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Forord 

Der har de senere år været en betydelig opmærksomhed omkring udviklingen af økologisk 
jordbrug og de problemer og muligheder, en sådan omlægning kan afstedkomme. Dette har 
bl.a. afledt en intensiveret forskning i økologiske produktionssystemer og afsætningsmæs-
sige muligheder for økologiske jordbrugsprodukter.  
 
Nærværende rapport er udarbejdet inden for rammerne af projektet: ”Økologisk jordbrugs 
potentiale i en bæredygtig udvikling” finansieret via ordningen om tilskud til udviklingspro-
jekter for økologisk jordbrug, der administreres af Direktoratet for FødevareErhverv. Det 
samlede projekts formål har været at udvikle analyseværktøjer på bedrifts-, sektor- og sam-
fundsniveau og ved hjælp af disse at analysere de økonomiske konsekvenser ved at omlæg-
ge til økologisk produktion.  
 
Denne rapport danner afslutningen på de sektor- og samfundsøkonomiske analyser, der 
primært har bestået i udvikling og anvendelse af instituttets nationale generelle ligevægts-
model, den såkaldte AAGE model, til også at omfatte en detaljeret beskrivelse af fremstil-
ling og afsætning af økologiske jordbrugsprodukter. I rapporten analyseres det økologiske 
jordbrugs udviklingspotentiale frem til år 2010 under de nuværende rammevilkår for dansk 
landbrug. Tre alternative scenarier analyseres også omfattende de økonomiske konsekven-
ser af en øget betalingsvillighed for økologiske produkter, en øget produktivitet i økologisk 
jordbrug samt øgede miljøafgifter på den konventionelle jordbrugsproduktion.  
 
Forsker Lars-Bo Jacobsen har udarbejdet rapporten, og forskningschef Søren E. Frandsen 
har medvirket ved redigeringen af rapporten – begge fra Afdelingen for Jordbrugspolitik. 
 
 
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, marts 2001. 
 
 
 

Ole P. Kristensen 
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1. Indledning 

Nærværende rapport er udarbejdet i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet 
”Økologisk jordbrugs potentiale i en bæredygtig udvikling”. Forskningsprojektet har været 
opdelt i en række delprojekter, hvoraf denne rapport er udarbejdet under delprojekt 4 ”Sek-
tor og samfundsøkonomiske analyser”. Delprojekt 4 vedrører dels specificering af økologi-
en i nationalregnskabet i form af en økologispecifik input-output tabel for dansk økonomi 
og dels anvendelse af dette datagrundlag i Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Insti-
tuts generelle ligevægtsmodel AAGE (Agricultural Applied General Equilibrium Model for 
the Danish Economy). Denne rapport vedrører hovedsagelig de sektor- og samfundsøko-
nomiske analyser af økologisk jordbrugs potentiale, mens udviklingen af den økologispeci-
fikke input-output tabel er dokumenteret selvstændigt i Jacobsen (2001).  
 
Den analysemæssige fordel ved at anvende generelle ligevægtsmodeller i en sektor- og 
samfundsøkonomisk sammenhæng er, at dette modelkoncept inddrager den samlede øko-
nomi og de gensidige interaktioner mellem erhvervene, mellem erhverv og forbrugere samt 
mellem de indenlandske aktører og udland. Modellen omfatter dermed den samlede danske 
økonomi og er karakteriseret ved et krav om, at alle markeder er i ligevægt i kraft af en for-
udsætning om en fleksibel pris- og løntilpasning. Dette betyder, at modellen i sin karakter er 
langsigtet. Modellen beregner effekten af en given ændring som forskellen mellem den ini-
tiale tilstand og en ny ligevægtstilstand, hvor alle tilpasninger er fortaget (herunder afhol-
delse af tilpasningsomkostninger). Modelkonceptet muliggør således beregning af det lang-
sigtede potentiale for omfanget af økologisk produktion, hvor der er taget højde for, at de 
økologisk produkter skal afsættes på et marked i ligevægt. 
  
I rapportens afsnit 2 beskrives kort udviklingen i den økologiske produktionsform, målinger 
af forbrugernes indkøbsvaner samt økologisk jordbrugs samfundsøkonomiske betydning. I 
afsnit 3 redegøres for den data- og modelmæssige udvikling, som har været nødvendig for, 
at det samlede modelkoncept fremstår med en dækkende beskrivelse af økologisk jordbrug. 
I afsnit 4 beskrives forudsætninger bag og resultater af et såkaldt grundforløb – en betinget 
fremskrivning af dansk økonomi og dansk landbrug (herunder den økologiske produktion) 
frem til 2010. I afsnit 5 gennemføres en række scenarier til illustration af alternative virke-
midlers effekt på omfanget af økologisk produktion, ligesom de samfundsøkonomiske kon-
sekvenser betragtes. 
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2. Økologisk produktion i Danmark 

Den økologiske produktionsform har været under udvikling i Danmark siden slutningen af 
70’erne, idet væksten dog først for alvor tog fart i det sidste årti. Væksten i den økologiske 
produktion har været særlig stor siden midten af 90’erne, hvor en stigende efterspørgsel og 
gunstige støtteordninger gjorde det attraktivt for den enkelte landmand at indgå i et omlæg-
ningsforløb.  
 
I dette afsnit ses indledningsvist på den grundlæggende opfattelse i økologisk jordbrug af 
mennesket som en integreret del af naturen, en opfattelse der ligger til grund for de udmøn-
tede økologiregler. Dernæst analyseres den historiske udvikling i antal økologiske land-
brugsbedrifter samt det økologiske landbrugsareal, ligesom udviklingen i støtten til den 
økologiske produktionsform præsenteres. Mælkeproduktionen er den dominerende produk-
tionsform, hvorfor udviklingen i mælkeproduktionen og forbruget af mejeriprodukter sær-
skilt belyses. I afsnittet belyses endvidere forbrugernes indkøbsvaner og afslutningsvis be-
tragtes den økologiske landbrugsproduktion i et samfundsøkonomisk perspektiv, idet den 
aktivitetsskabende effekt, som den økologiske produktion har på den øvrige økonomi, ind-
drages. 
 
 
2.1 Den økologiske produktionsform 

Ifølge Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (2000) er økologisk jordbrug karakteriseret 
ved en grundlæggende opfattelse af mennesket som en integreret del af naturen samt en op-
fattelse af, at naturen er en så kompleks helhed, at der ikke eksisterer en fuldstændig viden 
om konsekvensen af den menneskelige påvirkning. I økologisk jordbrug opfattes dette som 
de grundlæggende forudsætninger, og de anses for at lede frem til følgende tre principper: 
 
Kredsløbsprincippet tager udgangspunkt i, at i naturen recirkuleres og genanvendes næ-
ringsstoffer. 
 
Forsigtighedsprincippet foreskriver forsigtighed i anvendelsen af ny teknologi. 
 
Nærhedsprincippet omfatter gennemskuelighed, sikkerhed, lokal forankring, tryghed, hu-
manisme og retfærdighed. 
 
Med udgangspunkt i disse principper kan der formuleres en række hensyn til og målsætnin-
ger om miljø, natur og husdyrvelfærd. Ifølge Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 
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(2000) har de økologiske foreninger i Norden vedtaget følgende beskrivende definition af 
økologisk jordbrug: 
 

”Med økologisk jordbrug forstås et selvbærende og vedvarende agro-økosystem i 
god balance. Systemet baseres mest muligt på lokale og fornyelige ressourcer. 
Økologisk jordbrug bygger på et helhedssyn, som omfatter de økologiske, øko-
nomiske og sociale sider i jordbrugsproduktionen både i lokalt og globalt 
perspektiv. I det økologiske jordbrug betragtes naturen således som en helhed 
med sin egen værdi, og mennesket har et moralsk ansvar for at drive jordbruget 
således, at kulturlandskabet udgør en positiv del af naturen.” 

 
Denne beskrivelse rummer rigelig med plads til nærmere præcisering af definitionerne i de 
enkelte lande. I Danmark er nedenstående hensyn nedskrevet i avlsgrundlaget fra Landsfor-
eningen Økologisk Jordbrug. 
 

• Arbejde så meget som muligt i lukkede stofkredsløb og benytte stedlige ressourcer. 

• Bevare jordens naturlige frugtbarhed. 

• Undgå alle former for forurening, som måtte hidrøre fra jordbrugsmæssig praksis. 

• Fremme en dyrkningsmæssig praksis, som tager størst muligt hensyn til miljø og na-
tur. 

• Producere fødevarer af optimal ernæringsmæssig kvalitet. 

• Reducere jordbrugets forbrug af ikke-fornybare ressourcer, herunder fossile brænd-
stoffer til et minimum. 

• Arbejde hen imod at byernes og fødevareindustriens affaldsprodukter opnår en kvali-
tet, så de kan genbruges som gødningsmidler i jordbruget. 

• Give alle husdyr gode forhold, der er i overensstemmelse med deres naturlige adfærd 
og behov. 

• Gøre alt hvad der er muligt for at sikre, at alle levende organismer lige fra mikroor-
ganismer til planter og dyr, som jordbrugeren arbejder med, bliver forbundsfæller. 

 
De rent praktiske dyrkningsregler gives i bekendtgørelser fra plantedirektoratet, som også 
forestår autorisation af de enkelte bedrifter.  
 
Med udgangspunkt i dyrkningsregler og økologisk teknologianvendelse, ses i nærværende 
rapport, økologisk jordbrug ud fra økonomiske karakteristika. Det forudsættes således, at 
økologisk drift på længere sigt kun finder sted, hvis det er økonomisk rentabelt, dvs. hvis 
den økologiske bedrift giver en forrentning, der er mindst lige så god som en konventionel. 
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Det samlede omfang af økologisk produktion bestemmes derfor, hvor der er balance mel-
lem afkastet i økologisk og konventionel drift, idet de to produktionsformer konkurrerer om 
jorden. Omfanget af økologisk produktion tilpasses ved ændret rentabilitet i den ene eller 
begge produktionsformer. Set i dette lys er de økologiske dyrkningsregler helt afgørende, 
idet de fører til, at omkostningerne til at producere én enhed produktion er større sammen-
lignet med den konventionelle produktion. Det gælder samtidigt, at forbrugerne tillægger 
økologiske varer egenskaber, der differentierer disse fra konventionelle, hvorfor økologiske 
produkter kan opnå en højere pris, der muliggør produktionen. 
 
Den økonomiske analyse synes umiddelbart i sit fokus at være langt fra de grundlæggende 
økologiske værdier, men da den økonomiske analyse som nævnt eksplicit inddrager regel-
grundlag, teknologi og forbrugerpræferencer, som alle er afledt af det økologiske værdi-
grundlag, er der en god overensstemmelse mellem det økologiske grundsyn og den økono-
miske analyse.  
 
 

2.2 Den økologiske produktion. 

Udviklingen i tilgang, afgang samt det samlede antal økologer fremgår af figur 2.1. Heraf 
ses, at mens antallet af registrerede økologer i første halvdel af 90’erne lå nogenlunde kon-
stant, så har der siden været en betydelig vækst som følge af den kraftige efterspørgselsstig-
ning efter økologisk mælk samt gunstige støtteordninger. I perioden frem til 1999 ses lige-
ledes en betydelig vækst i tilgangen i form af nye ansøgere om autorisation. Derefter vender 
dette billede, og for 2001 er antallet af nye ansøgere nede på 276. Antallet af landmænd, der 
fravælger økologien, ses i hele perioden at svinge mellem 40 til 80 bedrifter pr. år. Samlet 
er der ved indgangen til 2001 givet autorisation til 3.464 bedrifter. 
  
I figur 2.2 ses udviklingen i det godkendte økologisk areal samt arealer under omlægning. 
Af figuren fremgår, at væksten i det økologisk jordbrug sætter ind mellem 1994 og 1995, 
hvor der ses en begyndende vækst i arealerne under omlægning til økologisk produktion. 
Denne omlægningsbølge slår igennem på det godkendte areal i 1996/97 og frem til år 2000, 
hvor det samlede økologisk godkendte areal udgør 92.100 hektar. Fra 1999 ses en nedadgå-
ende tendens i arealerne under omlægning. Sammenholdes dette med oplysningerne i figur 
2.1, tyder udviklingen i de seneste år på en generel afmatning af væksten i den økologiske 
produktion. 
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FIGUR 2.1 Antal godkendte økologer samt tilgang og afgang 
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FIGUR 2.2 Godkendt økologisk areal, areal under omlægning samt  areal i alt, 1.000 hektar 
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Støtteordninger 

Den første lov om økonomisk støtte til økologisk jordbrug blev med virkning fra 1988 ved-
taget i 1987. Denne lov, der stor set blev fastholdt frem til 1994, gav støtte til omlægningen 
i en periode på tre år, hvorefter bedriftens rentabilitet skulle være sikret alene ved de højere 
priser på økologiske produkter. Støtten var differentieret i forhold til antal dyreenheder pr. 
hektar, jf. nedenstående tabel 2.1. I 1992 blev støtten ændret således, at der nu også blev 
udbetalt støtte til konsumafgrøder. 
 
Tabel 2.1 Støttesatser til økologisk jordbrug 1988 til 1993, kr. pr. hektar 
  

 
 

Dyreenheder 
pr. hektar 

 
1. år 

 
2. år 

 
3. år 

     
Omlægningsstøtte Under 0,3 1.500 1.970 2.200 
 0,3-0,7 800 1.055 1.180 
 Over 0,7 300 375 420 
Supplerende  

omlægningsstøtte* 

 
Konsumafgrøder 

 
700 

 
700 

 
700 

 
*) Indført i 1991 som følge af EF (EU) reglerne for økologisk jordbrug, der forlængede omlægningstiden    
    fra 1 til 2 år. 
Kilde: Kledal 2001. 
 
 
Fra 1994 og frem ændres støtten fundamentalt, idet der nu gives vedvarende støtte til øko-
logisk produktion (anvendelse af den økologiske produktionsmetode). Som det fremgår af 
tabel 2.2 består støtten af en omlægningsstøtte i omlægningsperioden ( 2 år), en permanent 
økologistøtte samt støtte for reduceret gødskning på økologisk jordbrug. Økologistøtten er 
permanent, men gives for en periode på 5 år, idet der indgås en kontraktlig forpligtigelse til 
at anvende den økologiske produktionsform. I 1997 fjernes støtten for reduceret gødskning, 
og der indføres supplerende omlægningsstøtte til planteavlere, der aftrappes over en femårs 
periode. Der indføres ligeledes supplerende omlægningsstøtte til svineavlere i en periode på 
fem år.  
 
TABEL 2.2 Støttesatser til økologisk jordbrug 1994 og frem, kr. pr. hektar 
      
Type støtte  1994 1995 1996 1997 1998 og frem 
      
Omlægning 300 275 200 200 450 
Økologistøtte 750 600 400 850 600 
Reduceret gødskning 
 

650 525 400   

Supplerende omlægningsstøtte: 
    Planter  (første 2 år) 
                 (tredie år) 
                 (4 og 5 år) 
    Svin      (Alle 5 år) 

 
 

   
2.000 
1.200 

500 
2.000 

 
2.000 
1.200 

500 
2.000 

 
Kilde: Kledal 2001. 
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Mælkeproduktionen 

Den dominerende produktionsform inden for økologisk jordbrug er mælkeproduktionen. I 
figur 2.3 er udviklingen i produktionen af henholdsvis konventionel og økologisk produce-
ret rå-mælk vist. Betragtes søjlerne i figuren fremgår det, at der har været tale om en mode-
rat vækst i den økologiske mælkeproduktion frem til 1995, hvorimod der i perioden 1995-
2000 ses en kraftig vækst i produktionen. Den økologisk produktion udgør således i år 2000 
9,2 pct. af den samlede mælkeproduktion. 
 
FIGUR 2.3  Indvejede mælkemængder og økologisk konsum i mælkeækvivalenter, mio. kg.  
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Kilde Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Økoguide 1999 og Mejeristatistik 1999. 

