 
 

 

Carlsberg havde i 2021 en stigning i omsætningen fra 58,5 mia. kr. til 66,6 mia. kr. (+13,8 procent). 

Årets resultat steg fra 6,8 mia. kr. til 8 mia. kr. (+17,6 procent), hvilket var en halv mia. mere, end 

analytikerne på forhånd havde forventet. 

I 2022 blev Carlsbergs indtjening og værdi i høj grad påvirket af Ruslands invasion af Ukraine. Carls-

berg havde gennem lang tid haft relativt stort fokus på netop Rusland og havde været på det russiske 

marked siden 2008, hvor bryggeriet fik adgang til markedet gennem sin overtagelse af Scottish & 

Newcastle, som blev købt sammen med det hollandske bryggeri Heineken. Carlsberg havde otte bryg-

gerier i Rusland, hvor det beskæftigede flere end 8.000 russere. 

Kort tid efter Ruslands invasion af Ukraine stoppede Carlsberg med at sælge på det russiske marked. 

Tre uger efter denne beslutning gik selskabet skridtet videre og satte sine russiske bryggerier til salg 

for at komme helt ud af Rusland. De russiske aktiviteter genererede året før en omsætning på 6,5 mia. 

kr. og leverede et driftsresultat på 682 mio. kr. 

Carlsberg forventer at skulle nedskrive for 9,5 mia. kr. på sine russiske aktiviteter efter beslutningen 

om at skille sig af med de russiske aktiviteter. 
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De to andre store bryggerier, AB InBev og Heineken, har også annonceret, at de vil trække sig ud af 

Rusland. Rusland har dog relativt størst betydning for Carlsberg. Carlsberg var en af de udenland-

ske virksomheder med flest investeringer i Rusland og med relativt størst afhængighed af det russi-

ske marked.  Den relativt store eksponering på Rusland afspejler sig også i aktiekursudviklingen på 

Carlsberg, jævnfør figur 2.6. 

Figur 2.6. Udvikling i kursen på Carlsberg B-aktier  

 
Kilde: Nasdaq (2022). 

 

 

Som figuren viser, faldt aktiekursen markant omkring tidspunktet for Ruslands invasion af Ukraine. 

Carlsberg opjusterede sine forventninger til 2022, og der forventes nu en organisk vækst på 10-12 

procent mod tidligere 7-9 procent. 

I starten af 2022 præsenterede Carlsberg en ny femårig strategiplan, Sail '27, som dog i høj grad er 

en videreførelse af den tidligere strategi. I den nye strategi fremgår det blandt andet, at der forventes 

en gennemsnitlig årlig organisk omsætningsvækst på 3-5 procent, og at den organiske vækst i drifts-

indtjeningen vil være højere end væksten i omsætningen. Samtidig er det målet at levere i omegnen 

af 50 procent af overskuddet tilbage til aktionærerne. 

Carlsberg vil fortsat have et særligt fokus på Kina, hvor udviklingen skal styrkes i storbysegmentet 

og ved at styrke nye og voksende detailkanaler såsom e-handel og off-trade (salg via supermarkeder 

og ikke via restauranter, barer med mere). 

Danmarks og Nordens næststørste bryggeri, Royal Unibrew, havde betydelig vækst i 2021. Omsæt-

ningen blev på 8,7 mia. kr., hvilket var en stigning på 1,4 mia. kr. (+20 procent) i forhold til året før. 

Samtidig steg resultatet efter skat fra 1.198 mio. kr. til 1.298 mio. kr. (+8,3 procent).  
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2022 har også været præget af krigen i Ukraine, som forventes at give en indtægtsnedgang på 100 

mio. kr. I slutningen af oktober 2022 blev omsætningen for hele året estimeret til 10,7-11,7 mia. kr., 

og det blev bekræftet, at der stadig vil blive investeret i vækst. 

Unibrew foretog også flere opkøb i 2022, som indebar en stigende diversificering med nye salgska-

naler og en bredere produktportefølje. Unibrew købte således en ejerandel af startup-virksomheden 

Rebæl, som producerer økologisk juice, lemonade og cocktails, der sælges til og serveres på cafeer 

og restauranter samt i udvalgte supermarkeder. Unibrew købte også de resterende ejerandele i cock-

tailproducenten Nohrlund. 

Unibrew købte også af de resterende 75 procent af det norske bryggeri Hansa Borg. Hansa Borg er 

det næststørste bryggeri i Norge og producerer øl, cider, sodavand, vand og vin til det norske marked. 

Endelig blev det canadiske firma Amsterdam Brewery opkøbt. I årets første ni måneder bidrog opkø-

bet med en ekstra nettoomsætning på 1.450 mio. kr. 

 I 2022 forhandlede Unibrew om køb af Aqua d’Or, som er Danones øl- og vandaktiviteter i Danmark. 

Det førte imidlertid ikke til noget resultat, idet begge parter var enige om, at de ikke ville være i stand 

til at opfylde de afsluttende betingelser, som blev stillet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Brød-, mel- og kagesektoren 

Sektoren består af en række virksomheder i forskellige led i værdikæden. For eksempel tilhører Lag-

kagehuset gruppen af luksusbagere eller håndværksbagere meget tæt på forbrugerne, mens øvrige 

brødvirksomheder er længere oppe i værdikæden og er business-to-business virksomheder, jævnfør 

tabel 2.6. 
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Tabel 2.6. Omsætning og resultat for virksomheder i den danske brød-, mel- og kagesektor (mio. 

kr.) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettoomsætning  
 

      
Brød  

 
      

Lantmännen Unibake DK 888 936 940 990 945 924 805 824 
Lantmännen Schulstad 863 829 893 921 920 937 989 982 
Kohberg Brød 997 945 942 928 949 942 823 766 
Lagkagehuset 478 552 664 781 881 962 830 905 
         

Mel 
        

Lantmännen Cerealia 752 678 668 663 593 588 568 590 
Valsemøllen 511 513 543 537 566 628 612 659 
         

Kager med mere 
        

Kelsen Group 870 911 1.007 986 1.015 1.151 957 876 
Bisca A/S 418 375 350 339 334 348 369 362 
Dan Cake 722 774 846 866 920 938 1.094 1.242 
         

Resultat efter skat 
        

Brød         
Lantmännen Unibake DK -13 -12 18 6 5 13 5 -5 
Lantmännen Schulstad 27 4 6 -10 -14 -41 -16 -1 
Kohberg Brød 9 2 -28 -6 -26 3 2 1 
Lagkagehuset 21 38 38 10 -42 -119 -171 -82 
         

Mel         

Lantmännen Cerealia -13 -6 -8 10 -2 -9 -15 -17 
Valsemøllen 20 18 16 18 13 21 30 35 
         

Kager med mere         

Kelsen Group 140 115 130 231 86 100 5 19 
Bisca A/S 19 22 39 28 10 -23 36 16 
Dan Cake 30 41 43 67 63 64 76 83 

 
Note: Kelsen 2020 (2019/20): 13 måneder. 
Kilde: Årsregnskaber fra virksomhederne. 
 

 

Lagkagehuset fortsætter med at vokse kraftigt, målt i antal bagerbutikker. Siden 2008 er antallet vok-

set fra 3 til mere end 120, og planen er at vokse yderligere. I de seneste år er antallet af nye bagerbu-

tikker lidt lavere end planlagt, da selskabet har besluttet at bremse ekspansionen, indtil covid-19-

markedsforholdene igen er stabiliseret. Gennem de senere år er ekspansionen også sket i UK og USA. 

Lagkagehuset har således 14 butikker i London, 3 i New York og resten af de omkring 120 butikker 

i Danmark. Antallet af butikker i New York stiger med 3 i første halvdel af 2023. De økonomiske 

resultater har dog ikke haft samme positive udvikling som antallet af butikker, jævnfør figur 2.7. 

I 2020 faldt omsætningen med 14 procent, mens underskuddet steg fra 119 mio. kr. til 171 mio. kr. 

Det store underskud i 2020 begrundes primært med covid-19-nedlukninger. I London og New York 

var butikkerne totalt lukkede mellem tre og fem måneder. Lagkagehuset vurderer, at efterdønningerne 

af coronakrisen vil kunne udgøre en udfordring i hverdagssalget over de kommende to til tre år. 

I 2021 steg omsætningen igen, og væksten i 2022 forventes at blive den største nogensinde. I 2021 

blev underskuddet mere end halveret, men over de sidste fire år har der samlet set været et underskud 
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på 414 mio. kr. Det negative resultat i 2021 forklares med fortsatte covid-19-påvirkninger samt trans-

port- og forsyningsproblemer. Resultatet betragtes som generelt utilfredsstillende, men acceptabelt i 

betragtning af markedsforholdene under covid-19. 

Moderselskabet bag Lagkagehuset, Danish Bake Holding, fik i slutningen af 2022 tilført 200 mio. kr. 

af ejerne, kapitalfondene Nordic Capital og L Catterton. Danish Bake Holding fik tilført et lignende 

beløb for to år siden. 

Mens Lagkagehuset således har haft en kraftig omsætningsvækst set over en længere årrække, har de 

to store brødvirksomheder, Kohberg og Schulstad, haft en næsten konstant omsætning i samme peri-

ode, jævnfør figur 2.7. 

Figur 2.7. Årlig omsætning i Kohberg, Schulstad og Lagkagehuset, 2010-2021 

 
Kilde: Årsregnskaber fra virksomhederne. 

 

 

Schulstads nettoomsætning i 2021 blev 982 mio. kr., hvilket er en nedgang på 6 mio. kr., svarende til 

knap 1 procent. Trods faldende omsætning vurderer selskabet, at der er vundet markedsandele. Sel-

skabet har gennem de seneste fem år haft et samlet underskud på 82 mio. kr., men 2021 var det første 

år siden 2016 med et positivt driftsresultat.  Ledelsen betragter dog resultatet i 2021 som utilfredsstil-

lende. 

Schulstad forventer, at omsætningen i 2022 vil stige som resultat af nødvendige prisjusteringer i mar-

kedet, og at indtjeningen vil kunne bibeholdes på 2021-niveau.  

Kohbergs omsætning faldt i 2021 med 7 procent, mens overskuddet faldt fra 2,3 mio. kr. til 1,4 mio. 

kr. Ledelsen betragter resultatet i 2021 som utilfredsstillende. Tilbagegangen i omsætningen skyldes 

dels covid-19, dels en ændret distributionsaftale med Salling Group. 
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Kohberg bemærker, at der er stigende udfordringer med et generelt stagnerende marked for frisk 

indpakket brød, og at forbrugerne i stigende omfang også efterspørger frisk uindpakket brød. Samti-

dig peger selskabet på, at de kraftigt stigende råvare- og energipriser er en stor udfordring. 

Kohberg har set en positiv udvikling i udlandet, hvor selskabet især har salg i Frankrig, Holland, 

Norge og Sverige. Selskabets eksportandel er således vokset kraftigt sammenlignet med før covid-

19. 

Lantmännen Unibake DK, der især producerer frostbrød, fast food-produkter og bake off (forhævede 

frosne brødprodukter) fik i 2021 et underskud på 5 mio. kr. mod et overskud på 5 mio. kr. året før. 

Omsætningen steg med 2,5 procent til 825 mio. kr., hvoraf salg til udlandet udgjorde 43 procent. 

Selskabet begrunder udviklingen med reduceret aktivitet i foodservice i begyndelsen af året og sti-

gende råvare- og energipriser i andet halvår, som har påvirket selskabets bundlinje negativt. 

Lantmännen Unibake Denmark producerer både egne mærker, herunder Hatting og Påskebrød, men 

også private labels (detailkædernes mærker). 

Lantmännen Cerealia, som handler med mel, gryn og morgenmadsprodukter, havde også i 2021 et 

negativt resultat efter skat, men en stigende omsætning. I løbet af de seneste 15 år har selskabet haft 

et samlet underskud på 310 mio. kr.  

Selskabet begrunder den økonomiske udvikling i 2021 på samme måde som i 2020: Covid-19-udvik-

lingen med periodevise nedlukninger af samfundet har præget udviklingen. Derudover var selskabet 

påvirket af stigende råvarepriser på korn. Trods disse negative forhold havde selskabet en øget kun-

detilgang i løbet af året. 

Valsemøllen, som primært har hollandske og norske ejere, producerer og markedsfører bageri- og 

husholdningsmel samt færdige melblandinger og morgenmadsprodukter. Selskabet sælger primært 

på det danske marked. Selskabet havde i 2021 en omsætning på 659 mio. kr., hvilket var en stigning 

på 8 procent. Resultatet var bedre end forventet. Overskuddet steg samtidigt fra 30 mio. kr. til 35 mio. 

kr. Den positive udvikling forklares blandt andet med anden og tredje bølge af covid-19-nedluknin-

ger, som gav en renæssance for hjemmebag. 

Valsemøllen ser dog væsentlige udfordringer i de store prisstigninger i 2022 på den absolut vigtigste 

råvare, korn, og derudover emballage, energi og transport. Selskabet har dog stort fokus på ikke at 

stå alene med at dække disse omkostningsstigninger, hvilket betyder, at prisstigningerne – i et omfang 

– sendes videre i værdikæden. 
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Som det ses af figur 2.8, har Valsemøllen over en længere årrække haft en langt større omsætnings-

vækst og en mere stabil og positiv udvikling i bundlinjen end Lantmännen Cerealia. 

Figur 2.8. Valsemøllen og Lantmännen Cerealia: Omsætning og resultat efter skat 2004-2021 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne. 

 

 

Kelsen Group, som er verdens førende producent af “butter cookies”, blev i 2019 solgt til et datter-

selskab til italienske Ferrero. Ferrero arbejder primært inden for segmentet chokolade og konfekture. 

Regnskabet for Kelsen Group 2020/21 viste en omsætning på 876 mio. kr. og et resultat efter skat på 

19 mio. kr. Det foregående års regnskab indeholdt 13 måneder og er derfor ikke helt sammenligneligt 

med 2020/21-tallene. 

Selskabet forklarer, at omsætningen og årets resultat stadig er påvirket af manglende afsætning drevet 

af nedlukninger og sociale restriktioner som følge af covid-19. Det er særligt de asiatiske samt duty 

free-markeder, der er ramt. De fortsatte politiske uroligheder i Hong Kong er også med til at påvirke 

afsætningen og resultatet for dette år negativt. 

Bisca, som er blandt de markedsledende i Norden inden for biscuits, kager og småkager, er ejet af 

den norske fødevarekoncern, Scandza AS.   

Bisca fik i 2021 et overskud på 16 mio. kr. ud af en omsætning på 362 mio. kr. Bisca forklarer resul-

tatet med, at covid-19 kun har haft en begrænset direkte effekt på salg og resultater i 2021. Covid-19 

har dog haft en vis negativ effekt på de internationale forsyningskæder, især i anden halvdel af 2021, 

hvilket resulterede i højere fragt- og materialepriser. Den dyrere energi fik i 2022 også den konse-

kvens, at hele produktionen måtte energioptimeres, således at de mindst energiforbrugende produk-

tionslinjer blev prioriteret højst. Det indebar også en nedskalering af produktionen af visse varer. 