 
 
Fra 1991 og frem er forbruget af økologisk konsummælk samt det totale økologiske mejeri-
forbrug også vist. Forbruget er opgjort i mælkeækvivalenter, hvorfor kurverne er direkte 
sammenlignelige med produktionen af økologisk rå-mælk i søjlerne. Betragtes kurverne for 
konsummælk og mejerikonsum i alt ses, at frem til 1996 består mejeriproduktionen stort set 
kun af konsummælk, mens der fra og med 1997 ses en begyndende produktion af andre me-
jeriprodukter. Det samlede økologiske mejeriforbrug i år 2000 kan opgøres til 175 mio. kg. 
Da hverken import eller eksport af økologiske mejeriprodukter var af et nævneværdig om-
fang, kan der ud fra figuren anslås et produktionsoverskud af økologisk rå-mælk på ca. 240 
mio. kg. rå-mælk, svarende til at 42 pct. af den økologiske mælkeproduktion blev anvendt 
til fremstilling af økologiske produkter. Sammenholdes dette med, at den gennemsnitlige 
mer-pris på økologisk rå-mælk i år 2000 var på 20 pct., betyder det, at mejerierne har af-
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holdt en merudgift på op imod 120 mio. kr. på indkøb af økologisk rå-mælk til anvendelse i 
den konventionelle mejeriproduktion. 
 
Af figuren fremgår i øvrigt, at denne uligevægt mellem produktion og afsætning tager sin 
begyndelse omkring 1996, hvorefter produktionen udviser en kraftig vækst, mens der ses en 
moderat vækst i forbruget.  
 
 
Forbrugeradfærd 

I figur 2.4 er vist resultater fra omnibusundersøgelser af danske familiers forbrugsvaner i 
forhold til indkøb af økologiske produkter. Det skal bemærkes, at resultaterne for 1991 ikke 
er fra samme kilde som for de øvrige år, hvorfor der skal udvises en vis forsigtighed ved 
sammenligning. Figuren giver indtryk af en stigende interesse for økologiske fødevarer 
frem til 1999, mens der for 2000 ses en faldende interesse. De følgende år vil vise, om dette 
blot er en tilfældighed eller udtryk for stagnation eller direkte tilbagefald i forbrugernes in-
teresse for økologiske produkter. 
 
FIGUR 2.4 Forbrugerne økologisk indkøbsvaner, 1991 og 1998-2000, pct. 
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2.3 Økologiens samfundsøkonomiske betydning. 

I tabel 2.3 er produktionsværdi, bruttofaktorindkomst og beskæftigelse vist for de enkelte 
produktionsgrene i det økologiske jordbrug. For hvert mål er vist den direkte aktivitet i det 
primær landbrug og dernæst den samlede aktivitetsskabelse, som de økologiske produktio-
ner er årsag til i den samlede økonomi. Denne aktivitetsskabelse opstår dels som følge af en 
bagudrettet aktivitetsskabelse, dvs. den økologiske produktions krav til input fra økonomi-
ens øvrige erhverv og dels som følge af en fremadrettet aktivitetsskabelse, dvs. aktiviteten i 
de industrier, der forarbejder den økologiske produktion samt disses bagudrettede aktivi-
tetsskabelse. De direkte samt de bagud- og fremadrettede effekter udgør tilsammen, hvad 
der kan betegnes samlede effekt i det ”landbrugsindustrielle kompleks”. 
  
De i tabel 2.3 viste beregninger kommer fra SJFI’s økologispecifikke input-output tabel 
(Jacobsen 2001) samt anvendelse af denne som input-output model. 
  
Betragtes tabellen ses, at den samlede økologiske produktionsværdi udgøre knap 2 mia. 
1995-kr. Denne produktion kommer hovedsagelig fra kvægsektoren (knap 1,6 mia. kr. inkl. 
grovfoderproduktionen). Medtages de bagud- og fremadrettede effekter, ses den samlede 
produktionsværdi i det økologiske landbrugsindustrielle kompleks at kunne opgøres til godt 
5,1 mia. 1995-kr. Det fremgår også her, at det er kvægsektoren, der bidrager med den stør-
ste andel af den samlede produktion. Sammenholdes disse tal med den konventionelle pro-
duktion (ej vist), udgør den økologiske primærproduktion 3,4 pct. af den samlede produkti-
onsværdi i det primære jordbrug. For det samlede landbrugsindustrielle kompleks udgør 
økologien 3,2 pct.1  
 
Indkomstskabelsen i det økologisk jordbrug fremgår ligeledes af tabellen i form af brutto-
faktorindkomsten, dvs. aflønning af kapital, jord og arbejdskraft. Betragtes det økologisk 
jordbrug isoleret, kan bruttofaktorindkomsten opgøres til 881 mio. 1995-kr. Medtages de af-
ledte effekter, kan indkomstskabelsen i det landbrugsindustrielle kompleks opgøres til knap 
1,8 mia. 1995-kr. Igen ses kvægsektoren at bidrage med den største andel af indkomsten. 
Set i sammenhæng med det samlede landbrug, udgør bruttofaktorindkomsten 3,5 pct. i pri-
mærerhvervet, og 3,1 pct. når de afledte effekter er medtaget.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Mere detaljerede oplysninger (inkl. konventionelt jordbrug) kan findes i Jacobsen 2001. 



- 17 - 

TABEL 2.3 Den økologiske produktion samt dens afledte effekter, mio. 1995-kr 
         
 Korn Raps Kartofler Sukkerroer Grovfoder Kvæg Svin Fjerkræ Gartneri I alt 

         
Produktion 95,3 8,0 16,5 1,4 294,4 1282,5 26,9 92,4 180,7 1998,2 
Inkl. afledt effekt 285,0 11,6 22,4 6,3 508,7 3296,1 95,2 342,3 476,4 5144,0 
         
BFI 98,1 4,8 12,0 0,9 156,2 459,5 5,3 30,6 113,4 880,8 
Inkl. afledt effekt 166,9 6,7 15,1 3,1 264,7 984,4 21,5 114,7 218,8 1795,8 
 

 -------------- Antal fuldtidspersoner -------------- 
Beskæftigelse 265 17 24 4 333 1606 30 85 474 2837 
Inkl. afledt effekt 466 23 33 8 670 3091 74 320 749 5434 
 
Kilde: Jacobsen (2001). 
 
 
Nederst i tabellen ses beskæftigelsen i antal fuldtidspersoner. Det ses, at der er beskæftiget 
godt 2.800 personer i det økologiske primærbrug og samlet godt 5.400, når alle effekter 
medtages.  Kvæksektoren med knap 3.100 personer (knap 3.800 inkl. grovfoder) udgøre 
langt størstedelen af det økologiske jordbrug målt ved beskæftigelsen. I sammenhæng med 
den samlede landbrugssektor udgør økologien målt ved beskæftigelsen 3,2 pct. i primærer-
hvervet og 3,1 pct., når de afledte effekter medtages. 
 
  

2.4 Afrunding 

Som gennemgangen i dette afsnit har vist, har der igennem en årrække været en betydelig 
vækst i den økologiske produktion, men omfanget er dog stadig på et niveau, hvor økologi-
en må betragtes som en niche-produktion. Udviklingen de seneste år synes at indebære, at 
der er en afmatning i væksten på produktionssiden, således ligger tilgangene af nye økolo-
ger nu på niveauet fra før 1995. 
 
Mælkeproduktionen er den dominerende produktion inden for det økologiske landbrug, og 
der har været tale om en kraftig vækst i produktionen, en vækst som ikke har været modsva-
ret af en tilsvarende vækst i afsætning på hjemmemarkedet og i eksporten. Det er også ka-
rakteristisk, at tilgangen af nye økologer i dag hovedsagelig består af planteavlere, mens til-
gangen af nye mælkeproducenter stort set er ophørt. Væksten i den økologiske mælkepro-
duktion forventes således at være ved at toppe. 
  
På forbrugssiden kan også anes en afmatning, hvor der i år 2000 ikke længere ses en stig-
ning i andelen af forbrugere, der køber økologiske produkter.  
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Ses den økologiske produktion i sammenhæng med den øvrige økonomi, fremgår det, at 
den økologiske produktionsform, relativt til sin størrelse, har aktivitetsskabende effekter på 
linie med det konventionelle landbrug. Målt i et samfundsøkonomisk perspektiv kan den 
økologiske del af det landbrugsindustrielle kompleks bidrage til, at indkomstskabelsen op-
gøres til 0,2 pct. af den samlede nationale bruttofaktorindkomst, hvorimod bidraget fra den 
konventionelle del kan opgøres til 6,4 pct. af den samlede indkomstskabelse i Danmark. 
Også i dette perspektiv må den økologiske jordbrugsproduktion siges at være af niche ka-
rakter. 
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3. Data- og modelgrundlag 

Med henblik på at gennemføre en række sektor- og samfundsøkonomiske analyser af øko-
logisk jordbrug beskriver nærværende kapitel analysernes metode- og datamæssige ud-
gangspunkt. De planlagte analyser gennemføres ved hjælp af SJFI’s generelle ligevægts-
model AAGE, der ikke alene omfatter en detaljeret beskrivelse af dansk landbrug, men også 
omfatter samspillet mellem disse erhverv og resten af dansk økonomi, herunder også import 
og eksport af varer og tjenester. Instituttets arbejde med denne model har hidtil  ikke omfat-
tet økologisk jordbrug, hvorfor der i nærværende sammenhæng har været et behov for at 
beskrive den økologiske produktionsform indenfor rammerne af den generelle ligevægts-
model og dens datagrundlag.   
 
I forbindelse med projektet ”Økologisk jordbrugs potentiale i en bæredygtig udvikling” 
blev det derfor besluttet at udvide AAGE-modellens struktur og datagrundlag således, at det 
samlede modelkoncept også kan benyttes til en beskrivelse af økologisk produktion i en 
samfundsøkonomisk sammenhæng. I dette afsnit redegøres derfor indledningsvist for udvi-
delsen af modellens datagrundlag, idet der henvises til den mere detaljerede beskrivelse af 
dette arbejde i Jacobsen (2001). Dernæst beskrives de udvidelser og tilpasninger af model-
len, der har være nødvendige for at kunne gennemføre de ønskede samfundsøkonomiske 
analyser i relation til udviklingen af  økologisk jordbrug. 
  
 

3.1 Den økologispecifikke AAGE-Database 

Datagrundlaget, der anvendes i den generelle ligevægtsmodel AAGE, består hovedsageligt  
af nationalregnskabet i form af input-output matricer og af en række parametre og elasticite-
ter til beskrivelse af bl.a. produktionsbeslutningernes følsomhed overfor prisændringer. 
 
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut har igennem en lang årrække udarbejdet 
input-output tabeller og databaser til instituttets generelle ligevægtsmodel med en udvidet 
beskrivelse af den danske landbrugssektor (Jacobsen 1996). I forbindelse med analyser af 
økologisk jordbrug har det været nødvendigt at udvide dette arbejde til også at omfatte en 
detaljeret beskrivelse af en række økologiske jordbrugsproduktioner såvel som forarbejd-
ningen af disses produktion. 
  
Udvidelsen af instituttets database med eksplicit beskrivelse af den økologiske produktions-
form er illustreret i nedenstående figur. Det øverste niveau illustrerer udarbejdelsen af 
SJFI's input-output tabel. Som vist, er denne baseret på Danmarks Statistiks input-output 
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tabel, nationalregnskabets varebalancer, landbrugsstatistikken samt regnskabsstatistik for 
dansk landbrug. Dette arbejde resulterer i SJFI's input-output tabel, der er karakteriseret ved 
en betydelig udvidet beskrivelse af dansk landbrug. Det andet niveau illustrerer, hvorledes 
SJFI's input-output tabel sammen med landbrugs- og regnskabsstatistikken danner grundlag 
for udarbejdelsen af AAGE-databasen. Dette arbejde vedrører bl.a. opsplitning af restind-
komsten i aflønning af kapital, jord samt landmandens egen arbejdsindsats. Derudover fore-
tages en række andre justeringer samt aggregeringen til AAGE-modellens erhvervsklassifi-
kation.  
 
Det tredje niveau omfatter de beregninger, som udarbejdelsen af den økologiske AAGE-
database indebærer. Som det fremgår, foretages opsplitningen af dansk landbrug i konven-
tionel og økologisk produktion på den eksisterende AAGE-database. I det omfang den øko-
logiske produktion fortsætter med at udvikle sig, og det grundlæggende datamateriale for-
bedres, vil økologiberegningerne med tiden flytte op i det øverste niveau.  
 
FIGUR 3.1 Udarbejdelse af den økologiske AAGE-database 
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Som det fremgår af figuren, udgør SJFI’s generelle AAGE-database udgangspunktet for 
konstruktionen af den økologi-specifikke database. Den generelle database beskriver dansk 
landbrug og dansk økonomi med 1995 som basisår i en erhvervsaggregering, hvor land-
brugsproduktionen beskrives ved 10 primære landbrugserhverv og 12 primære landbrugsva-
rer. I alt beskriver den generelle database 50 erhverv og 56 varer. Det er valgt at udvide 
landbrugssektoren med et tilsvarende antal økologiske primære produktioner (pelsdyr dog 
undtaget). Primærsektoren består dermed af 19 erhverv samt 23 landbrugsvarer. Derudover 
opsplittes et antal forarbejdningsindustrier således, at den samlede økologiske produktion i 
alt er beskrevet ved 18 økologiske produktionserhverv samt 20 økologiske produkter. Den 
endelige database (og model) beskriver dermed dansk økonomi ved 68 industrier og 76 
danske og producerede varer. 
  
Til trods for at AAGE-databasen har 1995 som basisår, er det valgt at tage udgangspunkt i 
forskellige statistiske kilder, der beskriver en række aspekter af økologi i årene 1997-98, 
idet materialet her anses for at være af en bedre kvalitet. Dette betyder, at den endelige da-
tabase beskriver økologisk produktion, som den så ud i 1997/98, men med 1995 som basis-
år/prisniveau.  
 
Da interessen for økologisk produktion er af forholdsvis nyere dato, er tilgængeligheden af 
statistik for såvel produktion, produktionsstruktur samt forbrug begrænset om end voksen-
de. Dette betyder, at den endelige database, der er konstrueret til analyserne, er noget mere 
usikker, hvad angår beskrivelsen af den økologiske produktionsform sammenlignet med be-
skrivelsen af konventionelle produkter. 
 
 
Omkostningsstrukturen i økologisk jordbrug. 

Som nævnt redegøres nærmere for udarbejdelsen af den økologispecifikke database i Jacob-
sen (2001). Nedenfor illustreres derfor alene den resulterende omkostningsstruktur i hhv. 
det økologiske og det konventionelle landbrug, idet netop forskellen mellem de enkelte er-
hvervs omkostningsstruktur er afgørende for erhvervenes konkurrenceevne og dermed for 
udviklingen  i den økologiske produktion i de i rapporten senere præsenterede analyser.  
  
Med udgangspunkt i oplysninger om produktionsomfang, indsats pr. produceret enhed samt 
priser på de økologiske produkter beregnes input-ouput strukturen i de økologiske drifts-
grene, jf. Jacobsen (2001). Det bemærkes, at de viste omkostninger, opgjort i mio. 1995-kr., 
er opgjort i køberpriser, hvilket indebærer, at fx aflønningen af jord er reduceret med hek-
tarpræmierne (en negativ afgift på lejeprisen på jord). 
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I tabel 3.1 er den resulterende omkostningsstruktur for det økologiske jordbrug vist. Som 
det fremgår, udgør de samlede produktionsomkostninger i økologisk jordbrug godt 1,8 mia. 
1995-kr. (sidste søjle). Tillægges den ”rene profit” fås  en samlet produktionsværdi i økolo-
gisk jordbrug på i alt knap 2 mia. 1995-kr. Denne forskel mellem omkostninger og produk-
tionsværdi er beregnet ved, at lade omkostningerne til kapital og jord være givet ved den 
gennemsnitlige aflønning i landbruget som helhed. Den rene profit er således udtryk for, at 
de økologiske bedrifter opnår en aflønning, der er højre pr. produceret enhed sammenlignet 
med bedrifter i den konventionelle sektor. Dette betyder, at det er fordelagtigt for den enkel-
te landmand at indgå i et omlægningsforløb, hvorfor en sådan højere aflønning i økologisk 
produktion alt andet lige vil føre til en stigende økologisk produktion på længere sigt. 
 
Det fremgår også af tabellen, at kvægsektoren med en produktionsværdi på knap 1,3 mia. 
1995-kr. udgør den største andel af den samlede økologiske produktion. Produktionen træk-
ker desuden en produktion på knap 300 mio. 1995-kr. i grovfodersektoren. Af tabellen 
fremgår det også, at der i kvægsektoren initialt er beregnet en forskel mellem produktions-
værdi og samlede omkostninger på 113 mio. kr. Denne rene profit er således den mer-
forrentning, de økologiske mælkeproducenter opnår sammenlignet med de konventionelle 
mælkeproducenter.  
 
TABEL 3.1 Omkostningsstruktur i det økologiske jordbrug, 1995, mio. 1995-kr. 
           

 
 

Korn 
 

Raps 
 

Kartofler 
Sukker- 

roer 
Grov- 
foder 

 
Kvæg 

 
Svin 

Fjer- 
kræ 

Gart- 
neri 

 
I alt 

           
Rå- og hjælpestoffer 45,8 3,9 4,3 0,6 150,5 649,6 19,5 59,6 44,1 977,9 
Bygge & anlæg 13,1 0,5 0,4 0,0 25,6 51,3 2,1 1,9 11,1 106,1 
Energi 1,2 0,1 0,4 0,0 3,0 15,4 0,1 0,8 16,3 37,4 
Pesticider          0,0 
Kemi / handelsgødning      14,0 0,2 0,2 0,0 14,4 
Øvrige skatter  -16,7 -0,4 -0,2 0,0 -3,1 22,4 -0,2 -0,7 -4,2 -3,0 
Kapital 24,9 0,8 7,1 0,3 44,9 229,4 3,1 17,9 36,1 364,4 
Arbejdskraft 21,4 0,8 1,6 0,2 18,4 187,4 2,0 12,3 70,4 314,4 
Jord 1,2 0,1 0,3 0,1 21,4    2,1 25,2 
           
Omkostninger i alt 91,0 5,8 14,0 1,2 260,7 1169,5 26,8 91,9 175,9 1836,8 
           
Ren profit 4,3 2,2 2,6 0,2 33,7 113,0 0,2 0,5 4,8 161,4 
Produktionsværdi 95,3 8,0 16,5 1,4 294,4 1282,5 27,0 92,4 180,7 1998,1 
 
Kilde: Jacobsen (2001). 
Anm:  Indsatsen af pesticider er i gartneri indeholdt i kemi og handelsgødning. Aflønning af mælkekvoten er i tabellen til-

lagt kapitalaflønningen. Hektarstøtte, herunder økologistøtten indgår i aflønningen af jorden (en negativ afgift på 
lejeprisen på jord). Udgifter til medicin i forbindelse med sygdom hos dyrene er indeholdt i kemisk industri, hvorfor 
der optræder værdier i denne række i de animalske produktioner.  

 
 
 
I tabel 3.2 ses den tilsvarende omkostningsstruktur i det konventionelle jordbrug. Det frem-
går således, at den væsentlige forskel de to sektorer imellem er, at det konventionelle jord-
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brug er karakteriseret ved anvendelse af pesticider samt kemi- og handelsgødning. I øvrigt 
er det karakteristisk, at det i det konventionelle jordbrug er svineproduktionen, der med en 
produktion på godt 16 mia. 1995-kr. er den største sektor, men også at produktionen af korn 
udgør en langt større andel af den samlede konventionelle produktion.  
 
TABEL 3.2 Omkostningsstruktur i det konventionelle jordbrug, 1995, mio. 1995-kr. 
           
 
 

 
Korn 

 
Raps 

 
Kartofler 

Sukker- 
roer 

 
Grovfoder 

 
Kvæg 

 
Svin 

 
Fjerkræ 

Gart- 
neri 

 
I alt 

           
Rå- og hjælpestoffer 2886 396 219 254 2062 8238 11142 988 1079 27265 
Bygge & anlæg 884 80 28 46 224 481 723 26 244 2737 
Energi 78 10 29 4 30 181 270 26 358 986 
Pesticider 513 60 81 97 100     850 
Kemi/handelsgødning 1393 179 84 179 562 147 92 3 58 2696 
Øvrige skatter  -910 -43 -6 -7 -28 212 -109 -12 -92 -994 
Kapital 2034 94 443 241 514 2799 3087 572 786 10569 
Arbejdskraft 1696 137 102 132 304 2484 1119 126 1541 7640 
Jord 927 21 68 94 579    46 1734 
Omkostninger i alt 9501 935 1049 1039 4346 14542 16324 1730 4019 53484 
 
Kilde: Jacobsen (2001) AAGE databasen 
Anm:  Indsatsen af pesticider er i gartneri indeholdt i kemi og handelsgødning. Hektarstøtten indgår i aflønningen af jor-
den (en negativ afgift på lejeprisen på jord). 
 
 
Leverancer og omkostningsstruktur i forarbejdningsindustrierne 

Ud over landbrugssektorernes omkostningsstruktur har det også været nødvendigt at op-
splitte forarbejdningsindustriernes omkostningsstruktur i henholdsvis konventionel og øko-
logisk produktion. Som følge af manglende data er opsplitningen her foretaget mere sum-
marisk. 
 
Landbrugets leverancer af økologiske primærprodukter er for hovedparten af produkterne 
fordelt funktionelt, idet eksempelvis økologisk rå-mælk leveres til den økologiske mejeri-
sektor. Nogle varer anvendes dog i mere end én industri, og for disse er det antaget, at den 
relative leverancestruktur er identisk med det tilsvarende konventionelle produkt. 

 
 
3.2 AAGE-Modellen 

Som nævnt analyseres potentialet for økologisk jordbrug i en sektor- og samfundsøkono-
misk ramme ved hjælp SJFI's generelle ligevægtsmodel AAGE. I dette afsnit præsenteres 
modellen og nogle af dens mere landbrugsrelaterede egenskaber.  
 
Den generelle ligevægtsmodel AAGE er en traditionel statisk generel ligevægtsmodel for 
dansk økonomi. Modellen tager udgangspunkt i den neoklassiske teori for den profitmaksi-
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merende virksomheds adfærd under fuldkommen konkurrence. Virksomhedernes inputef-
terspørgsel er beskrevet i overensstemmelse med en CES-teknologi2. 
 
Modelleringen af det private forbrug benytter teorien om den nyttemaksimerende hushold-
ning, hvor fordelingen af det samlede forbrug sker ved det lineære udgiftssystem.  
 
At modellen er generel betyder populært sagt, at alt afhænger af alt, og i forhold til mere 
partielle model-tilgange er de generelle ligevægtsmodeller karakteriseret ved, at effekter på 
et marked også påvirker de øvrige markeder. Eksempelvis vil en faldende efterspørgsel på 
et marked betyde, at virksomheder, der producerer til dette marked, vil frigøre arbejdskraft 
og give anledning til faldende kapitalefterspørgsel. På længere sigt fører dette til lavere af-
lønning af arbejdskraft og kapital med afledte positive konkurrenceevneeffekter i form af 
lavere omkostninger for virksomheder, der producerer til alle øvrige markeder.  
 
Modellen omfatter dermed i princippet den samlede danske økonomi, dvs. samtlige marke-
der og økonomiske agenter (virksomheder3 og husholdninger). Modellen er ligeledes karak-
teriseret ved, at alle markeder, herunder arbejdsmarkedet, er i ligevægt i kraft af en forud-
sætning om fuldstændig fleksibel pris- og løntilpasning. Disse forudsætninger betyder, at 
modellen i sin karakter beregner de langsigtede effekter af stød til økonomien, hvor alle til-
pasningsomkostninger antages afholdt.  
 
I de konkrete analyser er valgt en standardlukning, hvor betalingsbalancens andel af BNP i 
faste priser holdes konstant. Dette betyder, at et stød til økonomien, der forbedrer/forværrer 
betalingsbalancen, automatisk vil blive fulgt op af en finanspolitisk lempelse/stramning. 
Dette afspejler en antagelse om, at økonomien ikke på langt sigt kan vedblive med at øge 
gældskvoten. Kravet til betalingsbalancen implicerer endvidere, at det aggregerede privat-
forbrug styres gennem finanspolitikken, hvorfor økonomien på langt sigt er bundet af sin 
budgetbegrænsning. I standard lukningen antages endvidere, at det reale offentlige konsum 
følger det private.  
 
Som nævnt er virksomhedernes efterspørgsel beskrevet i overensstemmelse med en CES-
teknologi. Dette indebærer, at virksomhedens inputefterspørgsel kan beskrives ved en addi-
tiv separabel produktionsfunktion, hvor de enkelte inputs parvis substituerer hinanden. 
Denne form for produktionsbeskrivelse benævnes i litteraturen nestingstrukturen. I figur 3.2 

                                                 
2 AAGE modellen tager udgangspunkt i den Australske ORANI tradition, jf. Horridge et.al. (1993). Se i øv-

rigt Frandsen et.al. (1995) for en mindre landbrugsspecifik version af modellen. 
3 Modellens sektor- og vareaggregering fremgår af appendiks A. 
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ses således den valgte nestingstruktur i AAGE-modellen, der tydeligt bærer præg af model-
lens landbrugsspecifikke karakter. 
 
FIGUR 3.2 Nestingstrukturen i AAGE-modellen 

 

 
 
På øverste niveau bestemmes således, hvordan den samlede produktion fremstilles ved 
hjælp af 1) et aggregat af kapital, arbejdskraft, energi, gødning, pesticider (under ét), jord 
og halvfabrikata, 2) ikke-varefordelt import (en lille særlig importgruppe) og 3) afgifter - i 
faste andele (svarende til Leontief-produktionsfunktionen). På næste niveau bestemmes, 
hvordan aggregatet af kapital, arbejdskraft, energi, pesticider og jord substituerer med halv-
fabrikata som funktion af relative priser. På næste niveau substituerer kapital, arbejdskraft, 
energi og herbicider med "forarbejdet/behandlet jord" i form af et aggregat af gødning, fun-
gicider, insekticider og jord  - igen som funktion af de relative priser. Herbicider substitue-
rer på næste niveau (til venstre i figuren) med aggregatet af kapital, arbejdskraft og energi 
og så fremdeles. Til højre i figuren fremgår tilsvarende, at insekticider substituerer med 
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gødning, fungicider og jord under ét. Nederst ses også, at naturgødning og handelsgødning 
substituerer med hinanden i bestemmelse af sammensætningen af den samlede gødnings-
indsats, der igen principielt substituerer med fungicider.  
 
Substitutionsmulighederne kan belyses ved at forestille sig, at landbruget belastes med af-
gifter på fx forbruget af pesticider. En sådan pesticidafgift vil føre til, at de tre typer af pe-
sticider bliver dyrere relativt til deres substitutter (dvs. aggregaterne Kapital/arbejds-

kraft/energi, Gødning og gødning/fungicider/jord). I de 3 nest, hvor der indgår pesticider, 
vil en sådan afgift føre til, at de vegetabilske driftsgrene vil kunne substituere sig ud af 
"problemet" ved at inddrage mere af substituttet i produktionen. Graden, hvormed den en-
kelte driftsgren bliver påvirket af en afgift, afhænger dels af i hvor høj grad den enkelte 
driftsgren kan erstatte pesticider med substituttet, og dels hvor intensivt det enkelte pesticid 
anvendes. Dvs. hvor stor en andel af de samlede omkostninger udgøres af pesticider, idet 
mere pesticidintensive produktionsformer vil blive ramt af større omkostningsstigninger.  
 
Af figur 3.2 ses i øvrigt, at den aggregerede varegruppe, der består af gødning, fungicider, 
jord samt insekticider, kun er relevant for de vegetabilske driftsgrene, idet disse er de ene-
ste, der bruger jord som input i produktionen. De øvrige sektorer er derfor beskrevet ved 
den nestingstruktur, der fremkommer ved at se bort fra dette aggregat.  
 
AAGE-modellen indeholder desuden en beskrivelse af vigtige instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik. Således er mælkeproduktionen i AAGE bundet til mælkekvoten (sålænge 
der er et positivt afkast til kvoten), hvor afkastet fra mælkekvoten tilfalder mælkeproducen-
terne som personlig indkomst. Handyrpræmier samt støtte til ammekøer er ligeledes be-
skrevet i modellen. Hektarpræmier til korn og oliefrø er modelleret som et subsidie til af-
lønningen (lejeprisen) af jord. Dette betyder, at en ensidig forøgelse af hektarpræmierne vil 
føre til stigende jordpriser. Hektarpræmierne har endvidere den effekt, at de lægger en bund 
under hvor store fald i jordprisen, der kan realiseres, idet jorden mindst kan opnå en afløn-
ning, der svarer til hektarpræmierne4.  
 
 

                                                 
4 Der tages her højde for regler omkring basisarealet samt braklægningsprocenter. 
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Modeludvidelser 

Opsplitningen af databasen til at indeholde økologisk produktion kræver en udvidelse af 
modellen, så den omfatter det øgede antal sektorer. Denne udvidelse sikrer i sig selv, at mo-
dellen medtager den gensidige afhængighed i økologisk produktion, som den genfindes i 
datagrundlaget. Derudover har det været nødvendigt at udvide modellen med hensyn til 
dens behandling af mælkekvoten samt modelleringen af det private konsum. I forhold til 
nestingstrukturen i figur 3.2 betyder dette endvidere, at der i databasen fx optræder nuller de 
steder, hvor der i den økologiske produktionsstruktur indgår pesticider og handelsgødning. 
  
Udvidelsen af modellen til også at beskrive den økologiske mælkeproduktion kræver end-
videre, at modellens beskrivelse af mælkekvoten tager højde for den økologisk produktion. 
Dette er sikret gennem en ændring af modelleringen af kvoten, således at konventionelle og 
økologiske mælkeproducenter konkurrerer på lige fod om kvoterettigheder. Modellen inde-
holder dermed et fælles marked for kvoterettigheder, hvor konkurrencen sikrer en fælles 
pris. En tilsvarende udvidelse er indbygget for sukkerproduktionen5. 
 
Derudover har det været nødvendigt at udvide beskrivelsen af det private konsum i AAGE-
modellen. Modellens beskrivelse af privatkonsumet består af et økonometrisk estimeret for-
brugssystem, hvor efterspørgslen bestemmes efter 14 overordnede forbrugskategorier (heraf 
4 fødevarekategorier). Når ændringen i disse er bestemt, påvirkes samtlige varer i en ho-
vedkategori proportionalt. Det er valgt at lade de 4 fødevarekategorier bestå af en sammen-
sætning af hhv. konventionelle og økologiske produkter. Konkret er efterspørgslen modelle-
ret således, at den repræsentative forbruger står over for at skulle vælge sammensætningen 
mellem konventionel og økologisk forbrug i hver fødevarekategori. Dette valg er styret af 
de relative priser mellem konventionelle og økologiske produkter og en økonometrisk esti-
meret følsomhed (substitutionselasticitet) over for ændringer i de relative priser. 
  
En svaghed ved dette forbrugssystem er, at det ikke eksplicit tillader, at indkomstændringer 
påvirker forbrugssammensætningen mellem konventionelle og økologiske produkter. Dette 
spiller imidlertid alene en rolle i de scenarier, hvor den disponible indkomst ændres mærk-
bart. I de senere analyser gør dette sig alene gældende i det såkaldte grundforløb, hvorfor en 
sådan ændring i forbrugssammensætningen pålægges eksogent i det beregnede grundforløb.  
 
Foruden sådanne indkomstskabte ændringer i forbrugsmønsteret styres ændringer i den op-
timale forbrugssammensætning mellem konventionelle og økologiske produkter af udvik-

                                                 
5 Kvoteafkastet opfattes dermed som den ekstra aflønning, der er på ejendomme med sukkerproduktion. 
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lingen i de relative priser og efterspørgslens følsomhed over for sådanne prisændringer. I 
nedenstående tabel er budgetandel, krydspriselasticiteterne samt de beregnede substitutions-
elasticiteter vist for de fire fødevaregrupper. Følsomheden i forbrugsefterspørgslen styres 
for hver gruppe af substitutionselasticiteten og er beregnet med udgangspunkt i budgetande-
len og krydspriselasticiteten. Det fremgår af tabellen, at der er tale om nogle forholdsvis 
store elasticiteter, hvorfor efterspørgslen også reagerer forholdsvis kraftigt ved ændringer i 
de relative priser. Således stiger eksempelvis forbruget af økologiske mælkeprodukter med 
2,18 pct., såfremt den relative pris på økologiske mælkeprodukter falder med 1 pct. i for-
hold til de tilsvarende konventionelle mælkeprodukter. 
 
TABEL 3.3 Substitutionselasticiteter mellem konventionelle og økologiske produkter 
    
 Økologisk budgetandel Hicks krydspriselasticitet Substitutionselasticitet 
    
Mejerivarer 10,2 2,18 2,43 
Mel/brød 4,5 1,85 1,94 
Kød 1,3 2,24 2,27 
Andet 4,0 1,54 1,60 
 
Kilde: Wier og Smed (2000). 