Ledelsen betragter resultatet i 2021 som utilfredsstillende, under det forventede resultat samt under 

Biscas potentiale. 
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Dan Cake producerer kager og andre bagerivarer efter ordre, som primært sælges i Nord- og Østeu-

ropa. I 2021 blev nettoomsætningen godt 1,2 mia. kr., hvilket var en stigning på 14 procent i forhold 

til året før. Resultatet blev 83 mio. kr. mod 76 mio. kr. i 2020, og det betragtes som tilfredsstillende. 

Dan Cake har gennem flere år haft en meget positiv udvikling målt på både omsætning og indtjening. 

Selskabet forventer en lavere indtjening i 2022 (på niveau med 2020) på grund af Ukraine-krigen og 

stigende priser på råvarer, emballage og energi. 

Sukkerindustri 

I 2009 blev Danisco Sugar overtaget af det tyske selskab Nordzucker. Samtidig skiftede Danisco 

Sugar navn til Nordic Sugar. Nordic Sugar består i dag dels af sukkeraktiviteter i Danmark, dels 

ejerskab af en række udenlandske dattervirksomheder med sukkeraktiviteter. 

Efter nogle relativt gode år frem til 2017/18 var de følgende to år præget af faldende omsætning og 

indtjening. I 2020/21blev udviklingen vendt, og den positive udvikling er fortsat i 2021/22, hvor både 

omsætning og resultat efter skat steg: Omsætningen blev 2,2 mia. kr. (+2,2 procent), og årets resultat 

blev 149 mio. kr. mod 87 mio. kr. året før. 

Den økonomiske udvikling i Nordic Sugar fremgår af tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Økonomiske nøgletal for Nordic Sugar (mio. kr.) 

 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

         

Nettoomsætning 3.188 2.546 3.142 2.647 2.082 2.024 2.175 2.233 
EBIT 251 -5 245 245 29 12 111 223 
Årets resultat 222 62 195 269 0 -21 87 149 
Aktiver 3.543 3.292 2.993 2.893 2.754 2.710 2.979 2.933 
Egenkapital 2.277 2.088 2.262 2.327 1.806 1.776 1.872 2.065 

 
Kilde: Årsregnskaber fra selskabet. 
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Selskabet forklarer hovedsageligt den stigende omsætning med højere salgspriser, men omkostnings-

reduktioner har også påvirket positivt. Figur 2.9 illustrerer, at Nordic Sugars overskud i store træk 

følger verdensmarkedsprisen på sukker.  

Figur 2.9. Verdensmarkedsprisen på raffineret sukker og den danske produktion af sukkerroer 

 
Note: Produktion i 2022 er eget estimat. 
Kilde: Danmarks Statistik (2022b) og Sørensen (2022). 
 

 

Figur 2.9 viser, at verdensmarkedsprisen på raffineret sukker faldt markant i 2017-18. De faldende 

sukkerpriser skal ses i forlængelse af fjernelsen af markedsordningen for sukker i EU. 2018/19 var 

også det første hele regnskabsår uden kvoter og minimumspriser. 

Efterfølgende er sukkerprisen igen steget. Især efter 2020 har der været stigende priser, hvilket også 

har været kendetegnende for flere andre væsentlige vegetabilske produkter på verdensmarkedet. 

Nordic Sugar forventer en stigende indtjening i 2022/23, om end der er betydelige usikkerheder ved-

rørende både den kommende høst og salgsprisniveauet for leverancer uden prisaftaler. Selskabet no-

terer også, at krigen i Ukraine har ført til markante prisstigninger på energi, råvarer og fødevarer, og 

selskabet har oplevet stigende priser og forsyningsproblemer på råvarer og materialer, der indgår i 

produktionen og i anlægsinvesteringer.  

Grovvaresektoren  

Grovvaresektoren udgøres af selskaber, som forsyner landbruget med forskellige inputs, herunder 

især foder, gødning, pesticider, udsæd med mere. Det er dermed den største forsyningssektor i land-

bruget, og den omsætter for cirka 115 mia. kr. om året, når eksport og aktiviteter i udlandet også 

medregnes. Grovvaresektoren er også aftager af store dele af landbrugets planteproduktion, herunder 

korn, raps med mere.  
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Grovvaresektoren har gennem de seneste årtier forandret sig i retning af internationalisering, konso-

lidering og diversificering (spredning på nye forretningsområder). Udviklingen har ikke været helt 

entydig, og nogle selskaber har haft en anderledes udvikling. Der er også eksempler på, at diversifi-

cering er afløst af fokus på kerneaktiviteter.  

Efter et par årtier med indenlandsk strukturtilpasning og konsolidering består grovvaresektoren i dag 

af to væsentlige virksomheder, DLG og Danish Agro, jævnfør figur 2.10. 

Figur 2.10. Omsætning i de største danske grovvareselskaber 

 
Note: 2021 eller seneste år med regnskabsoplysninger. 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber. 

 

 

Omsætningen omfatter selskabernes samlede aktiviteter, herunder både inden- og udenlandske akti-

viteter og også ikke deciderede grovvareprodukter, herunder for eksempel landbrugsmaskiner. 

Vestjyllands Andel har således engageret sig i biogasindustri. Både DLG og Danish Agro har store 

udenlandske aktiviteter, så omsætningstallene afspejler ikke markedsandelene på det danske marked. 

Hovedparten af begge selskabers omsætning og indtjening skabes i udlandet, primært i Nordeuropa. 
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Billedet med to relativt store og voksende grovvareselskaber har været kendetegnende for det seneste 

årti. Målt i omsætning er Danish Agro kommet tættere på DLG, mens DLG – efter de store nedskriv-

ninger i 2014 – præsterer en relativt stigende indtjening, jævnfør figur 2.11. 

DLG er nu tilbage på samme omsætningsniveau som i 2013, men nettoresultatet (resultatet efter skat) 

er nu det højeste nogensinde og mere end dobbelt så stort som i 2013. Danish Agros stigende vækst 

skyldes primært flere aktiviteter, både i udlandet og uden for det egentlige grovvaresegment. 

Figur 2.11. Udvikling i omsætning og resultat efter skat for de to største grovvareselskaber 2010-

2021 

 
Note: Resultat efter skat og minoritetsinteresser. 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber 

 

 

På samme måde som de øvrige agro- og fødevareindustrisektorer har også grovvaresektoren gennem-

gået en koncentrationsudvikling. Den langsigtede udvikling har været stigende koncentration, hvor 

de få store virksomheder har fået en stadig større markedsandel. Gennem de seneste år er koncentra-

tionen dog igen faldet, jævnfør figur 2.12. 

Figur 2.12. Udviklingen i koncentrationen i den danske grovvaresektor 2010-2021 

 
Note: Koncentrationen er målt ud fra virksomhedernes andele af den samlede omsætning. Omsætningen omfatter ikke kun aktiviteter i 
den traditionelle grovvareindustri men også de diversificerede aktiviteter og også de udenlandske aktiviteter. 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af tolv selskabers årsregnskaber. 
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Figur 2.12 viser koncentrationsudviklingen vist ved det såkaldte HHI-indeks (Herfindahl-Hirschman 

Index) beregnet ud fra selskabernes markedsandel på grundlag af deres omsætning i forhold til alle 

danske grovvareselskabers totale omsætning. Jo højere værdi, desto stærkere koncentration. Den 

maksimale værdi er 10.000. 

Stigningen i 2021 skyldes, at Danish Agro overtog hele aktiemajoriteten i Himmerlands Grovvarer. 