 
 
3.3 Afrunding 

Arbejdet med at udvide model- og datagrundlag betyder, at SJFI´s AAGE model nu er ka-
rakteriseret ved, at den økologiske produktionsform er eksplicit repræsenteret. Modellens 
data omfatter således en detaljeret beskrivelse af forskelle mellem den konventionelle og 
økologiske produktionsform, og dermed muliggøres beregninger, hvor den relative konkur-
renceevne mellem de to produktionsformer påvirkes. Model- og datagrundlag er endvidere 
udvidet til eksplicit at tage højde for forbrugerens valg mellem konventionelle og økologi-
ske produkter, og dermed muliggøres også økonomiske beregninger af ændringer i forbru-
gernes præferencer mellem konventionelle og økologiske fødevarer. 
 



- 29 - 

4. Grundforløb: Økologisk jordbrugs udvikling på længere sigt 

De økonomiske analyser af økologisk jordbrugs potentielle udvikling på længere sigt tager 
udgangspunkt i et såkaldt grundforløb for dansk økonomi i perioden 1995 til 2010. Grund-
forløbet beskriver et betinget 15 årigt forløb for dansk produktion i økonomiens enkelte er-
hverv – hvor forløbet er betinget af en række forudsætninger vedrørende den generelle øko-
nomiske vækst i dansk økonomi, allerede kendte politiske rammevilkår (vedtagne ændrin-
ger i den fælles landbrugspolitik og i eksempelvis miljøpolitikken), markedsudviklingen na-
tionalt og internationalt samt udvalgte igangværende bevægelser/tendenser i dansk økono-
mi.  
 
Grundforløbet tjener dermed to formål. For det første beregnes en sådan betinget og syste-
matisk beskrivelse af et muligt forløb for dansk økonomi og de enkelte erhverv på lidt læn-
gere sigt, herunder et forløb for den økologiske produktion. For det andet benyttes det resul-
terende forløb som udgangspunkt og dermed som sammenligningsgrundlag for de alternati-
ve analyser bl.a. til illustration af betydningen af præferenceskift, produktivitetsudvikling 
samt konsekvenser af ændrede rammevilkår i øvrigt for økologisk produktion. 
 
FIGUR 4.1 Scenarioanalyser med beregnet grundforløb 
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Konstruktionen af grundforløbet er illustreret i figur 4.1. På øverste niveau er vist, hvorle-
des den førnævnte viden og antagelser sammen med den grundlæggende database tilsam-
men danner grundlag for grundforløbet i AAGE-modellen. Viden om kendt politik og andre 
trends beskrives nærmere i afsnit 4.1. Det resulterende grundforløb er vist i figurens andet 
niveau med konkrete resultater for bl.a produktionsomfang (herunder den økologiske pro-
duktion) i de enkelte erhverv og modellens øvrige variable. Grundforløbet resulterer dermed 
i en beskrivelse af dansk økonomi i år 2010 givet de benyttede forudsætninger. Det resulte-
rende grundforløb beskrives nærmere i afsnit 4.2. De to sidste niveauer i figuren illustrerer 
specifikationen og resultaterne af de analyserede alternative scenarier, der analyseres med 
udgangspunkt i den resulterende struktur i dansk økonomi, som givet ved grundforløbet. 
Scenarierne beskrives i afsnit 5.  
 
 

4.1 Beskrivelse af  grundforløbets forudsætninger 

Grundforløbet er som nævnt baseret på en række centrale forudsætninger, herunder bl.a. 
udviklingen i arbejdsstyrken, produktivitet og de afsætningsmæssige vilkår i øvrigt.  
 
 
Udvikling i arbejdsstyrken og dens produktivitet 

De teknologiske fremskridt er i grundforløbet beskrevet ved arbejdskraftbesparende tekno-
logiske fremskridt på 2,3 pct. pr. år i serviceerhverv og 2,6 pct. pr. år i fremstillingserhverv. 
Produktivitetsvæksten i landbruget bygger på Hansen (1995). Ifølge denne undersøgelse er 
arbejdsproduktiviteten vokset med 4,8 pct. om året i planteavls- og kvægsektorerne og med 
7,2 pct. om året  i svinesektoren i perioden 1980/81-1993/94. Som et forsigtigt skøn antages 
det i modellen, at arbejdsproduktiviteten vokser med 4 pct. pr. år i planteavlssektorerne 
samt kvæg- og fjerkræsektorerne, og at arbejdsproduktiviteten vokser med 6 pct. årligt i 
svinesektoren.  
 
Det er derudover antaget, at arbejdsproduktiviteten vokser med yderligere 0,5 pct. pr. år i de 
økologiske driftsgrene. Dette er forudsat, da den økologiske produktion endnu er af så for-
holdsvis ny dato, at der formentlig eksisterer en række endnu ikke realiserede og relativt 
nemt realiserbare produktivitetsgevinster gemt i sektoren (et såkaldt catching-up argument).  
 
Det forudsættes endvidere, at beskæftigelsen falder frem til 2010 med i alt 6,5 pct. Bag-
grunden for denne forudsætning er beregninger fra International Labour Office (1997), der 
med udgangspunkt i nationale data vedrørende demografi og kønsspecifikke erhvervsfre-
kvenser fremskriver arbejdsstyrken for en lang række lande.  
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Miljøafgifter i landbruget pesticid/kvælstof 

De afgifter, der indgår i modellens datagrundlag, er de gældende afgifter for 1995. Der er 
siden gennemført en række tilpasninger af bl.a. afgiften på pesticider. Pesticidafgiften er så-
ledes ændret i både 1996 og igen i 1998, hvorfor disse ændringer er indregnet i grundforlø-
bet svarende til en stigning på henholdsvis 32, 52 og 30 pct. for fungi- insekti- og herbici-
der.  
 
 
Internationale afsætningsvilkår  

De fremtidige internationale vilkår for dansk udenrigshandel er inspireret af det arbejde, 
SJFI udførte for Fødevareministerens såkaldte Idégruppe i 2000, jf. Frandsen og Jensen 
(2000). Disse analyser omfattede bl.a. udarbejdelsen af et internationalt grundforløb med 
udgangspunkt i en international database og instituttets globale generelle ligevægtsmodel. 
Nærværende grundforløb tager udgangspunkt i de beregnede internationale resultater for 
priser i den danske udenrigshandel, jf. appendiks B. For udvalgte varer benyttes i øvrigt be-
regnede resultater for ændringer i erhvervenes eksport. 
 
 
Agenda 2000 stød der er specifikke for Danmark 

Gennemførelsen af Agenda 2000 vil have betydning for dansk landbrug på en række områ-
der, hvorfor relevante politikændringer inddrages i grundforløbet. Agenda 2000 ændringer, 
der påvirker markedspriserne for landbrugsprodukter, er der taget højde for qua anvendte 
resultater fra den internationale analyse, jf. ovenfor. De yderligere ændringer, som Agenda 
2000 reformen medførte  af  relevans for nærværende analyser, er ændringer i de  land-
brugspolitiske instrumenter, der er omfattet af AAGE-modellen. Disse omfatter hektarpræ-
mier, ammekopræmier, handyrpræmier samt mælkekvoten. Konkret stødes modellen såle-
des, at erhvervene tilpasser sig gældende regler i år 2010.  
 
Agenda 2000 medfører, at hektarstøtten til korn i 2001 hæves fra 2.196 kr. til 2.453 kr., som 
dermed er det gældende støttebeløb i 2010. Da hektarpræmierne er fastlagt nominelt, fører 
dette til en gradvis forringelse af præmiens købekraft resulterende i, at den tilbagediskonte-
rede værdi af hektarpræmien er mindre end niveauet i dag. Modellen stødes med den bereg-
nede forskel, der for korn udgøres af et fald på 23,6 pct., mens der er beregnet et fald på 
54,5 pct. for raps/protein afgrøder. I beregningerne tilpasser landbruget sig størrelsen af dis-
se fremtidige hektarpræmier.  
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Ligeledes gør det sig gældende, at den fremtidige værdi af ammekopræmierne er noget la-
verer end i dag (9 pct.), mens ændringerne i handyrpræmierne svarer til en fremtidig real 
stigning på 9,2 pct. Derudover øges den danske mælkekvote til i 2010 at være 1,5 pct. større  
end i dag. 
 
Baggrunden for, at det er nødvendigt at tilbagediskontere de enkelte støttebeløb, er, at 
AAGE-modellen er en realøkonomisk model, hvorfor monetære fænomener som inflation 
ikke indgår. 
 
 
Initial uligevægt fjernes 

Som det fremgik af tabel 3.1, er den økologiske produktion karakteriseret ved, at indtægter-
ne er noget større end omkostningerne. Økologiske landmænd har altså en indkomst pr. 
produceret enhed, der er noget større end de konventionelle. På langt sigt vil denne mer-
indtjening blive konkurreret væk som følge af en voksende økologisk produktion med fal-
dende priser til følge. I grundforløbet tages der højde for en sådan udvikling, og den over-
normale profit konkurreres således væk.  
 
 
Forbrug af økologiske fødevarer 

I AAGE-modellen bestemmes forbrugernes efterspørgsel efter økologiske fødevarer ud fra 
ændringer i de relative priser på hhv. konventionelle og økologiske fødevarer. Ændringer i 
sammensætningen af konventionel og økologisk forbrug afhænger dermed alene af ændrin-
ger i de relative priser, hvorfor der ikke tages højde for en eventuel trendmæssig udvikling i 
forbrugernes præferencer til fordel for økologiske fødevarer. En sådan effekt må derfor på-
lægges modellen eksogent. 
 
I grundforløbet er det således antaget, at den økologiske fødevareandel udvikler sig trend-
mæssigt i forhold til indkomstudviklingen. Modellen pålægges derfor et eksogent skift i 
forbrugernes præferencer, svarende til forskellen mellem forbrugsandelene hos forbrugere 
med gennemsnitsindkomster og forbrugere med indkomster, der ligger i det indkomstinter-
val, der kan forventes at udgøre gennemsnitsindkomsten i grundforløbet. Stigningen i ind-
komsten er hentet fra testkørsler med AAGE-modellen, mens økologiandelene er fra Wier 
og Smed (2000). 
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I nedenstående figur er de initiale økologiandele vist sammen med de i grundforløbet ekso-
gent pålagte økologiandele. Fx pålægges et præferenceskift til fordel for økologisk kød, der 
svarer til en firdobling af økologiandelen. Ligeledes fremgår det, at der i grundforløbet på-
lægges et skift til fordel for økologiske mejeriprodukter svarende til, at økologiandelen sti-
ger fra 12 til 18 pct. 
 
FIGUR 4.1 Økologiens andel i fødevareforbruget, pct. 
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Det bemærkes, at disse økologiandele ikke nødvendigvis svarer til dem, der bliver beregnet 
i grundforløbet, idet også ændringer i de relative priser vil påvirke det endelige udfald. 
 
 
Øvrige forhold 

I beregninger med AAGE-modellen antages det endvidere, at produktionen i fiskeri, skov-
brug og olie/gasudvinding er eksogent givne. For fiskeriet gør det sig gældende, at fangst-
kvoterne fra 1995 til i dag er reduceret med ca. 30 pct. Det forventes, at den nuværende 
kvote kan fastholdes frem til 2010. Da databasen repræsenterer fiskeriet i 1995, pålægges 
grundforløbet derfor en reduktion i fiskerierhvervets produktion på 30 pct. Derimod holdes 
produktionen i skovbrug og olie/gasudvinding konstant frem til 2010. 
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4.2 Grundforløbets resultater: Dansk økonomi og dansk landbrug i 2010  

I det følgende beskrives resultaterne af det beregnede grundforløb, som det blev specificeret 
i forrige afsnit. Først beskrives den generelle makroøkonomiske udvikling frem til 2010, 
hvorefter en række indikatorer for landbrugets udvikling, herunder udviklingen for økolo-
gisk jordbrug, belyses. En række af de mere detaljerede indikatorer for det økologiske jord-
brug vil blive gennemgået i afsnit 5. Sidst i afsnittet illustreres den detaljerede udvikling i 
produktion og eksport af de enkelte varer og tjenester i perioden 1995 til 2010.  
 
 
Den makroøkonomiske udvikling 

I tabel 4.1 er de makroøkonomiske indikatorer i grundforløbet vist. I grundforløbet skabes den øko-
nomiske vækst hovedsagelig af den antagne udvikling i arbejdskraftproduktiviteten. Da forholdet 
mellem kapitalapparat og produktivitetskorrigeret arbejdskraft relaterer sig til forholdet mellem de 
relative faktorpriser (også produktivitetskorrigerede), ses i grundforløbet et voksende kapitalappa-
rat. Kapitalapparatet vokser således med godt 34 pct. eller gennemsnitligt 2 pct. pr. år. Væksten i de 
reale investeringer følger udviklingen i kapitalapparatet. 

 
Tabel 4.1 Makroøkonomiske indikatorer i grundforløbet 
   
  1995-niveau Grundforløb 
  Mia. kr. Mia. 1995-kr. Procent Pct. pr. år 
     
Reale BNP 1037,7 388,4 37,4 2,1 
Reale privatkonsum 511,1 183,7 35,9 2,1 
Reale offentlige konsum 260,3 93,5 35,9 2,1 
Reale investeringer 189,3 63,8 33,7 2,0 
Reale lagerændringer 39,3 0,0 0,0 0,0 
Reale eksport 296,0 116,9 39,5 2,2 
Reale import 258,3 61,1 23,7 1,4 
Reale kapitalapparat     34,4 2,0 
     
BNP deflator     -29,0 -2,3 
Forbrugerpriser     -26,4 -2,0 
Pris på investeringsgoder     -27,3 -2,1 
Bytteforhold     -8,3 -0,6 
Pengeløn     1,3 0,1 
Jordpris     28,9 1,7 
 
Anm: Der optræder mindre forskelle i niveauerne i forhold til det officielle nationalregnskab, som følge af en 

række mindre justeringer af det officielle nationalregnskab til brug for AAGE-modellen, bl.a. medtages 
reeksporten ikke i AAGE-databasen, hvorfor både import og eksport er tilsvarende mindre. 

 
 
I grundforløbet giver den stigende produktivitet anledning til en akkumuleret vækst i BNP 
på godt 37 pct. eller 2,1 pct. pr. år. I modelkørslerne er ændringer i det reale offentlige for-
brug bundet til ændringerne i privatforbruget. For begge ses en akkumuleret vækst på knap 
36 pct. eller 2,1 pct. i gennemsnit pr. år i perioden 1995 til 2010.  
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Stigende produktivitet fører til stigende aflønning af de faktorer, der er i fast udbud. Således 
ses aflønningen af jorden at stige med knap 30 pct. i grundforløbet, svarende til en årlig 
stigningstakt på 1,7 pct. Den samlede mængde arbejdskraft falder som førnævnt i grundfor-
løbet med 6,5 pct. Dette sammenholdt med produktivitetsstigningen fører til, at aflønningen 
af arbejdskraften (pengelønnen) stiger med 1,3 pct. akkumuleret eller 0,1 pct. pr. år. An-
vendes BNP-deflatoren som udtryk for udviklingen i produktionsomkostningerne, svarer 
væksten i pengelønnen til en akkumuleret vækst i produktionens reale lønudgifter på knap 
43 pct. eller en gennemsnitlig vækstrate på 2,4 pct. pr. år. Sammenholdes pengelønnen der-
imod med udviklingen i forbrugerpriserne, fås en akkumuleret vækst i reallønnen på knap 
38 pct., svarende til en reallønsstigning på 2,2 pct. pr. år.  
 
 
Landbruget og økologien i 2010 

I tabel 4.2 er vist udvalgte indikatorer for landbrugets udvikling, herunder udviklingen i den 
økologiske driftsform. Det fremgår således, at under de antagelser, der er pålagt i grundfor-
løbet, beregnes en stigning i landbrugsproduktionen på 23,6 pct., svarende til en årlig vækst 
i produktionen på 1,4 pct. Årsagen til den noget lavere vækst i landbruget sammenlignet 
med den øvrige økonomi, til trods for at produktivitetsudviklingen her er kraftigere, er en 
følge af, at jorden i praksis er en fuldt udnyttet produktionsfaktor.   
 
Betragtes udviklingen i henholdsvis konventionel og økologisk produktion, fremgår det, at 
væksten i den konventionelle produktion frem til 2010 udgør i alt 20,6 pct., svarende til en 
gennemsnitlig årlig vækstrate på 1,3 pct. For den økologiske produktion udgør den akkumu-
lerede vækst godt 107 pct., svarende til en årlig vækst på 5 pct.  
 
Betragtes fordelingen af landbrugsjorden mellem den konventionelle og økologiske produk-
tionsform, udgør væksten i det fuldt omlagte økologiske areal således 118.000 hektar i 
2010. 
 