Himmerlands Grovvarer omsatte årligt i niveauet 700 mio. kr. Dermed var der en yderligere konso-

lidering og koncentration i grovvaresektoren. 

Den reducerede koncentration efter 2014 skyldes især DLG’s strategiskifte med mere fokus på ind-

tjening end omsætning, fokus på kerneområderne og frasalg af virksomheder uden for kerneområ-

derne. Dette medførte en nedgang i omsætningen på cirka 10 mia. kr. 

Dertil kommer, at de andre store virksomheder som Danish Agro og Vestjyllands Andel, men også 

de private grovvareselskaber, har haft en betydelig vækst i perioden, jævnfør tabel 2.8. 

Tabel 2.8. Omsætning og resultat for en række danske grovvarevirksomheder (mio. kr.)  
Omsætning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

           

DLG 48.532  59.103 58.396 52.133 49.028 49.056 48.851 50.028 51.327 59.010 
Danish Agro 17.600  25.128 24.136 28.476 31.548 31.440 32.997 35.313 39.445 44.040 
Vestj. Andel 1.929 1.846 1.754 1.810 1.981 2.100 2.192 2.283 2.301          2.790 
Brdr. Ewers  1.117  1.275 1.168 1.407 1.527 1.515 1.610 1.949 1.731 1.960 
Hornsyld K. 981 1.105 1.178 1.225 1.211 1.240 1.239 1.271 1.536 1.701 
Mollerup 
Mølle 784 888 865 886 1.061 1.101 1.096 1.160 1.274 1.461 
Emmelev M. 478 611 577 509 616 748 887 1.019 1.107 1.709 
NAG 203  192 193 183 171 188 180 210 203 255 
           
Resultat  
efter skat 2012 2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

   
        

DLG 304 262 -277 352 371 465 307 351 437 576 
Danish Agro 247  241 271 302 356 314 181 140 193 285 
Vestj. Andel 71 103 103 112 133 94 85 69 68 106 
Brdr. Ewers 30  31 23 49 48 39 27 25 28 35 
Hornsyld K. 24 26 19 34 17 20 14 13 11 25 
Mollerup 
Mølle 24 6 5 7 10 11 2 7 9 7 
Emmelev M. 6 4 12 9 8 9 35 35 44 121 
NAG 3  2 5 4 6 5 2 3 5 5 

 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne. 

 

 

I 2021 passerede DLG-koncernens omsætning 59 mia. kr. (+15 procent), og resultatet efter skat blev 

576 mio. kr. DLG’s internationale aktiviteter bidrog med størstedelen af koncernens indtjening. Sam-

tidig vedtog repræsentantskabet den største overskudsdeklarering i selskabets historie og sendte 173 

mio. kr. ud til andelshaverne. Den samlede overskudsdeklarering over de seneste fem år kommer 

dermed tæt på 640 mio. kr. 
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DLG præsenterede i foråret 2022 koncernens nye strategi, Creating the Future 2030, hvor selskabets 

forretningsområder opdeles i Food, Energy og Housing. Food omfatter løsninger til landmænd og 

fødevareindustrien. Energy omfatter energiløsninger til både virksomheder og private kunder, mens 

Housing omfatter service og materialer til opførelse af bygninger og infrastruktur. 

I 2022 blev DLG storaktionær i selskabet Enorm Biofactory, som i 2023 åbner Danmarks første kom-

mercielle insektproduktion, hvor de færdige produkter kan anvendes som ingredienser i foder til dyr. 

DLG bliver ny storaktionær og vil aftage proteiner fra den nye insektfabrik, der forventes at kunne 

levere 11.000 tons insektprotein om året.  

DLG har også fokus på alternative proteinkilder på andre områder. En ærtefabrik i Tyskland er ved 

at blive bygget, og i foråret 2022 startede man en produktion af græsproteiner i Vestjylland. Investe-

ringen i Enorm Biofactory er dermed det tredje ben af alternative proteinkilder. 

I 2021 påbegyndte DLG via datterselskabet Vilofoss gradvist bygningen af en ny vitamin- og mine-

ralfabrik til et trecifret millionbeløb. Fabrikken, som skulle få en samlet kapacitet på 50.000 tons om 

året, var planlagt til at være i drift i begyndelsen af 2023. I august 2022 blev projektet imidlertid 

skrinlagt, og den eksisterende vitamin- og mineralfabrik vil i stedet for blive moderniseret. Beslut-

ningen skyldtes faldende efterspørgsel efter grisefoder, herunder også vitaminer og mineraler. En 

anden årsag var høje priser på bygningsmaterialer.  

I sidste halvdel af 2022 vurderede ledelsen, at 2023 bliver et dårligere år, og at der var behov for at 

forventningsafstemme over for både ansatte og ejere. I den forbindelse blev der nævnt mulige tiltag 

som udskydelse af ikke-forretningskritiske reparationer og vedligehold, it- og digitaliseringsprojekter 

og andre projekter uden direkte betydning for de basale ydelser. Selskabet pointerede, at det gjaldt 

hele koncernen i ind- og udland, idet der var de samme udfordringer uden for landets grænser.  

Regnskabet for første halvår af 2022 blev det bedste halvårsregnskab nogensinde, og driftsresultatet 

var 20 procent bedre end samme periode året før. I det aflagte regnskab er der foretaget en nedskriv-

ning på godt 80 mio. kr. på koncernens ejerandel i den russiske vitaminfabrik, AV Nutrismart. Da 

Rusland invaderede Ukraine, besluttede DLG således at stoppe alle kommercielle aktiviteter i Rus-

land. Ledelsen forventer et årsresultat for 2022 over sidste års regnskab. 

Danish Agro, som i 2021 fyldte 120 år, opnåede i 2021 sin hidtil højeste omsætning på 44 mia. kr., 

hvilket var 12 procent højere end i året før. Stigningen skyldes generelt øget aktivitet og øgede mar-

kedsandele på tværs af koncernens forretningsområder samt højere priser. Overskudsudlodningen til 

medlemmerne blev på 128 mio. kr. Beløbet bestod af 28 mio. kr i ordinær udlodning, svarende til 10 

procent af moderselskabets resultat efter skat, samt en ekstraordinær udlodning på 100 mio. kr. Sel-

skabet begrunder den ekstraordinære udlodning med de lidt svære og usikre vilkår, som mange af 

selskabets medlemmer oplever for tiden. 
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Danish Agro investerede i 2022 i den plantebaserede og økologiske fødevarevirksomhed Organic 

Plant Protein A/S. Selskabet producerer plantebaserede køderstatningsprodukter, der primært baserer 

sig på ærter og hestebønner. Danish Agro, der har et strategisk fokus på plantebaserede fødevarer, 

annoncerer, at de med investeringen vil gå endnu dybere i markedet for plantebaserede fødevarer. 

Stigningen skyldtes generelt øget aktivitet samt tilkøbte maskinaktiviteter i Baltikum, der opnåede 

godkendelse fra konkurrencemyndighederne i 2020. 

I 2021 købte Danish Agro 70 procent af hampefrøvirksomheden Møllerup Brands. Investeringen skal 

ses i forlængelse af, at plantebaserede fødevarer er et strategisk fokusområde for Danish Agro. I 2022 

købte Møllerup Brands 100 procent af aktierne i selskabet Karlsens A/S, som er specialiseret i at 

blande og pakke krydderier, bagepulver med mere til detailhandlen. Denne del af værdikæden mang-

ler Møllerup Brands i dag for at kunne udvikle sin forretning af plantebaserede fødevarer yderligere. 

Danmarks tredjestørste grovvareselskab er Vestjyllands Andel med en omsætning i 2020/21 på 2,8 

mia. kr. og et resultat på 106 mio. kr. Selskabet noterer, at det både er de nationale og de internationale 

investeringer, som hæver bundlinjen hos Vestjyllands Andel. De internationale investeringer har gi-

vet et solidt afkast, og selskabets aktiviteter inden for biogasindustrien har udviklet sig meget tilfreds-

stillende. 

De to landmandsejede grovvareselskaber, DLG og Danish Agro, samt Arla og Danish Crown gik i 

2022 sammen om at stifte et nyt selskab, Green Fertilizer Denmark. Selskabet skal undersøge mulig-

hederne for etablering af en dansk produktion af handelsgødning, der er lavet på grøn ammoniak og 

dermed er mere bæredygtig end konventionel gødning produceret på fossile brændsler. Det nyetab-

lerede selskab skal foreløbigt lave en række forundersøgelser, som skal danne beslutningsgrundlaget 

for en eventuel investering. Hvis forundersøgelserne viser, at der er det fornødne grundlag for at 

etablere en gødningsfabrik på dansk jord, vil den tidligst kunne stå klar i 2028. 

Markfrø  

DLF Seeds (DLF) er Danmarks største kløver- og græsfirma med cirka 80 procent af den indenland-

ske produktion, cirka 50 procent af det europæiske marked og 20 procent af det globale marked. 95 

procent af den danske produktion af græs- og kløverfrø eksporteres.  

Med de senere års internationale konsolidering i frøbranchen – og med DLF’s opkøb – er DLF gået 

fra at være nummer 10 til at være nummer 7 i verden målt på omsætning. 

Koncernomsætningen i DLF blev 8,5 mia. kr. i 2021/22, hvilket er en stigning på 12,5 procent i 

forhold til året før, og det blev dermed den største omsætning hidtil. Samtidig steg indtjeningen med 

21 procent målt på EBITDA og 28 procent målt på EBIT i nævnte periode. Resultatet efter skat blev 

531 mio. kr. Bestyrelsen betegner årets resultat som ”overordentligt tilfredsstillende”. 
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Tabel 2.9. Omsætning og resultat for danske markfrøvirksomheder (mio. kr.)  
Nettoomsætning 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

DLF Seeds 3.325 3.391 3.565 3.527 4.325 5.294 7.437 7.536 8.477 
DSV Frø DK 173 176 199 195 249 322 351 384 432 
          
Resultat efter skat 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

DLF Seeds 99 79 125 148 175 162 227 354 531 
DSV Frø DK 2 4 3 4 9 16 38 32 22 

 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne. 

 

 

Såvel koncernomsætning som indtjening i regnskabsåret 2021/22 blev markant bedre end forventnin-

gerne. Resultatforbedringen skyldtes især stigende omsætning af foder- og plænegræsfrø. På den ne-

gative side medførte stigende priser på råvarer, energi, transport og materialer til frøforarbejdningen 

større omkostninger end budgetteret. 

DLF købte i 2022 den amerikanske frøvirksomhed OreGro Seeds Inc., som er en frøvirksomhed med 

forædling, frøproduktion og salg af frø til foderafgrøder, dækafgrøder og plænegræs. Virksomheden 

er placeret i Oregon, hvor DLF allerede er etableret med forædling, frøproduktion og afsætning. DLF 

begrunder opkøbet med, at det vil styrke selskabets værdikæde på det nordamerikanske marked, og 

det vil give DLF en større kapacitet til at betjene sine amerikanske kunder. 

Datterselskabet DLF USA (inc.) købte i 2022 selskabet Deer Creek Seed, som er en distributions-

virksomhed med fokus på foder- og plænegræsfrø. Selskabet markedsfører endvidere efterafgrøder, 

vildtafgrøder, blomsterfrø med videre. 

Det andet firma inden for græs- og kløverfrø i Danmark, DSV Frø Danmark (tidligere Hunsballe Frø 

A/S), blev tilbage i 2012 overtaget af Deutsche Saatveredelung AG (DSV).  
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Fødevareingrediens- og biotekindustrien 

Fødevareingrediens- og biotekindustrien domineres af nogle få store og meget internationalt oriente-

rede selskaber. 

Tabel 2.10. Omsætning og resultat for danske fødevareingrediens- og biotekvirksomheder (mio. kr.)  
Omsætning  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
          

Novozymes 11.746 12.459 14.002 14.142 14.531 14.390 14.374 14.012 14.951 
Chr. Hansen Holding A/S 5.632 6.397 7.061 7.911 8.186 6.984 7.236 8.031 9.058 
Dupont Nutrition  
Biosciences 3.279 3.346 

 
3.422 

 
3.615 

 
3.465 

 
3.467 

 
3.584 

 
3.430 

 
3.737 

CP Kelco ApS  1.303 1.417 1.855 1.916 1.654 1.682 2.008 1.975 2.023 
           
Årets resultat efter skat          

Novozymes  2.201 2.525 2.825 3.050 3.120 3.227 3.155 2.826 3.145 
Chr. Hansen Holding A/S 985 1.211 1.367 1.668 1.704 1.866 1.827 6.300 1.674 
Dupont Nutrition  
Biosciences 579  489 

 
233 

 
3.729 

 
-231 

 
799 

 
1.792 

 
1.124 

 
1.184 

CP Kelco ApS 
 

-26 184 67 194 182 115 121 311 -77 
 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne. 

 

Novozymes, som har Novo Holding som storaktionær, består af to divisioner, Consumer Biosolutions 

og Agriculture & Industrial Biosolutions. Regnskabsmæssigt rapporteres der om fem forskellige pro-

duktsegmenter: vaskemidler, føde- og drikkevarer, bioenergi, landbrug og foder samt teknisk og 

farma. 

Selskabet havde i 2021 en stor stigning i både omsætning og indtjening: Omsætningen blev på 15 

mia. kr. (+6,7 procent), mens indtjeningen var 3,1 mia. kr. (+11,3 procent). Den organiske vækst var 

på 6 procent. Ledelsen betegner det som et yderst tilfredsstillende resultat. 

Væksten i 2021 lever dermed op til målene i Novozymes nye strategi for 2021, hvor målet var en 

gennemsnitlig årlig organisk vækst på 5 procent eller mere. 

I løbet af 2022 har selskabet opjusteret forventningerne til hele året 2022. Der forventes nu en orga-

nisk salgsvækst på 8-9 procent. Væksten er især kommet fra Bioenergy, hvor der produceres enzymer 

til produktion af biodiesel. I 3. kvartal 2022 lå salget 32 procent højere end i samme periode i 2021. 

Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare- 

og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Chr. Hansen udvikler og 

producerer kulturer, enzymer og probiotika. 

Chr. Hansen havde en omsætningsstigning i 2020/21 på 13 procent og nåede op på 1,218 mia. euro 

(godt 9 mia. kr.). Den organiske vækst var på 9 procent. Resultatet efter skat blev 225 mio. euro (1,7 

mia. kr). Overskuddet kan ikke direkte sammenlignes med det foregående års resultat, hvor der var 

en stor engangsindtægt ved frasalget af forretningsdivisionen Natural Colors. Chr. Hansen forventer, 

at væksten i omsætningen i 2022/23 vil blive på omkring 7-10 procent.  
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DuPont Nutrition & Biosciences (tidligere Danisco) markedsfører biobaserede ingredienser til føde- 

og drikkevarer samt industrielle enzymer til en lang række industrier. Størstedelen af selskabets om-

sætning sælges på det europæiske marked og er produkter inden for Nutrition & Health-divisionen. 

På selskabets fabrikker i Grindsted og Haderslev produceres primært emulgatorer, stabilisatorer, kul-

turer, medicinalvarer og enzymer (primært til melproduktion og bageri). 