Målt ved bruttofaktorindkomsten vokser den økologiske primærsektor mærkbart, således at 
den i 2010 bidrager med 5,2 pct. af den samlede indkomst i primærlandbruget. Antallet af 
fuldtidsbeskæftigede i den økologiske sektor vokser fra tilsvarende 2.800 personer i 1995 til 
3.600 fuldtidspersoner i 2010. 
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TABEL 4.2 Indikatorer for udviklingen i det primære landbrug i grundforløbet. 
    
  Konventionel produktion Økologisk produktion I alt 
   
Produktionsændring i alt  20,6 107,1 23,56 
Pct. p.a. 1,3 5,0 1,42 
        
Areal 1.000 hektar       
Udgangsniveau 2385 68 2453 
Grundforløb 2335 118 2453 
        
Andel af bruttofaktorindkomst, pct.     
Udgangsniveau 96,8 3,2 100 
Grundforløb 94,8 5,2 100 
        
Beskæftigelse 1.000 fuldtidspersoner     
Udgangsniveau 87,8 2,8 91 
Grundforløb 75,1 3,6 79 

 
 
Den modelberegnede størrelse af den økologiske jordbrugssektor er i 2010 mindre, end 
hvad der umiddelbart tilsiges af det aktuelle omlægningsniveau, jf. afsnit 2. Dette betyder, 
at såfremt de benyttede forudsætninger vedr. specielt forbrugernes præferencer og mulighe-
derne for eksport af økologiske produkter afspejler virkeligheden, vil der være en større an-
del af de økologiske producenter, der vil vende tilbage til de konventionelle produktionsme-
toder. Dette er bl.a. en følge af, at beslutning om at lægge om til økologi i praksis træffes 
for en periode på fem år, idet økologistøtten gives ved femårs kontrakter. Dette betyder, at  
til trods for at det er økonomisk fordelagtigt at påbegynde omlægningen som følge af gun-
stige markedsvilkår samt den økonomiske støtte til omlægningen, vil beslutningen om at 
fortsætte som økologisk producent  (indgå en ny femårs kontrakt) afhænge af markedsvilkå-
rene og forventninger efter den 5-årige kontraktperiodes afslutning.  
 
Grundforløbet synes således at indikere, at det fremtidige marked for økologiske produkter 
ikke er i overensstemmelse med det aktuelle omlægningsniveau. Grundforløbets forudsæt-
ninger om størrelsen af væksten i efterspørgslen efter økologiske produkter synes således 
ikke at være tilstrækkelig til at kunne tilfredsstille den vækst i udbuddet, der umiddelbart er 
på vej, som beskrevet i afsnit 2.   
 
I det efterfølgende afsnit 5 analyseres derfor en række scenarier, der netop er designet såle-
des, at de illustrerer hvilke ekstraordinære præferenceskift hos danske og udenlandske for-
brugere, der skal til, for at den fremtidige størrelse af den økologiske jordbrugsproduktion 
er i overensstemmelse med det aktuelle omlægningsniveau. 
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Industrispecifikke fremskrivninger for produktion og eksport 

I tabel 4.3 er vist ændringer i de analyserede erhvervs produktion og eksport. For landbruget 
fremgår det således, at den samlede stigning i landbrugets produktion hovedsagelig kan til-
skrives den stigende produktion af slagtesvin . Baggrunden er i høj grad en konsekvens af 
forholdsvis gunstige rammevilkår for dansk eksport af svin, som de er blevet beregnet i de 
tidligere omtalte internationale analyser, jf. afsnit 4.1. Den stigende produktion af økologisk 
råmælk ses at blive modsvaret af et fald i den konventionelle produktion (mælkekvoten).  
 
For de erhverv, der forarbejder landbrugets produktion, ses produktionsændringer i samme 
størrelsesorden som i primærleddet. Det fremgår således, at væksten i de konventionelle 
svineslagterier i alt udgør 30,5 pct., svarende til en årlig vækstrate på 1,8 pct. Eksporten af 
forarbejdet svinekød ses at stige i samme omfang. For de økologiske varer er der generelt 
store eksportstigninger. Således udgør væksten i eksporten af mejeriprodukter mere end 500 
pct., svarende til at knap 5,5 pct. af den samlede værdi af mejerieksporten er af økologisk 
oprindelse. Den faldende eksport af økologisk oksekød skyldes en stigende indenlandsk in-
teresse for økologisk oksekød.  
 
Betragtes de øvrige erhverv i økonomien, ses gennemsnitlige årlige vækstrater, der er større 
en den generelle BNP vækst i erhverv som tekstil, papir mv., jern og metal samt for private 

tjenesteydelser. Sidstnævnte giver i øvrigt det største bidrag til den samlede eksportvækst. 
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TABEL 4.3 Produktion og eksport i grundforløbet, pct. 
    
  Produktion   Eksport 
  I alt Pr. år Andel   I alt Pr. år. Andel 
        
Landbrugsvarer:               
Korn 2,1 0,1 0,6   -62,0 -6,2 0,8 
Korn økologisk 80,1 4,0 0,0   -16,3 -1,2 0,0 
Raps/protein 16,8 1,0 0,1   30,1 1,8 0,1 
Raps/protein økologisk 63,7 3,3 0,0      
Kartofler 40,6 2,3 0,1   117,1 5,3 0,1 
Kartofler økologisk 146,6 6,2 0,0   217,1 8,0 0,0 
Sukkerroer 0,0 0,0 0,1      
Sukkerroer økologisk 13,0 0,8 0,0      
Grovfoder -9,5 -0,7 0,3      
Grovfoder økologisk 91,8 4,4 0,0      
Kvæg -6,7 -0,5 0,2   3,0 0,2 0,1 
Kvæg økologisk 100,9 4,8 0,0   103,0 4,8 0,0 
Mælk -6,7 -0,5 0,6      
Mælk økologisk 101,0 4,8 0,1      
Svin 30,5 1,8 1,0   30,4 1,8 0,1 
Svin økologisk 135,5 5,9 0,0   130,4 5,7 0,0 
Fjerkræ 24,0 1,4 0,1   30,4 1,8 0,0 
Fjerkræ økologisk 77,8 3,9 0,0   130,4 5,7 0,0 
Pelsdyr 27,7 1,6 0,1   30,5 1,8 0,5 
Gartneri 148,4 6,3 0,2   258,4 8,9 0,7 
Gartneri økologisk 199,6 7,6 0,0   358,4 10,7 0,0 
Naturgødning 9,3 0,6 0,1      
Naturgødning Øko 100,9 4,8 0,0      
        
Konventionel i alt (vægtet) 23,6 1,4 3,3   175,5 7,0 2,4 
Økologi i alt (vægtet) 107,1 5,0 0,1   9,0 0,6 0,0 
Forarbejdede landbrugsvarer:               
Kreaturslagtning -9,4 -0,7 0,3   -26,7 -2,0 1,4 
Kreaturslagtning økologisk 96,4 4,6 0,0   -5,4 -0,4 0,1 
Svineslagtning 31,0 1,8 1,9   31,3 1,8 7,0 
Svineslagtning økologisk 136,3 5,9 0,0   31,3 1,8 0,0 
Fjerkræslagtning 30,3 1,8 0,1   30,9 1,8 0,5 
Fjerkræslagtning økologisk 161,9 6,6 0,0   130,9 5,7 0,0 
Mejerier -6,6 -0,5 1,2   -20,4 -1,5 4,3 
Mejerier økologisk 128,8 5,7 0,1   510,6 12,8 0,0 
Sukkerfabrikker 3,5 0,2 0,2   0,9 0,1 0,4 
Sukkerfabrikker økologisk 0,2 0,0 0,0   100,9 4,8 0,0 
Øvrige (aggregeret)               
Grønt- og frugtkonserves 12,3 0,8 0,3   13,0 0,8 0,4 
Grønt- og frugtkonserves økologisk 94,8 4,5 0,0   113,0 5,2 0,0 
Fremstilling af brød og kager 17,4 1,1 0,3   15,5 1,0 0,7 
Fremst. af brød og kager økologisk 46,6 2,6 0,0   115,5 5,3 0,0 
Bagerforretninger 15,7 1,0 0,2   0,0 0,0 0,0 
Bagerforretninger økologisk 23,7 1,4 0,0   0,0 0,0 0,0 
Drikkevarer og tobak 11,7 0,7 2,4   -2,0 -0,1 7,2 
Landbrugsservice, skovbrug og fiskeri 0,0 0,0 0,7   -42,7 -3,6 1,0 
Tekstil, papir, træ og publicering 45,3 2,5 4,2   43,3 2,4 7,5 
Kemi 27,7 1,6 4,0   22,7 1,4 14,1 
Bygge og anlæg inkl. leverancer 35,9 2,1 8,9   39,0 2,2 2,6 
Jern og metal 43,6 2,4 10,3   36,7 2,1 31,2 
Offentlige tjenester inkl. forsyning 36,3 2,1 19,0   82,7 4,1 0,9 
Engros- og detailavancer 37,1 2,1 11,1   107,4 5,0 0,1 
Private tjenesteydelser 40,8 2,3 31,3   85,8 4,2 18,0 
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4.3 Afrunding   

Som nævnt indledningsvis var formålet med det beregnede grundforløb at tage højde for ak-
tuelle trends og kendt politik i en betinget fremskrivning af dansk økonomi – et grundforløb 
som har til formål dels at give en indikation af den fremtidige udvikling af økologisk jord-
brug og efterspørgsel og dels at tilvejebringe et sammenligningsgrundlag for de i næste ka-
pitel analyserede alternative scenarier.  
 
Grundforløbet resulterer i en makroøkonomisk udvikling, der er på linie med andre makro-
økonomiske fremskrivninger – et resultat af de benyttede forudsætninger, herunder bl.a. 
væksten i den danske udenrigshandel og den fremtidige produktivitetsudvikling. Således 
indikerer det beregnede grundforløb årlige vækstrater i de vigtigste reale makroøkonomiske 
indikatorer på omkring 2 pct.  
 
Grundforløbet er i øvrigt karakteriseret af en eksogent fastsat vækst i forbrugernes præfe-
rencer til fordel for økologiske varer. Ligeledes er det forudsat, at den mer-indtjening, der i 
udgangssituationen er karakteristisk for de økologiske landmænd, gradvist konkurreres væk 
de kommende år som følge af et stigende antal økologiske bedrifter. Derudover er det for-
udsat, at de økologiske bedrifter de kommende år fortsat vil opleve en lidt hurtigere produk-
tivitetsudvikling end på de tilsvarende konventionelle bedrifter. Disse forudsætninger træk-
ker alle i retning af en øget økologisk produktion de kommende år. Ikke desto mindre synes 
den beregnede vækst i den økologisk produktion ikke at være i overensstemmelse med det 
aktuelle produktions- og omlægningsniveau. 
 
Denne effekt er til dels en konsekvens af, at beslutningen om at omlægge til økologisk pro-
duktion i praksis træffes for en periode på 5 år. Dette betyder, at aktuelle og forventning om 
fremtidige priser og gunstige støtteordninger på beslutningstidspunktet påvirker beslutnin-
gen i retning af omlægning (indgå en femårskontrakt). Når en kontraktperiode er afsluttet, 
skal der på ny træffers beslutning om, hvorvidt bedriften skal fortsætte med økologisk pro-
duktion (indgå en ny kontrakt). Denne beslutning afhænger af priser og forventning om pri-
ser på dette tidspunkt. I grundforløbet skabes der balance mellem udbud og efterspørgsel ef-
ter økologiske varer, og de indlagte trends synes således ikke at være tilstrækkelige til at 
imødegå den aktuelle uligevægt mellem udbud og efterspørgsel.  
 
Konklusionen er, at medmindre der sker noget ekstraordinært, vil der i de kommende år 
komme en vækst i antallet af bedrifter, der ophører med økologisk produktion. Denne vækst 
vil hovedsaglig ske inden for mælkeproduktionen. I det kommende afsnit 5 ses på hvilke 
ekstraordinære tiltag, der kan bevirke et øget omfang af økologisk produktion, idet der bl.a. 
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analyseres et scenario, hvor der er ekstraordinære store skift i forbrugernes præferencer ef-
ter økologiske fødevarer. 
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5. Scenarier til fremme af økologisk produktion 

Det tidligere præsenterede grundforløb indikerer - givet det aktuelle konkurrenceforhold 
mellem økologisk og konventionel jordbrug og forbrugernes nuværende betalingsvillighed 
for økologiske fødevarer - at det langsigtede og strukturelle behov for økologisk produktion 
umiddelbart er noget mindre end det nuværende omlægningsniveau til økologi tilsiger. 
 
Men henblik på at belyse de økonomiske konsekvenser af alternative scenarier til fremme at 
økologisk produktion analyseres derfor i dette afsnit tre forskellige scenarier, der hver i sær 
tager udgangspunkt i ”centrale instrumenter”, som direkte har indflydelse på efterspørgslen 
og omfanget af økologisk produktion. Scenarierne omfatter således: 
 

• Scenario 1: Skift i forbrugernes præferencer til fordel for økologisk fødevarer 

• Scenario 2: Tekniske fremskridt, der forbedrer de økologiske produktionsvilkår og  

• Scenario 3: Miljøpolitiske indgreb, der belaster det konventionelle landbrug.  
 
De analyserede scenarier siger imidlertid ikke noget om kilderne til de ændrede præferencer 
(som fx øget information eller markedsføring) eller tekniske fremskridt (som fx øget forsk-
ning og udvikling) eller for den sags skyld, på hvilken måde og med hvilken hastighed det 
konventionelle landbrug beskattes i scenario tre. Scenarierne belyser alene de økonomiske 
konsekvenser, såfremt sådanne ændringer fandt sted. 
 
Det metodiske udgangspunkt er som tidligere omtalt den generelle ligevægtsmodel AAGE, 
hvilket bl.a. indebærer, at omfanget af økologisk produktion på langt sigt bestemmes af ud-
viklingen i efterspørgslen efter økologiske fødevare (ligevægt mellem udbuddet og efter-
spørgslen). Denne ligevægt kan påvirkes på forskellig vis, fx vil et præferenceskift hos for-
brugerne, som analyseret i scenario 1, skabe en øget efterspørgsel til gældende priser. Der-
med stiger priserne på økologiske fødevarer, og den økonomiske balance mellem at produ-
cere konventionel og økologisk tipper dermed til fordel for den økologisk produktion.  
 
Ændringer på udbudssiden har også betydning for omfanget af den økologiske produktion. 
Eksempelvis vil et teknologisk gennembrud i den økologisk produktion, som ikke har noget 
sidestykke i den konventionelle produktion, føre til, at de økologiske produkter kan frem-
stilles ved lavere omkostninger. Med en forudsætning om, at de lavere omkostninger på 
længere sigt overvæltes i form af lavere forbrugerpriser stiger efterspørgslen efter de økolo-
giske produkter, bl.a. på bekostning af de konventionelle produkter. 
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En anden mulighed for at ændre konkurrenceforholdet mellem den konventionelle og øko-
logiske produktion er egentlige politiske-økonomiske indgreb. Tilskud til økologisk produk-
tion eller beskatning af den konventionelle er begge instrumenter, der ændrer den relative 
konkurrenceevne  mellem de to produktionsformer til fordel for den økologi. 
 
Disse muligheder for at påvirke den økologiske produktion har alle udgangspunkt i økono-
miske forhold, der påvirker den relative balance mellem de to produktionsformer. En sidste 
mulighed for at påvirker den økologiske produktion, som ikke er funderet i økonomiske 
forhold, er en regelstyret produktionsform, hvor ændring i produktionsregler kan påvirke 
den relative konkurrence. Sådanne indgreb  analyseres ikke i nærværende rapport, men Sta-
tens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut har tidligere analyseret de samfundsøkono-
miske omkostninger af en regelstyret fuldstændig omlægning af dansk landbrug til økolo-
gisk produktion  (Jacobsen og Frandsen (1999)). 
  
 

5.1 Scenarierne 

Som nævnt analyseres 3 alternative scenarier samt et fjerde som illustrerer effekten af, at al-
le de tre foregående ændringer finder sted samtidig. 
 
 
Scenario 1: Danske og udenlandske præferenceskift  

I scenario 1 ændres de indenlandske forbrugeres præferencer således, at andelen af økologi-
ske varer i det samlede indkøb af fødevarer forøges. I forhold til grundforløbet forudsættes 
det, at der sker et præferenceskift således, at de økologiske forbrugsandele initialt ændres, 
som illustreret i figur 5.1. Ændringerne er foretaget således, at der sker et tilsvarende fald i 
efterspørgslen efter konventionelle varer. Dvs. at den aggregerede efterspørgsel efter en gi-
ven fødevarekategori ikke påvirkes af den forudsatte ændring.  
 
Som det fremgår af figuren forudsættes for givne priser, at andelen af økologisk brød, mel 
mv. stiger fra det i grundforløbet beregnede niveau på ca. 5 pct. til at skulle udgøre knap 15 
pct. af det samlede forbrug i denne fødevarekategori. Forbruget af kød forudsættes at udgø-
re ca. 16 pct. af det samlede kødforbrug. Mejeriforbruget, hvor økologi allerede spiller en 
betydende rolle, forudsættes at vokse fra det beregnede niveau i grundforløbet på ca. 17 pct. 
til ca. 26 pct. af det samlede forbrug af mejeriprodukter. I den sidste fødevarekategori ”an-
dre fødevarer” forudsættes den økologiske andel at udgøre godt 16 pct. i dette scenario. 
Denne gruppe består hovedsageligt af grøntsager. 
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FIGUR 5.1 Økologiens andel af fødevareforbruget i præferencescenariet, pct. 
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Ligeledes ændres de udenlandske forbrugeres efterspørgsel i et omfang, der indebærer, at de 
ved de initiale priser isoleret set vil fordoble efterspørgslen efter danske økologiske produk-
ter. Det antages dog, at den danske mejerieksport tredobles i forhold til grundforløbet. Som 
for det danske præferenceskift forudsættes også det udenlandske skift at føre til tilsvarende 
fald i den udenlandske efterspørgsel efter konventionelle produkter. 
 
Ændringerne i afsætningen til udlandet er illustreret i figur 5.26. Som det fremgår er det i 
særlig grad efterspørgslen efter mejerieksporten der ændres, således antages at mere end 20 
pct. af den samlede mejerieksport afsættes økologisk. Baggrunden herfor er, at det netop har 
været hensigten med scenariet at illustrere de krav, der skal til på efterspørgselssiden for at 
imødegå den øjeblikkelige uligevægt mellem produktion og anvendelse af økologisk rå-
mælk, jf. omtalen i kapitel 2. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Det bemærkes, at disse stød pålægges modellen initialt, hvorfor de ikke nødvendigvis repræsenterer den 

endelige fordeling af økologi i privatforbrug og eksport, da modellens efterspørgselsmekanisme afhænger 
af ændringer ide relative priser. 
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FIGUR 5.2 Økologiandele i eksporten, pct. 
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Scenario 2: Stigende produktivitet i økologisk produktion 

Det forudsættes i dette scenario , at de økologiske producenter bliver i stand til at producere 
samme mængde økologiske fødevarer, men med en 10 pct. lavere indsats af alle indsatsfak-
torer. Dette har som konsekvens, at enhedsomkostningerne i den økologiske produktion fal-
der med en forbedret konkurrenceevne til følge.  
 
 
Scenario 3: Miljøpolitiske indgreb overfor konventionelt landbrug 

Det konventionelle landbrug påføres en række miljøafgifter, der sikrer, at konkurrenceev-
nen mellem det konventionelle og økologiske landbrug ændres i et omfang, der netop resul-
terer i et samlet økologisk areal af samme størrelsesorden som i scenario 17. Dermed opnås, 
at de to scenarier umiddelbart kan sammenlignes. Scenariet er udformet således, at det kon-
ventionelle landbrug pålægges afgifter, der initialt svarer til knap en firedobling af prisen på 
forbruget af pesticider, handelsgødning og øvrige agro-kemiske produkter. 
                                                 
7 Da det rent modelteknisk er nemmere at fastlægge en række skattesatser og beregne arealets størrelse end 

omvendt, vil det resulterende areal ikke være af præcis samme størrelsesorden som i scenarie 1. Den resul-
terende forskel er meget begrænset, jf. tabel C.3 i appendiks C. 
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Scenario 4: Scenario 1-3 analyseres samtidig  

I dette sidste scenario analyseres de økonomiske konsekvenser såfremt de tre foregående 
scenarier gennemføres samtidig. 
 
 

5.2 Resultater 

I de følgende præsenteres en række udvalgte beregningsresultater.  Indledningsvist analyse-
res udvalgte indikatorer for omfanget af den økologiske produktion, herunder økologiske 
andele i produktion og forbrug, arealanvendelsen i det økologisk jordbrug samt ændring i 
landbrugets forbrug af pesticider og kvælstof. Som sammenligningsgrundlag præsenteres 
også resultaterne fra grundforløbet. 
  
Dernæst analyseres konsekvenserne for produktion og eksport for en række varer og tjene-
ster. Afslutningsvis diskuteres de makroøkonomiske konsekvenser. 
 
 
Økologiandele og produktion i primærlandbruget 

I figur 5.3 og tabel 5.1 er vist udvalgte indikatorer for omfanget af den økologiske produk-
tion i de enkelte scenarier. Således fører præferenceskiftet hos danske og udenlandske for-
brugere til en betydelig større økologisk produktion, svarende til ca. en fordobling af økolo-
giandelen. Andelen af jord under økologisk produktion udgør 8,8 pct. af det samlede land-
brugsareal, svarende til at 215.000 hektar dyrkes økologisk.  
 
I miljøscenariet (scenario 3) fås pr. definition et tilsvarende økologisk areal som i scenario 
1. Betragtes de øvrige viste indikatorer er der imidlertid betydelige forskelle mellem scena-
rierne. Således er væksten i produktionsværdi, indkomst og beskæftigelse betydeligt mindre 
i scenario 3, hvilket indebærer en betydelig ekstensivering af den økologiske landbrugspro-
duktion 
 
I scenario 2 (produktivitet) stiger økologiandelene målt ved produktionsværdi og indkomst 
marginalt sammenlignet med grundforløbet, mens andelen af beskæftigelse og jord stort set 
er uændret. Den stigende bruttofaktorindkomst skyldes i særdeleshed, at de faldende en-
hedsomkostninger fører til højere forrentning af mælkekvoten. 
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FIGUR 5.3 Resulterende økologiandele i grundforløb og de fire scenarier, pct. 
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Note: Tallene bag figuren kan ses i appendiks C tabel C.1. 

 
 
 
Den sidste gruppe af søjler illustrerer den samlede effekt af, at de tre forgående scenarier 
analyseres under ét. Den samlede effekt kan hovedsageligt tilskrives virkningerne som be-
skrevet i præference- og miljøscenariet. Arealanvendelsen og indkomstdannelsen i økolo-
gisk jordbrug udgør således godt 14 pct. af den samlede landbrugssektor, mens produkti-
onsværdi og beskæftigelse udgør omkring 10 pct. 
  
Nederst i tabel 5.1 er vist de sammenvejede produktionsændringer for landbruget under ét. I 
præferencescenariet falder den konventionelle produktion med knap 5 pct., mens den øko-
logiske produktion stiger med godt 84 pct. Den noget mindre produktivitet pr. indsatsenhed 
slår i scenario 2 igennem på den samlede produktion, svarende til et mindre samlet fald på 
0,2 pct.  
 
I produktivitetsscenariet stiger den økologiske produktion med godt 20 pct. Da scenariet 
som tidligere omtalt er specificeret som et 10 pct. inputbesparende teknologisk fremskridt, 
medfører dette for given faktorinput en produktionsstigning på 11 pct. ( (1/0,9 –1)*100 =  
11,1). Den realiserede produktionsstigning på 20 pct. forklares af, at den højere produktivi-
tet fører til lavere enhedsomkostninger og dermed lavere afsætningspriser med en positiv 
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effekt på efterspørgslen til følge. Den øgede produktivitet ses i øvrigt også at slå igennem 
på den samlede landbrugsproduktion, som stiger med 0,2 pct. 
 
TABEL 5.1 Produktionen i primærlandbruget, pct. 
       
  

 

 
Grundforløb 

 
Pr. år 

 
Præferencer 

 
Produktivitet 

Miljø- 
afgifter 

 
Alle 

       
Konventionel produktion 20,6 1,3 -4,7 -0,8 -4,4 -11,0 
Økologisk produktion 107,1 5,0 84,4 20,2 26,7 141,9 
       
I alt 23,6 1,4 -0,2 0,2 -2,9 -3,3 
 
 
I miljøscenariet, hvor det konventionelle landbrug pålægges afgifter på deres input af han-
delsgødning, pesticider og øvrige agro-kemiske produkter, falder den samlede konventio-
nelle produktion med 4,4 pct. De højere afgifter på disse indsatsfaktorer fører til, at den re-
lative konkurrenceevne ændres til fordel for økologisk produktion, som stiger med knap 27 
pct. Afgifterne fører dog samlet til et fald i den totale produktion på 2,9 pct. Sammenholdes 
disse resultater med et stort set uændret økologiske areal sammenlignet med scenario 1 
(præferencescenariet), betyder dette, at miljøscenariet fører til en mærkbar ekstensivering af 
den samlede landbrugsproduktion. 
  
 
Det private konsum 

Andelen af økologi i det private konsum fremgår for alle scenarierne af figur 5.4. For præ-
ferencescenariet ses andele, der stemmer godt overens med det antagne præferenceskift. 
Præferenceskiftet fører til en økologiandel på hhv. 13, 14, 27 og 16 pct. for de fire fødeva-
regrupper. Sammenvejes fødevaregrupperne udgør de økologiske produkter i alt 17 pct. af 
det samlede fødevareforbrug. 
 
Sammenlignet med grundforløbet vokser økologiandelene omend kun marginalt i 
produktivitets- og miljøscenariet. Forklaringen er for begge scenarier, at der sker en 
forbedring af økologisk jordbrugs konkurrenceevne (produktivitetsfremgangen fører til 
lavere enhedsomkostninger i økologisk jordbrug, mens miljøafgifter fører til større 
enhedsomkostninger i konventionelt jordbrug). Dette betyder, at i begge scenarier påvirkes 
de relative priser til  fordel for økologisk produktion, og dermed påvirkes forbrugervalget 
ligeledes til fordel for den økologiske produktion. 
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FIGUR 5.4 Økologiandele i det private konsum, andel af den samlede mængde, pct. 
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Note: Tallene bag figuren kan ses i appendiks C tabel C.2. 
 
 
 
I samtlige scenarier ses en noget stærkere effekt på forbruget af mejeriprodukter. Dette re-
sultat skyldes, at forbrugerne reagerer stærkere på ændrede relative priser for mejerigrup-
pen, jf. afsnit 3, samtidig med, at der er en tendens til, at de relative priser påvirkes en smu-
le mere for mejeriprodukterne.  
 
 
Arealanvendelse 

Som det fremgår af figur 5.5 er arealerne udlagt til økologisk produktion i præference- og 
miljøscenariet stort set identisk, idet der dog er tale om en mere ekstensiv produktion i mil-
jøscenariet, jfr. de betydelige forskelle i produktionsændringerne i tabel 5.1. 
 
I modsætning til disse to scenarier er det økologiske areal i scenario 2 stort set upåvirket af 
den analyserede ændring i produktiviteten i økologisk jordbrug sammenlignet med arealfor-
delingen i grundforløbet. Dette skyldes, at den beregnede produktionsvækst på 20 pct., jf. 
tabel 5.1, hovedsagelig forklares af en stigning i mælkeproduktionen og det dertil knyttede 
areal til fremstilling af grovfoder og korn. 
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FIGUR 5.5 Arealanvendelsen ved økologiske jordbrug, pct.  
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Note: Tallene bag figuren kan ses i appendiks C tabel C.3. 
 
 
Antages samtlige forhold til fordel for økologisk jordbrug, som beskrevet i scenario 1, 2 og 
3, at indtræde samtidig, beregnes det økologiske areal til at vokse til i alt godt 350.000 hek-
tar. Det fremgår af figuren, at væksten i det økologiske areal hovedsagelig skyldes arealer 
udlagt til grovfoder- og kornproduktion. 
 
 
Pesticid- og kvælstofforbrug 

I grundforløbet fører de indregnede stigende pesticidafgifter til et fald i forbruget af pestici-
der på 5,3 pct. i forhold til basisåret jf. figur 5.6. I de analyserede scenarier falder forbruget 
af pesticider yderligere som følge af den stigende betydning af økologiske jordbrug. Hertil 
kommer i miljøscenariet, at det konventionelle jordbrug mærkbart reducerer brugen af pe-
sticider som følge af de pålagte afgifter i dette scenario.  
 
Således beregnes den samlede ændring i pesticidindsatsen til et fald på 26,6 pct. sammen-
lignet med situationen efter grundforløbet. Denne effekt opnås dels ved et øget omfang af 
økologisk produktion, men også som følge af en ændret faktoranvendelse i det konventio-
nelle jordbrug. I præferencescenariet opgøres det samlede fald i pesticidforbrug til 2,5 pct. 
primært som følge af den stigende økologiske arealanvendelse.  
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FIGUR 5.6 Ændringer i pesticidforbruget, pct. 
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Anm: Tallene er vægtet sammen over driftsgrene og pesticidtyper ved hjælp af omkostningsandele 
Note1: De viste resultater for scenarierne 1-4 er opgjort som ændringer i forhold til grundforløbet. 
Note2: Tallene bag figuren kan ses i appendiks C tabel C.4 – C.9. 

 
 
De beregnede effekter på tilførsel af kvælstof fremgår af figur 5.7. I grundforløbet stiger til-
førsel af kvælstof med i alt 3,9 pct. bl.a. som følge af en stigning i svineproduktionen på lidt 
over 30 pct. Den stigende tilførsel af husdyrgødning fra svineproduktionen modsvares del-
vis af en faldende anvendelse af handelsgødning. 
  
For samtlige analyserede scenarier reduceres kvælstofanvendelsen og dermed modvirker 
ændringerne grundforløbets stigende kvælstofanvendelse. Således fører præferencescenariet 
til et samlet fald på 3,3 pct., mens miljøscenariet fører til et fald på 7,6 pct. Kombinationen 
af scenarierne fører til et samlet fald i den tilførte kvælstofmængde på 11,9 pct.  Den fal-
dende tilførsel i produktivitetsscenariet skyldes hovedsagelig en stigende produktion af øko-
logisk mælk, som sikrer et stigende økologisk grovfoderareal og faldende konventionelt 
grovfoderareal. 
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Figur 5.7 Tilførsel af kvælstof, procentvis ændring 
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Anm:  Tallene for den samlede tilførsel af kvælstof er vægtet sammen ved hjælp af det typiske indhold af kvælstof i de 
to gødningstyper.  

Note1: De viste resultater for scenarierne 1-4 er opgjort som ændringer i forhold til grundforløbet. 
Note2: Tallene bag figuren kan ses i appendiks C tabel C.10 – C.15. 
 
 

Beskæftigelse i det primære landbrug 

I tabel 5.2 er de beregnede beskæftigelsesændringer i primærlandbruget vist. Som omtalt 
tidligere indebærer modellens strukturelle og langsigtede karakter, at den samlede beskæfti-
gelse i økonomien er uændret og dermed upåvirket af de konkrete analyserede tiltag8.   
 
Det samlede beskæftigelsesomfang i den primære landbrugssektor falder i grundforløbet til 
godt 75.000 fuldtidspersoner i 2010 bl.a. som følge af den fortsatte strukturudvikling og ar-
bejdskraftens stigende produktivitet. Dette fald i den primære sektor imødegås givet model-
lens antagelser af en tilsvarende vækst i beskæftigelsen udenfor det primære landbrug. Be-
skæftigelsen i de økologiske driftsgrene ses at stige med knap 800 personer, svarende til en 
vækst på 27 pct. i forhold til udgangsniveauet.  
 
I præferencescenariet falder, i overensstemmelse med produktionsændringerne, beskæfti-
gelsen i det konventionelle og til fordel for det økologiske jordbrug. Således stiger beskæf-

                                                 
8 Det erindres dog, at der i grundforløbet er forudsat et fald i den samlede beskæftigelse på 6,5 pct. frem til 

2010. 
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tigelsen i de økologisk driftsgrene med 3.100 personer, mens godt 3.200 personer forlader 
den konventionelle produktion.  
 
Stigende produktivitet fører til, at de økologiske produkter kan fremstilles til væsentligt la-
vere omkostninger.  I takt med den stigende efterspørgsel og produktion  stiger beskæftigel-
sen derfor i det økologiske jordbrug  og givet de benyttede priselasticiteter i såvel den in-
denlandske som udenlandske efterspørgsel illustrerer scenariet, at det initiale mindre behov 
for arbejdskraft for en given økologisk produktion (produktivitetsgevinsten) mere end opve-
jes at den stigende efterspørgsel efter de økologiske produkter.  Derimod falder beskæfti-
gelsen som ventet i den konventionelle produktion, og samlet forlader i alt 281 personer 
landbrugssektoren.  
 