I starten af 2021 blev det annonceret, at DuPont Nutrition & Biosciences fusioner med IFF. IFF (In-

ternational Flavors & Fragrances) er et amerikansk biotekselskab, der producerer smagsstoffer, dufte 

og kosmetiske aktive stoffer. IFF er navnet for det fusionerede selskab. Med fusionen bliver IFF en 

betydelig global virksomhed inden for ingredienser i kategorierne smag, duft, ernæring, enzymer, 

kulturer, proteiner samt pre- og probiotika. 

Selskabet havde i 2021 en omsætning på 3,7 mia. kr. (+9 procent) og et resultat på 1,1 mia. kr. (+2 

procent). Resultatet er tilfredsstillende og som forventet, og der forudses en omsætning og et resultat 

i 2022 på samme niveau. 

CP Kelco (tidligere: Copenhagen Pectin) producerer pektin, som sælges over hele verden. Selskabet 

ejes af J.M. Huber, som er en amerikansk familieejet koncern. CP Kelco har over 1.500 kunder i mere 

end 100 lande, og produkterne bruges som fødevareingredienser eller ingredienser i industrielle og 

farmaceutiske produkter.  

Virksomheden ejer og driver fire fabrikker i Europa og Sydamerika. 

Nettoomsætningen var i 2021 på godt 2 mia. kr., svarende til en stigning på 2,4 procent i forhold til 

året før. Årets resultat endte med et minus på 77 mio. kr., mens der året før havde været et overskud 

på 121 mio. kr. Ledelsen vurderer, at årets resultat ikke er tilfredsstillende, men at det i høj grad 

skyldes nedskrivninger af interne tilgodehavender. 

Selskabet forventer en omsætning og et resultat før finansielle poster i 2022 på 2020-niveauet. 

Stivelsesindustri  

Den danske stivelsesindustri domineres af de to andelsselskaber, KMC og AKV Langholt. Begge 

selskaber er andelsejede, men deres forretningsmodeller er på flere områder væsentligt forskellige. 

Tabel 2.11. Omsætning og resultat for danske kartoffelmelsvirksomheder (mio. kr.) 
Nettoomsætning 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21     21/22 

KMC 1.090 1.095 1.191 1.483 1.622 1.688 2.081 2.078  2.328 
AKV Langholt 166 177 183 na 209 228 210 317 466 

Resultat efter skat 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21     21/22 

KMC 109 76 111 134 136 164 215 158 138 
AKV Langholt 38 30 31 37 43 51 37 24 42 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber. 
 



107 

 

Både KMC og AKV Langholt har gennem flere år udvidet arealerne med kartofler, hvilket er et re-

sultat af gode afsætningsmuligheder og en god driftsøkonomi, jævnfør figur 2.13. 

Figur 2.13. Kartoffelmel: Areal og produktion i Danmark 2006-2021 

 
Kilde: Danmarks Statistik (2022b). 

 

 

I 2021 faldt arealet med kartofler til melproduktion – og dermed også råvaretilgangen til fabrikkerne 

– for første gang siden 2010. Det mindre areal skyldtes især relativt store lagre og ubalance på ver-

densmarkedet forud for sæsonen, hvilket indebar en risiko for faldende priser. 

KMC er primært et udviklings- og salgsselskab, der sørger for at afsætte kartoffelstivelse fra de nu to 

andelsejede kartoffelmelsfabrikker. KMC har dog også selv fabrikker, dels en fabrik, der producerer 

kartoffelflager og kartoffelgranulat til for eksempel chips, og dels en fabrik, der producerer modifi-

ceret stivelse og andre ingredienser til fødevareindustrien baseret på kartoffelmel.  

I 2021/22 nåede KMC en omsætning på 2,3 mia. kr., hvilket var en stigning på 12 procent. Det ordi-

nære resultat efter skat udgjorde 138 mio. kr., hvilket er noget lavere end sidste års resultat på 158 

mio. kr. Ifølge selskabet var resultatnedgangen forventet og skyldtes kraftigt stigende råvare-, logi-

stik- og energiomkostninger, som ikke i samme takt har kunnet kompenseres i salgspriserne. Resul-

tatet er også negativt påvirket af tab som følge af nedlukningen af samhandel med Rusland. 

I foråret faldt fusionen mellem de to andelskartoffelmelsfabrikker Midtjylland, AKM, og Sønderjyl-

land, AKS, endeligt på plads. Det nye selskab hedder Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark. 

De to selskaber vurderede, at der ville være en række fordele ved at fusionere: 

• Det fusionerede selskab vil bedre kunne optimere logistikken og produktionen af kartoffelmel, og 

dermed forudses en økonomisk gevinst for andelshaverne allerede inden for ét år. 

• Det fusionerede selskab vil have nemmere ved at investere i målrettede og dermed effektive udvi-

delser på begge fabrikker. 
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• Det forventes, at en række synergigevinster kan realiseres ved at etablere en samlet virksomhed. 

Specifikt i forhold til den nødvendige grønne omstilling forventes det, at der kan opnås langt bedre 

resultater i fællesskab end hver for sig. 

• Endelig pointeres det også, at andelshaveres ejendomme bliver stadig større, mere specialiserede og 

mere afhængige af kartoffelavlen, samtidig med at de faste omkostninger på den enkelte ejendom 

fortsætter med at stige. Derfor er det nødvendigt at være endnu mere fokuseret på at skabe og udnytte 

alle tænkelige økonomiske fordele. Jo større og mere specialiserede landbrugene er, desto mere af-

hængige er de af en effektiv og konkurrencedygtig forarbejdningsindustri. Strukturudviklingen i pri-

mærlandbruget påvirker dermed strukturudviklingen i agro- og fødevareindustrien. 

AKV Langholt (Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel a.m.b.a.) er den anden kartoffelmelsvirk-

somhed i Danmark. AKV Langholt består af én virksomhed med én fabrik, og de aftager cirka 20 

procent af den danske produktion af stivelseskartofler. 

AKV Langholt fik i 2021/22 et resultat på 41 mio. kr. mod 24 mio. kr. sidste år. Med baggrund i 

nuværende markedssituation anså ledelsen resultatet som tilfredsstillende. Driftsresultatet i Cargill-

AKV I/S blev dog stadig anset for dybt utilfredsstillende. Baggrunden herfor – og løsningen på det 

utilfredsstillende resultat – beskrives herefter: 

AKV Langholt valgte tilbage i 1987 en anden strategi end KMC med hensyn til forarbejdning og 

afsætning: Man lavede et strategisk samarbejde med Cerestar og oprettede et 50/50-ejet joint-venture-

selskab, Cerestar-AKV. Da Cargill i 2006 opkøbte Cerestar, videreførte de samarbejdet, og det fælles 

selskab har siden haft navnet Cargill-AKV I/S.  

Hovedparten af AKV´s kartoffelstivelse blev således forædlet i et tæt samarbejde med Cargill. Car-

gill-AKV I/S fremstillede forskellige modificerede stivelser til brug inden for papirindustrien. For-

ædlingen skete på et særskilt fabriksanlæg på AKV´s fabriksareal i Langholt. Den modificerede sti-

velse samt AKV´s øvrige stivelser blev solgt via Cargill-koncernens internationale salgsnet. AKV´s 

protein, kartoffelpulp og K-2 (inddampet kartoffelsaft) blev derimod solgt direkte af AKV Langholt. 

Fra starten udtalte AKV Langholt, at samarbejdet med Cargill var et meget vigtigt strategisk element 

– både historisk og fremadrettet. Selskabet understregede, at de havde et unikt samarbejde med Car-

gill, og at dette samarbejde skulle bringes i spil for fortsat at være konkurrencedygtige i et meget 

konkurrencepræget verdensmarked. Det skulle blandt andet ske ved at modificere kartoffelstivelsen 

og dermed opnå en højere salgsværdi. Cargill havde således åbnet dørene til et nyt marked for kar-

toffelstivelse, hvor en speciel kvalitetsstivelse kunne sælges til udvalgte kunder. 

 I 2019 åbnede man i Cargill-AKV-regi en modificeringsfabrik til 150 mio. kr.  Fabrikken skulle 

producere forædlede stivelser til fødevare- og papirindustrien, men det gik slet ikke som forudsat i 

forretningsplanerne. AKV Langholt konstaterede en utilstrækkelig værdiskabelse i selskabet, herun-

der ikke mindst et manglende salg af de fysisk modificerede stivelser til fødevareindustrien. Den 
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manglende afsætning af de nye specialstivelser til fødevarer medførte, at der imellem partnerne var 

stor uenighed om det kortsigtede potentiale. Der var således heller ikke enighed om den faktiske 

værdi af det fælles joint venture. 

Konflikten endte med, at AKV Langholt i oktober 2022 købte Cargills del af Cargill-AKV I/S, og 

dermed videreføres aktiviteterne med AKV Langholt som eneejer. Således sluttede 35 års strategisk 

samarbejde og det fælles ejerskab i joint-venture selskabet. AKV Langholt vurderede, at opkøbet vil 

styrke selskabets andel i den globale kartoffelstivelsesindustri yderligere, og at selskabet hermed vil 

”tage kontrol over egen fremtid til gavn for AKV’s kunder, medarbejdere og landmænd” (AKV refe-

reret i Springborg, 2022). 

Eksemplet kan bruges til at vise, at globale strategiske alliancer kan være udfordrende, især når part-

nerne ikke er helt ligeværdige. 

2.2 Den andelsejede agro- og fødevareindustri  

I det følgende tages der udgangspunkt i udvalgte nøgletal for den andelsejede del af agro- og fødeva-

reindustrien. Denne del står for langt hovedparten af de aktiviteter, som ligger tættest på den primære 

landbrugsproduktion i værdikæden - både i forsynings- og forarbejdningsindustrien. 

De seneste par år har markedsvilkårene for agro- og fødevareindustrien på flere måder været turbu-

lente: Fortsatte covid-19-påvirkninger, fødevarekrise, økonomisk lavkonjunktur, kraftigt stigende 

energipriser, krig i Europa og geopolitisk ustabilitet har skabt ustabilitet og generelt negative vilkår. 

Trods disse ugunstige påvirkninger har agro- og fødevareindustrien under ét haft en relativt stabil 

udvikling. Samlet set har indtjeningen og produktionen således været forholdsvis stabil gennem de 

senere år, men dog med betydelige forskelle fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. 

Figur 2.14 illustrerer den relativt stabile udvikling. 

Figur 2.14. Udvikling i nettoomsætning og resultat efter skat i danske landmandsejede andelssel-

skaber 2005-2021 

 
Note: Omfatter cirka 30 landmandsejede andelsselskaber. 
Kilde: Egen indsamling på grundlag af virksomhedernes årsregnskaber. 
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Især set i forhold til den ofte meget svingende indtjening i primærlandbruget er der en stabil indtjening 

i andelsselskaberne. 

Trods strukturelle problemer og barrierer med hensyn til at opbygge egenkapital i andelsselskaber er 

der tale om en positiv udvikling i sektoren. Som det således fremgår af figur 2.15, er egenkapitalen 

blandt de danske andelsselskaber inden for agro- og fødevareindustrien steget betydeligt gennem de 

senere år. 

Figur 2.15. Soliditetsgrader i forskellige ejerformer og brancher (egenkapital i procent af balancen) 

 
Note: Store virksomheder: Omsætning > 500 mio. kr. Andelsselskaber i alt omfatter cirka 30 landmandsejede andelsselskaber. 
Kilde: Danmarks Statistik (2022c) samt egen indsamling på grundlag af virksomhedernes årsregnskaber. 

 

 

Når det gælder de store virksomheder i agro- og fødevareindustrien, har der i de senere år været en 

betydelig konvergens i soliditetsgraderne mellem andels- og aktieselskaber. Andelsselskaberne fort-

sætter med at have en stigende konsolidering og egenkapitalopbygning, mens aktieselskaberne under 

ét har faldende soliditetsgrader. Andelsselskabernes stigende internationalisering, herunder især in-

vesteringer i udlandet, er en af forklaringerne på, at det har været nødvendigt at opbygge en større 

finansiel stødpude i form af egenkapital. 

I forhold til alle industrivirksomheder under ét er der fortsat en niveauforskel på cirka 10 procent- 

point, om end spændet er indsnævret. 
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Selv om der er sket en betydelig egenkapitalopbygning i andelsselskaberne i perioden, har der allige-

vel været en stigende udbytte- og efterbetaling med mere til andelshaverne i de senere år, jævnfør 

figur 2.16. 

Figur 2.16. Årlige restbetalinger med mere fra danske andelsselskaber i agro- og fødevareindu-

strien til medlemmerne 2010-2021 

 
Anm.: Omfatter overskudsdeklareringer, efterbetalinger og udlodninger m.m.  
Kilde: Beregnet på grundlag af årsregnskaber fra cirka tyve danske andelsselskaber. 

  

 

Andelsselskabernes samlede efterbetalinger med mere til andelshaverne udgør cirka 2,5-3 mia. kr. 

om året. I 2021 endte de op på cirka 3,3 mia. kr. Som gennemsnit af perioden 2012-2021 har det 

udgjort cirka 35 procent af landbrugets direkte støtte og af landbrugets indkomst efter finansielle 

poster.  

Omfanget og betydningen af efterbetalinger med mere varierer betydeligt fra sektor til sektor, og det 

kan skyldes forskellige afregningsstrategier. For eksempel er strategien i DLF AmbA at afregne av-

lerne direkte over prisen, hvorved efterbetalingerne automatisk bliver mindre. Omvendt spiller efter-

betalinger en langt større rolle i Danish Crown AmbA. 
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Strukturudviklingen i både landbruget og i fødevareindustrien indebærer, at der bliver færre land-

mænd og færre andelshavere, mens værdiskabelsen og beskæftigelsen i agro- og fødevareindustrien 

stiger. Figur 2.17 illustrerer denne udvikling, hvor der nu er flere beskæftigede end andelshavere i 

andelsselskaberne. 

Figur 2.17. Antal andelshavere og antal beskæftigede i danske landmandsejede andelsselskaber 

2000-2021 

 
Kilde: Beregnet på grundlag af årsregnskaber fra cirka tyve danske andelsselskaber. 

 

 

De beskæftigede omfatter kun de direkte ansatte (og ikke afledt beskæftigelse) og omfatter ansatte i 

både Danmark og udlandet. Det skal bemærkes, at landmænd typisk vil være medlem af flere andels-

selskaber på én gang. Gruppen af andelshaverne kan være relativt forskelligartet, bestående af både 

fritidslandmænd og fuldtidslandmænd. 

Stigningen i antal ansatte i de allerseneste år skyldes især en relativt stor stigning i Danish Crown, 

mens beskæftigelsen i pelsindustrien (foderfabrikker og Kopenhagen Fur) naturligt er faldet til et 

minimum. 

2.3 Prisudviklingen i værdikæden 

Som det er beskrevet flere gange i de foregående afsnit, har der siden midten af 2020 været kraftigt 

stigende verdensmarkedspriser på så godt som alle landbrugs- og fødevarer.  