Pålægges den konventionelle produktion afgifter på anvendelse af kunstgødning, pesticider 
og andet kemi ændres den relative konkurrenceevne mellem de to produktionsformer med 
faldende beskæftigelse i den konventionelle og stigende i beskæftigelse i den økologiske 
sektor til følge. 
 
TABEL 5.2 Beskæftigelsen i det primære landbrug, antal fuldtidspersoner 
    
      Afvigelser fra grundforløb 
       
  Basisår Grundforløb Præferenceskift Produktivitet Miljøafgifter Alle 
       
Konventionel produktion 84978 71521 -3211 -484 -534 -4662 
Økologisk produktion 2837 3608 3100 203 842 4071 
       
Landbrug i alt 87815 75130 -111 -281 308 -591 
 
Note: Tallene bag figuren kan ses i appendiks C tabel C.16. 
 
 
Produktion og eksport 

I samtlige scenarier stiger den økologisk produktion og eksport som forventet og stærkest i 
præferencescenariet, jf. tabel 5.3., og ændringen i produktionen og eksporten i forarbejd-
ningsindustrierne følger tæt udviklingen i primærsektorerne. I præferencescenariet ses i øv-
rigt, at de øgede indenlandske præferencer for økologisk kød fører til en faldende oksekøds-
eksport. For de varegrupper, der ikke er direkte forbundet med landbrugsproduktionen, er 
effekterne forholdsvis begrænsede. 
 
For modellens øvrige erhverv er påvirkningen af henholdsvis produktion og eksport relativt 
begrænsede som følge af økologisk produktions begrænsede betydning i dansk økonomi. 
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TABEL 5.3 Ændring i produktion og eksport, pct. 
     
  Præferencer Produktivitet Miljøafgifter Alle 
  Produktion Eksport Produktion Eksport Produktion Eksport Produktion Eksport 
         
Landbrugsvarer:                 
Korn -1,8 0,2 0,3 -0,2 -5,7 -0,1 -9,0 0,0 
Korn økologisk 93,7 101,5 15,7 231,0 40,2 3279,7 172,8 18281,9 
Raps/protein -0,8 0,2 -0,1 -0,2 -13,9 -0,1 -15,0 0,0 
Raps/protein økologisk 40,4  15,0  -2,7  72,2  
Kartofler -2,1 0,2 -0,1 -0,2 -13,3 -0,1 -15,2 0,0 
Kartofler økologisk 83,6 103,3 6,2 185,8 4,0 44,2 100,9 757,5 
Sukkerroer -0,2  0,0  -0,1  -1,0  
Sukkerroer økologisk 154,8  13,0  132,3  1242,0  
Grovfoder -13,2 0,0 -4,1 0,0 -6,3 0,0 -23,2 0,0 
Grovfoder økologisk 80,5 0,0 14,4 0,0 32,2 0,0 127,1 0,0 
Kvæg -13,2 0,2 -4,1 -0,2 -4,9 -0,1 -22,0 0,0 
Kvæg økologisk 80,5 -83,0 26,3 32,1 31,7 36,6 149,1 -33,0 
Mælk -13,2  -4,1  -4,9  -22,0  
Mælk økologisk 80,5  26,3  31,6  149,0  
Svin -1,6 0,2 0,7 -0,2 -5,3 -0,1 -8,7 0,0 
Svin økologisk 161,8 -0,1 18,5 184,8 11,5 72,8 238,4 315,4 
Fjerkræ -2,1 0,2 -0,2 -0,2 -0,8 -0,1 -3,2 0,0 
Fjerkræ økologisk 102,0 -0,1 6,5 195,0 6,3 46,0 125,7 290,2 
Pelsdyr 0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,2 -0,1 0,3 0,0 
Gartneri -3,2 -3,4 -0,2 -0,2 0,1 -0,1 -3,3 -3,6 
Gartneri økologisk 88,8 96,9 4,8 -0,2 2,0 -0,1 100,6 96,5 
Naturgødning -7,1 0,0 -1,6 0,0 -4,8 0,0 -14,8 0,0 
Naturgødning Økologisk 81,7 0,0 25,9 0,0 31,0 0,0 149,7 0,0 
         
Konventionel i alt (vægtet) -0,2 -6,1 0,2 -0,7 -2,9 -0,2 -3,3 -6,7 
Økologi i alt (vægtet) 84,4 6,0 20,2 0,3 26,7 0,3 141,9 6,5 
Forarbejdet landbrugsvarer:             
Oksekød -14,0 -7,7 -4,1 -0,2 -5,0 -0,1 -23,1 -7,9 
Oksekød økologisk 90,3 -92,1 27,6 65,5 32,9 79,5 162,4 -0,8 
Svinekød -1,6 0,3 0,7 1,0 -5,3 -6,4 -8,7 -8,1 
Svinekød økologisk 161,9 99,5 17,8 35,7 11,2 19,0 236,5 201,2 
Fjerkræ -0,6 0,2 -0,2 -0,2 -0,5 -0,1 -1,4 0,0 
Fjerkræ økologisk 123,7 100,0 31,1 38,3 11,9 13,3 218,5 201,8 
Mejerivarer -13,2 -16,2 -4,0 -0,2 -4,7 -0,1 -21,8 -16,3 
Mejerivarer økologisk 93,4 232,0 30,6 102,0 37,0 124,9 174,1 512,8 
Sukker -0,1 0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,1 -0,7 0,0 
Sukker økologisk 185,4 356,8 13,6 44,9 178,1 1389,0 1625,8 16229,3 
Øvrige:             
Grønt- og frugtkonserves -4,6 -6,3 -0,3 -0,2 -1,9 -0,1 -7,0 -6,5 
Grønt- og frugtkonserves økologisk 80,4 94,6 10,1 14,6 5,7 2,8 107,3 130,3 
Brød og kager -4,0 -2,4 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -4,6 -2,6 
Brød og kager økologisk 147,4 99,0 6,5 9,3 7,6 8,2 179,1 133,7 
Bagerforretninger -5,9 0,0 -0,1 0,0 -0,3 0,0 -6,7 0,0 
Bagerforretninger økologisk 144,7 0,0 3,6 0,0 5,5 0,0 166,7 0,0 
Drikkevarer og tobak 0,0 0,2 -0,1 -0,2 -0,9 -0,1 -0,9 0,0 
Landbrugsservice, skovbrug og fi-
skeri 0,2 0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,5 0,0 
Tekstil, papir, træ og publicering 0,1 0,2 -0,1 -0,2 0,1 -0,1 0,2 0,0 
Kemi 0,1 0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 
Bygge og anlæg inkl. Leverancer 0,0 0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 
Jern og metal 0,2 0,2 -0,1 -0,2 0,1 -0,1 0,3 0,0 
Offentlige tjenester inkl. forsyning -0,1 0,2 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 
Engros- og detailavancer 0,1 0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 
Private tjenesteydelser 0,0 0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

 
 
Baggrunden for, at påvirkningen af eksporten for de øvrige erhverv er identisk, er, at mo-
dellen beskriver eksportmulighederne i de fleste af modellens erhverv som værende afhæn-
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gig af den sammenvejede pris på disse produkter9. Derimod er de økologiske produkter 
samt den konventionelle svineproduktion beskrevet ved hver deres efterspørgselsfunktion, 
hvilket svarer til en forudsætning om, at afsætningen af disse produkter i nogen grad kan 
påvirke prisdannelsen på verdensmarkedet. 
 
 
Makroøkonomiske resultater 

I tabel 5.4 er de makroøkonomiske konsekvenser af de beregnede scenarier vist. Det frem-
går således, at de makroøkonomiske konsekvenser er små og i særdeleshed for præference- 
og produktivitetsscenarierne. At det reale BNP og privatkonsum i præferencescenariet fal-
der, er en konsekvens af det antagne præferenceskift. Dette skift betyder, at der efterspørges 
produktion fra erhverv med en lavere produktivitet (økologien), hvorfor den reale produkti-
on falder. Dette fald i det reale BNP og konsum kan i scenariet derfor ikke fortolkes som en 
forringelse af det generelle nytteniveau i økonomien, idet det netop skyldes de ændrede for-
brugerpræferencer.  
 
I præferencescenariet reduceres det aggregerede kapitalapparat en smule, idet dog de sam-
menvejede investeringer stiger marginalt. Dette tilsyneladende paradoksale resultat er ud-
tryk for, at ændringerne er så små, at sammenvejningen over industrier kan føre til modsat-
rettede effekter, idet det forudsættes at investerings/kapital ratio i den enkelte industri er 
konstant. I scenariet falder således kapitalapparat i industrier med relativ lave investe-
rings/kapital ratioer, mens kapitalapparat i industrier med relativ store investerings/kapital 
ratioer stiger.  
 
Stigende produktivitet i et eller flere erhverv fører isoleret til, at dansk økonomi under ét for 
en given faktorudrustning er i stand til at forøge den samlede danske produktion. I scenariet 
med en stigende produktivitet er der således tale om positive om end begrænsede makro-
økonomiske effekter i form af stigende produktion (0,03 pct.) og privat konsum (0,08 pct.). 
Betragtes ændringerne i importen og eksporten stimulerer det stigende indenlandske prisni-
veau importen og hæmmer  eksporten. I scenariet fås i øvrigt det tilsyneladende paradoksale 
resultat, at  pengeløn (-0,04 pct.) og lejepris på jord (-1,84 pct.) falder på trods af det forud-
satte positive stød til produktiviteten i økologisk jordbrug – en effekt, der forklares af den  
substitution der finder sted mellem konventionelle og økologiske varer. Substitutionen i ef-

                                                 
9 Dette svarer til, at Danmark er en lille åben økonomi, hvor den enkelte produktion ikke er i stand til at på-

virke verdensmarkedsprisen. Den samlede produktion står derfor over for en fælles efterspørgselsfunktion, 
der er faldende i prisen. Aktuelt arbejdes der på en ændring af denne beskrivelse, således at eksporten af de 
enkelte varer kan beskrives mere fleksibelt.  
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terspørgslen er derfor af en sådan størrelse, at nettoeffekten for den samlede landbrugssek-
tor fører til faldende efterspørgsel efter primære indsatsfaktorer, jf. tabel 5.2.  
 
TABEL 5.4 Makroøkonomiske resultater i politikscenarierne, ændring i forhold til grundforløbet 
        
  Præferenceskift   Produktivitet   Miljøafgifter  Alle 
  Mio. 1995-kr. Procent   Mio. 1995-kr. Procent   Mio. 1995-kr. Procent  Mio. 1995-kr. Procent 
           
Reale BNP -728 -0,07  263 0,03   -1321 -0,13  -2098 -0,21 
Reale privatkonsum -740 -0,14  426 0,08   -252 -0,05  -613 -0,12 
Reale offentlige  
konsum -360 -0,14  207 0,08   -122 -0,05  -298 -0,12 
Reale investeringer 82 0,04  -66 -0,04   -281 -0,15  -438 -0,24 
Reale lagerændringer 0 0,00  0 0,00   0 0,00  0 0,00 
Reale eksport 320 0,11  -25 -0,01   -813 -0,27  -682 -0,22 
Reale import -22 -0,01  372 0,15   -101 -0,04  130 -0,05 
Reale kapitalapparat   -0,04    0,00     -0,15    -0,25 
           
BNP deflator   -0,13    0,01     -0,24    -0,41 
Forbrugerpriser   -0,08    0,01     -0,16    -0,27 
Pris på  
investeringsgoder   -0,12    -0,01     -0,36    -0,55 
Bytteforhold   -0,06    0,03     0,11    0,10 
Pengeløn   -0,25    -0,04     -0,72    -1,11 
Lejepris på jord   0,34    -1,84     -49,27    -43,16 

 
 
I miljøscenariet er de makroøkonomiske konsekvenser derimod noget større om end fortsat 
af en i makroøkonomisk henseende ubetydelige størrelse. Således falder det reale BNP med 
godt 1,3 mia. 1995-kr. eller 0,3 pct., som følge af de pålagte afgifters effekt på det konven-
tionelle landbrugs konkurrenceevne. Produktionsfaktorernes fordeling mellem de enkelte 
erhverv påvirkes af belastningen af det konventionelle jordbrug, og reallokeringen synes så-
ledes at føre til en i økonomisk henseende samlet lavere aflønning af de primære produkti-
onsfaktorer. Denne effekt forklares i høj grad af, at beskatningen fører til en forringelse af 
svineproduktionens konkurrenceevne med tab af eksportindtægter til følge.  
 
De pålagte afgifter fører i øvrigt til en mindre forringelse af den generelle danske konkur-
renceevne (bytteforholdet forbedres med 0,1 pct.) og BNP deflatoren falder med 0,24 pct., 
hvilket også er udtryk for, at afgifterne fører til en generel mindre aflønning af økonomiens 
ressourcer. Dermed sikres en real devaluering af den effektive valutakurs, der til en vis grad 
modvirker de negative konsekvenser af de pålagte afgifter. En anden indikator for den fal-
dende aflønning af økonomiens ressourcer er den 0,7 pct. lavere pengeløn. Justeres for ud-
viklingen i forbrugerpriserne, svarer dette til et reallønsfald på 0,56 pct. Sammenholdes det 
reale konsum med BNP, ses et begrænset fald på 0,05 pct. Faldet i udgifterne til privat for-
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brug begrænses af, at provenuet fra de pålagte afgifter anvendes til en generel lettelse af 
indkomstskatterne10.  
 
I miljøscenariet ses den største effekt ikke overraskende på jordprisen. Således halveres le-
jeprisen på jord, som følge af, at jorden er fast i udbud og samtidig alene anvendes i land-
bruget. De væsentligt ændrede vilkår nedvæltes derfor forholdsvis konstant i jordprisen.  

 
 
5.3 Afrunding 

Som det fremgik af afsnit 4, synes der ifølge beregningerne umiddelbart ikke nogen tendens 
til, at der kan ventes et større omfang af økologisk produktion. Nærværende kapitel har der-
for analyseret mulige økonomiske kræfter, der alle har haft til formål at påvirke balancen 
imellem den økologiske og konventionelle produktionsform til fordel for den økologiske.  
 
De analyserede scenarier virker alle som ventet fremmende på omfanget af den økologiske 
produktion. Målt ved arealer under økologisk produktion er det muligt at opnå den samme 
effekt på arealerne ved ændrede forbrugerpræferencer og ved en passende anvendelse af en 
række miljøafgifter. I begge scenarier opnås et økologisk areal på knap 215.000 hektar.  
 
Der er dog ikke desto mindre væsentlige forskelle på de økonomiske resultater i de to sce-
narier, idet der bl.a. finder en forholdsvis kraftig ekstensivering af landbrugsproduktionen 
sted i miljøscenariet. De pålagte miljøafgifter begrænser således landbrugets anvendelse af 
kvælstof og pesticider med den ventede nævnte miljøeffekt (ekstensiveringen) til følge. 
Omlægningen af arealer af det nævnte omfang nås konkret i miljøscenariet ved at firedoble 
prisen på handelsgødning, pesticider samt øvrige agro-kemiske produkter.  
 
I præferencescenariet blev størrelsen af den økologisk sektor nået ved et antaget præferen-
ceskift svarende til, at andelen af økologi i det private konsum for de fire fødevaregrupper 
udgør henholdsvis 13 (mel, brød mv.), 14 (kød), 27 (mejeriprodukter) og 16 pct. (andet). 
Ligeledes er der tale om markante skift i udenlandske forbrugers præference til fordel for 
danske økologiske produkter. Eksempelvis er det forudsat op knap 20 pct. af mejeriekspor-
ten afsættes som værende af økologisk oprindelse. 
  

                                                 
10 Det offentlige konsum er i scenarierne bundet til at følge udviklingen i det private konsum. 
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Produktivitetsfremskridt virker ligeledes fremmende på den økologisk produktionsform, om 
enden højere produktivitet af det analyserede omfang alene fører til en forholdsvis begræn-
set vækst i det økologiske produktionsomfang. 
  
Stigende økologisk produktion virker i sig selv dæmpende på landbrugets anvendelse af 
kvælstof og pesticider. Men som det fremgår af miljøscenariet, opnås en betydelig effekt 
ved anvendelse af styringsmidler, der generelt er målrettet mod indsatsen af kvælstof og pe-
sticider i det konventionelle landbrug.  
 