Prisstigningerne, som især skyldes covid-19 og Ruslands invasion af Ukraine, ses i første omgang på 

landbrugsråvaremarkederne, hvor blandt andet korn, sukker, sojabønner og planteolier stiger i pris. I 

næste omgang er der prisstigninger på de animalske produkter, men også i forarbejdnings-, engros- 

og detailleddene. Dermed sker der en prisudvikling i hele værdikæden frem til forbrugerne. 
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Korn er den vigtigste varegruppe, og kornprisen er i vid udstrækning retningsgivende for det sam-

menvejede prisindeks, jævnfør figur 2.18. 

Figur 2.18. Prisindeks på korn og alle fødevarer januar 2007 - november 2022 

 
Note: Prisindekset for ”alle fødevarer” er et sammenvejet gennemsnit af 95 priser og prisnoteringer repræsenterende internationale pri-
ser på råvarer til fødevarer. 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af FAO (2022). 
 

 

Figur 2.18 viser, at prisbobler eller fødevarekriser forekom i 2007-08 samt 2011-12 og igen startede 

i 2020. Det ses også, at der hidtil kun har været tale om midlertidige prisstigninger, som er endt med 

et prisniveau tilbage på niveauet før prisstigningerne. De høje priser er blevet mødt med udbudsstig-

ninger og lavere efterspørgsel, som igen har presset priserne ned. 

Prisstigningerne og fødevarekrisen i 2007-2008 og i 2020-2022 kan i et vist omfang sammenlignes, 

og de har til dels samme årsager og forløb.  Dermed kan erfaringerne fra 2007-08 bruges som en 

mulig rettesnor for den kommende udvikling i den nuværende fødevarekrise. 
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De højere priser på råvarer vil naturligt nok også påvirke priserne i de efterfølgende led i værdikæden. 

Som beskrevet i de foregående afsnit har flere store virksomheder i flere forskellige fødevaresektorer 

tydeligt annonceret, at de vil hæve salgspriserne over for deres kunder, begrundet i især dyrere land-

brugsråvarer, men også højere energiomkostninger. Påvirkningerne kan dog være meget forskellige 

fra produkt til produkt, afhængigt af råvarens andel af den endelige detailpris. Korn og brød bruges 

ofte som eksempel, når prisudviklingen i værdikæden skal illustreres, idet sammenhængene i værdi-

kæden er relativt enkle, om end korn udgør en lille del af den endelige detailpris på brød. Figur 2.19 

viser således udviklingen i hvede- og brødpriser i 2007-08 og den nuværende fødevarekrise. 

Figur 2.19.  Danske producentpriser på hvede og forbrugerpriser på brød, 2007 - medio 2010 og 

2020-2022 

 
Note: Forskellige skalaer på Y- og Z-akserne (de lodrette akser). Y-akserne har samme skala i de to figurer, og det samme gælder også 
for Z-akserne. 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af Danmarks Statistik (2022d, 2022e). 
 

 

Figuren viser for det første udviklingen under fødevarekrisen i 2007-2008: Landmændenes salgspri-

ser på hvede steg markant i sensommeren 2007, men prisstigningen var kortvarig, og prisen faldt 

hurtigt igen. Brødprisen fulgte med op, men ikke med ned. Prisfaldet var meget mindre end prisstig-

ningen, og der var en stor forsinkelse. Brødpriserne begyndte reelt først at falde i 2010, og prisfaldet 

var meget beskedent. 

For det andet viser figuren udviklingen i den nuværende og endnu ikke afsluttede fødevarekrise, som 

reelt begyndte i midten af 2020. Hvedeprisen steg denne gang langsommere og over en længere pe-

riode. I marts 2022 - efter den russiske invasion af Ukraine - kom der en kraftig stigning, men efter 

et par måneder kom der et næsten tilsvarende prisfald. Brødprisen er fulgt med kornprisen opad, og 

brødprisen er fortsat med at stige efter maj 2022, hvor hvedeprisen ellers er faldet betydeligt. Det skal 

her bemærkes, at energiprisen er steget betragteligt gennem 2022, og at det har påvirket hele værdi-

kædens omkostninger og dermed også brødprisen. 
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Figuren viser dermed, at der er tegn på både irreversibilitet (store stigninger og små fald) og tidsfor-

sinkelse (prisfald i detailleddet er forsinket i forhold til producentleddet). I betragtning af kornets 

relativt lille andel af detailprisen – og fordi netop stigende kornpriser blev brugt som argument for 

prisstigningerne – ses der også perioder med en overreaktion i denne korn-brød-værdikæde. Det vil 

sige, at prisudviklingen i de efterfølgende led i værdikæden er for stor i forhold til, hvad der umid-

delbart kan forklares ud fra prisudviklingen i de foranliggende led. 

Denne ufuldstændige pristransmission vil i mange tilfælde være udtryk for, at fødevaremarkederne 

er imperfekte - at markedet ikke fungerer fuldkomment eller optimalt. Der er her tale om et fænomen, 

som optræder på vigtige nationale og internationale fødevaremarkeder. Peltzman (2000) fremhæver 

således, at asymmetrisk pristransmission mere er reglen end undtagelsen. 

Man kan ikke umiddelbart se eller beregne, om eller hvor der i værdikæden eventuelt kunne være en 

overnaturlig avance ved at holde priserne kunstigt oppe. Det forudsætter mere detaljeret information 

om køb- og salgspriser, omkostningssammensætning med mere. Den nuværende fødevarekrise er 

heller ikke overstået endnu, og der kan gå lang tid, før den nedadgående pristilpasning i alle led i 

værdikæden har fundet sted. 

Fødevarekrisen har i 2022 også skabt en diskussion om detailpriser på æg. Ægproducenterne har 

oplevet en meget stor stigning i foderpriserne, og da deres salgspriser på æg ikke er steget i væsentligt 

omfang, er bytteforholdet i ægproduktionen faldet kraftigt. For at kunne genskabe rentabilitet i æg-

produktionen er højere producentpriser og dermed også højere detailpriser en forudsætning. Som fi-

gur 2.20 viser, er detailpriserne på æg steget cirka 25 procent i 2022, og producentpriserne er tilsva-

rende steget med cirka 20 procent.  

Figur 2.20. Æg: Udvikling i producent- og forbrugerpris samt bytteforhold i Danmark 2020-2022 

 
Producentpris: Gennemsnitlig salgspris på konsumæg ab producent (kvartalstal). 
Forbrugerpris: Forbrugerprisindeks på æg (månedstal). 
Bytteforhold: Gennemsnitlig producentpris på æg/købspris på fjerkræfoderblandinger (kvartalstal). 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af Danmarks Statistik (2022d, 2022f, 2022g). 
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Figur 2.20 illustrerer et eksempel på, at 2022 har været et meget markedsturbulent år: Det har været 

et kraftigt faldende bytteforhold trods stigende producentpriser. Samtidig er forbrugerpriserne steget 

markant, men det kunne tyde på, at prisstigningsvæksten nu er stagnerende. Udviklingen i forbruger-

priserne sløres af, at æg ofte sælges på tilbud. Der er tegn på, at efterspørgslen efter æg falder bety-

deligt i uger uden tilbud, hvilket har været udpræget under fødevarekrisen og de generelt højere fø-

devarepriser. 

Detailpriserne er ikke steget så meget, som markedsdeltagere havde forventet. Det skyldes sandsyn-

ligvis flere forhold: Udbuddet af konsumæg er af biologiske årsager relativt stabilt på kort sigt, hvilket 

begrænser prisstigningerne. Dertil kommer, at meget store detailprisstigninger vil medføre substitu-

tion med andre fødevarer eller blot manglende efterspørgsel. 
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