Samfundsøkonomisk har de analyserede præference- og produktivitetsændringer kun be-
grænsede effekter, hvorimod miljøscenariet påvirker samfundsøkonomien i lidt højere grad. 
Baggrunden er svineproduktionens relative størrelse, samt at denne produktion er relativ 
upåvirket i præference- og produktivitetsscenarierne. I miljøscenariet påvirkes svineproduk-
tionen derimod i nedadgående retning som følge af de analyserede miljøafgifter med en lidt 
større negativ samfundsøkonomisk effekt til følge. 
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6 Sammenfatning 

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet ”Økologisk jordbrugs 
potentiale i en bæredygtigt udvikling”. Formålet med rapporten har været at analysere po-
tentialet for økologisk jordbrug i et samfundsøkonomisk perspektiv. Udgangspunktet for 
analyserne er, at potentialet for økologisk jordbrug skal ses i sammenhæng med de øvrige 
erhverv i dansk økonomi, den førte politik, forbrugernes adfærd i ind- og udland samt for-
holdene i erhvervet selv. 
 
Analyserne er udarbejdet med en til formålet udviklet økologispecifik generel ligevægts-
model for dansk økonomi. Fordelen ved denne modeltilgang er, at den netop inddrager alle 
de førnævnte sammenhænge mellem økologisk jordbrug og den øvrige økonomi. Dette be-
tyder, at den nødvendige disciplin og konsistens i analyserne sikres, idet fx en stigende øko-
logisk produktion modsvares af en reaktion på afsætningsmarkedet i form af ændrede pri-
ser, som atter spiller tilbage på produktionsbeslutningen. Ligeledes fører fx stigende efter-
spørgsel til stigende priser med stimulerende effekt på produktionen til følge. Populært sagt 
er det karakteristisk for denne tilgang, at alt afhænger af alt, og at intet kommer gratis. 
  
Af rapportens afsnit 2 fremgik det, at økologisk jordbrug i dag må betegnes som værende af 
nichekarakter. Således udgør det godkendte økologiske areal godt 90.000 hektar, svarende 
til omkring 3,5 pct. af det samlede areal. Den dominerende produktionsform er 
mælkeproduktionen, som står for omkring 80 pct. af den samlede økologiske produktion. 
Det er dog også karakteristisk, at omkring halvdelen af den økologiske mælkeproduktion i 
dag bliver oparbejdet til konventionelle produkter. Der er således en betydelig divergens 
mellem udbud og efterspørgsel efter økologiske produkter. 
 
Rapportens afsnit 3 beskrev det udarbejdede data- og modelgrundlag samt de nødvendige 
ændringer af SJFI’s generelle ligevægtsmodel AAGE. Det er således karakteristisk for det 
udviklede datasæt, at det inkluderer en specifik beskrivelse af teknologien i den økologisk 
produktionsform. Datagrundlaget skelner mellem produktionsteknologier til fremstilling af 
21 forskellige konventionelle og økologiske landbrugsprodukter, produkternes anvendelse i 
konventionelle og økologiske forarbejdningsindustrier og endelig deres anvendelse i det 
private konsum og afsætning på eksportmarkederne. Model- og datagrundlaget inkluderer 
således også forbrugernes valg mellem indkøb af konventionelle og økologiske varer. 
 
I rapportens afsnit 4 blev udviklingen for dansk landbrug, herunder økologien, og for dansk 
økonomi fremskrevet til 2010 i et såkaldt grundforløb. Denne betingede fremskrivning 
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medtager aktuel viden om produktivitetsudvikling, nationale og internationale politikæn-
dringer og udenrigshandel. I grundforløbet er der flere tiltag, der virker fremmende for om-
fanget af økologisk produktion. Det antages således, at den generelle indkomstudvikling fø-
rer til, at forbrugerne øger andelen af økologi i det private forbrug i et omfang, der svarer til 
den forskel i økologiandelene, der i dag er mellem gennemsnitsindkomster og den forvente-
de fremtidige gennemsnitsindkomst. Derudover er der i grundforløbet taget udgangspunkt i, 
at økologisk drift i udgangssituationen er karakteriseret ved højere indkomst, ligesom der 
forventes en hurtigere produktivitetsudvikling i økologisk jordbrug. Analysen er gennem-
ført ved gældende forbrugerpræferencer. 
  
Fremskrivningen af dansk økonomi til 2010 viser i hovedtræk en makroøkonomisk udvik-
ling, der er i overensstemmelse med andre tilsvarende fremskrivninger. Det fremgik såle-
des, at de beregnede årlige stigningstakter for de fleste reale makroøkonomiske indikatorer 
ligger i omegnen af 2 pct. pr. år. 
 
I grundforløbet beregnes en gennemsnitlig årlig stigningstakt i økologisk produktion på 5 
pct., således at den økologiske jordbrugssektor i 2010 vil udgøre ca. 5 pct. af den samlede 
landbrugssektor. Det godkendte økologiske areal vil i 2010 være på 118.000 hektar. Det er 
karakteristisk, at grundforløbet beregner et omfang af økologisk produktion, der ikke er i 
overensstemmelse med det aktuelle omlægningsniveau, dvs. at beregningerne indikerer, at 
medmindre der sker noget ekstraordinært, vil de kommende år være karakteriseret af et sti-
gende antal bedrifter, der ophører med økologisk produktion.  
 
Baggrunden for disse resultater er, at beslutning om at lægge om til (eller vedblive med) 
økologisk produktion i praksis træffes for en periode på fem år, dvs. at der for nærværende 
er en række bedrifter, der stadig er bundet af kontraktperioden, og som har truffet denne be-
slutning på et tidspunkt, hvor de aktuelle og forventede afsætningspriser og støtteordninger 
virkede gunstigt på beslutningen. Beslutning om at vedblive med økologisk produktion 
(indgå en ny femårskontrakt) træffes først, når kontraktperioden er afsluttet. Denne beslut-
ning er afhængig af de forventede og aktuelle priser på dette tidspunkt. Det beregnede 
grundforløb viser således, at det voksende udbud af økologiske varer ikke har et tilstrække-
lig afsætningsgrundlag til sikring af prisniveauet på økologiske varer, hvorfor der vil ske en 
tilpasning af det økologiske produktionsomfang. Beregningen indikerer dermed, at økolo-
gisk jordbrug også i 2010 vil være af nichekarakter. Set i et miljøperspektiv betyder dette, at 
der ikke kan forventes større miljøgevinster som følge af udviklingen i økologisk jordbrug. 
 
 



- 61 - 

I rapportens femte afsnit analyseredes alternative scenarier for en øget udbredelse af økolo-
gisk produktion. To af scenarierne beregnede effekterne af henholdsvis et præferenceskift 
(øget efterspørgsel efter økologiske produkter) og et miljøscenario, hvor der pålægges afgif-
ter på det konventionelle landbrugs forbrug af handelsgødning, pesticider samt øvrige agro-
kemiske produkter. De to scenarier er opbygget således, at de begge indebærer et ensartet 
omfang af økologi målt ved størrelsen af det godkendte økologiske areal, og som er i 
nogenlunde overensstemmelse med det aktuelle omlægningsniveau .  
 
Til trods for dette er der dog betydelig forskel mellem den resulterende produktion. I præfe-
rencescenariet ses således en betydelig stigning i den aggregerede økologiske produktion, 
mens produktionen stiger mere begrænset i miljøscenariet. Miljøscenariet afstedkommer så-
ledes en betydelig ekstensivering. 
  
I et tredje scenario beregnedes effekten af et inputbesparende teknologisk fremskridt i øko-
logisk jordbrug. Dette scenario viste, at de faldende produktionsomkostninger, som et pro-
duktivitetsfremskridt medfører, vil føre til en mere end proportional vækst i produktionen 
som følge af en stor efterspørgselsreaktion. Det er dog også karakteristisk, at et produktivi-
tetsfremskridt af denne størrelse ikke alene kan ændre ved karakteristikken af økologisk 
jordbrug som en nicheproduktion. 
 
Analyserne illustrerer også, at økologi ikke i sig selv er løsningen på de aktuelle debatterede 
miljøproblemer i dansk landbrug. Således viser beregningerne, at der er betydelige forskelle 
i landbrugets samlede anvendelse af potentielt skadelige inputs, herunder pesticider, kvæl-
stof eller andre kemiske indsatsfaktorer – forskelle der i høj grad afhænger af kilderne til 
væksten i den økologiske produktion.  
 
Således er indgreb direkte rettet mod de potentielt skadelige indsatsfaktorer i dansk (kon-
ventionelt) landbrug (scenario 3) væsentligt mere effektfulde mht. en reduceret anvendelse 
af disse indsatsfaktorer sammenlignet med en situation, hvor økologisk jordbrug vokser 
som reaktion på en stigende interesse for økologiske produkter (scenario 1). I begge scena-
rier er det resulterende økologiske areal identisk. Dette resultat er måske ikke så overra-
skende, idet et målrettet miljøpolitisk indgreb naturligvis rammer væsentligt mere præcist 
(og en større del af dansk landbrug) i forhold til en målsætning om reduktioner i de miljøbe-
lastende indsatsfaktorer sammenlignet med en generel stigende interesse for økologiske 
jordbrugsprodukter. De afledte samfundsøkonomiske konsekvenser er dog også tilsvarende 
større.  
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Det skal pointeres, at de modelberegnede effekter ikke nødvendigvis siger noget om speci-
fikke effekter på natur og fauna, idet resultaterne alene vedrører det samlede landbrugs an-
vendelse af pesticider og kvælstof. Modelberegningerne tager således ikke højde for den 
geografiske spredning og jordbundsforhold i øvrigt.  
 
De makroøkonomiske konsekvenser er i alle tre alternative scenarier små og på et niveau, 
hvor der ikke er belæg for nogen entydig konklusion. Således fremgik det, at i 
præferencescenariet kan der ventes et mindre fald i det reale BNP og konsum. Da denne 
effekt skyldes ændrede forbrugerpræferencer, kan der ikke konkluderes noget om det 
generelle nytteniveau. Miljøafgifter fører til nogle noget større tab i BNP samt et mindre 
fald i det private konsum. Disse negative konsekvenser skal i øvrigt vejes op mod de 
eventuelle fordele, der måtte være for miljøet. 
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Appendiks A Sektor og varer aggregering 
     
 Varer   Sektorer 
     

c1 Korn  i1 Korn 
c2 Korn, økologisk  i2 Korn, økologisk 
c3 Raps/proteinafgrøder  i3 Raps/proteinafgrøder 
c4 Raps/proteinafgrøder, økologisk  i4 Raps/proteinafgrøder, økologisk 
c5 Kartofler  i5 Kartofler 
c6 Kartofler, økologisk  i6 Kartofler, økologisk 
c7 Sukkerroer  i7 Sukkerroer 
c8 Sukkerroer, økologisk  i8 Sukkerroer, økologisk 
c9 Grovfoder  i9 Grovfoder 

c10 Grovfoder, økologisk  i10 Grovfoder, økologisk 
c11 Kvæg  i11 Kvæg 
c12 Kvæg, økologisk  i12 Kvæg, økologisk 
c13 Mælk  i13 Svin 
c14 Mælk, økologisk  i14 Svin, økologisk 
c15 Svin  i15 Fjerkræ 
c16 Svin, økologisk  i16 Fjerkræ, økologisk 
c17 Fjerkræ  i17 Pesldyr 
c18 Fjerkræ, økologisk  i18 Gartnerier 
c19 Pesldyr  i19 Gartnerier, økologisk 
c20 Gartnerier  i20 Landbrugsservice 
c21 Gartnerier, økologisk  i21 Skovbrug 
c22 Landbrugsservice  i22 Fiskeri 
c23 Skovbrug  i23 Råolie og naturgas 
c24 Fiskeri  i24 Kreaturslagtning 
c25 Råolie og naturgas  i25 Kreaturslagtning, økologisk 
c26 Kreaturslagtning  i26 Svineslagtning 
c27 Kreaturslagtning, økologisk  i27 Svineslagtning, økologisk 
c28 Svineslagtning  i28 Fjerkræslagtning 
c29 Svineslagtning, økologisk  i29 Fjerkræslagtning, økologisk 
c30 Fjerkræslagtning  i30 Fiskeindustri 
c31 Fjerkræslagtning, økologisk  i31 Grønt- og frugtkonserves 
c32 Fiskeindustri  i32 Grønt- og frugtkonserves, økologisk 
c33 Grønt- og frugtkonserves  i33 Mfr of oils and fats 
c34 Grønt- og frugtkonserves, økologisk  i34 Mejerier 
c35 Mfr of oils and fats  i35 Mejerier, økologisk 
c36 Mejerier  i36 Stivelse, chokolade, mel mv. 
c37 Mejerier, økologisk  i37 Stivelse, chokolade, mel mv., økologisk 
c38 Stivelse, chokolade, mel mv.  i38 Brød og kager 
c39 Stivelse, chokolade, mel mv., økologisk  i39 Brød og kager, økologisk 
c40 Brød og kager  i40 Bagerforretninger 
c41 Brød og kager, økologisk  i41 Bagerforretninger, økologisk 
c42 Bagerforretninger  i42 Sukkerfabrikker 
c43 Bagerforretninger, økologisk  i43 Sukkerfabrikker, økologisk 
c44 Sukkerfabrikker  i44 Drikkevare 
c45 Sukkerfabrikker, økologisk  i45 Tobak 
c46 Drikkevare  i46 Tekstiler, tøj og læder 
c47 Tobak  i47 Træ og glasprodukter 
c48 Tekstiler, tøj og læder  i48 Papir og publisering 
c49 Træ og glasprodukter  i49 Olieraffinaderier 
c50 Papir og publisering  i50 Kemiske produkter 
c51 Olieraffinaderier  i51 Kunstgødning 
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c52 Kemiske produkter  i52 Agro-kemiske produkter nec 
c53 Kunstgødning  i53 Leverancer til byggeri 
c54 Agro-kemiske produkter nec  i54 Jern og metal 
c55 Leverancer til byggeri  i55 Maskiner og udstyr 
c56 Jern og metal  i56 Transportudstyr 
c57 Maskiner og udstyr  i57 El 
c58 Transportudstyr  i58 Gas 
c59 El  i59 Fjernvarme 
c60 Gas  i60 Bygge og anlæg 
c61 Fjernvarme  i61 Transport midler 
c62 Bygge og anlæg  i62 Engroshandel 
c63 Transport midler  i63 Detailhandel 
c64 Engroshandel  i64 Transport margins 
c65 Detailhandel  i65 Tjenesteydelser 
c66 Transport margins  i66 Transport og kommunikation 
c67 Tjenesteydelser  i67 Offentlige tjenester 
c68 Transport og kommunikation  i68 Boligbenyttelse 
c69 Offentlige tjenester    
c70 Boligbenyttelse    
c71 Kul    
c72 Husdyrgødning    
c73 Husdyrgødning, økologisk    
c74 Fungicider    
c75 Insekticider    
c76 Herbicider       
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Appendiks B Udenrigshandelspriser i grundforløbet 
 
TABEL B.1 Ændring i importpriser og priser på eksportmarkederne,pct. 

   
  Import pris Eksport pris 

   
Korn -21,21 -17,12 
Korn, økologisk -21,21 -17,12 
Raps/proteinafgrøder -16,90 -18,17 
Raps/proteinafgrøder, økologisk -16,90 -18,17 
Kartofler -14,13 -19,86 
Kartofler, økologisk -14,13 -19,86 
Sukkerroer No trade No trade 
Sukkerroer, økologisk No trade No trade 
Grovfoder No trade No trade 
Grovfoder, økologisk No trade No trade 
Kvæg -33,98 -19,80 
Kvæg, økologisk -33,98 -19,80 
Mælk No trade No trade 
Mælk, økologisk No trade No trade 
Svin -24,35 -27,71 
Svin, økologisk -24,35 -27,71 
Fjerkræ -24,35 -27,71 
Fjerkræ, økologisk -24,35 -27,71 
Pesldyr -24,35 -27,71 
Gartnerier -15,71 -22,42 
Gartnerier, økologisk -15,71 -22,42 
Landbrugsservice No trade No trade 
Skovbrug 36,96 40,78 
Fiskeri 3,54 2,06 
Råolie og naturgas -20,92 -18,76 
Kreaturslagtning -33,07 -35,63 
Kreaturslagtning, økologisk -33,07 -35,63 
Svineslagtning -29,14 -30,19 
Svineslagtning, økologisk -29,14 -30,19 
Fjerkræslagtning -29,14 -30,19 
Fjerkræslagtning, økologisk -29,14 -30,19 
Fiskeindustri -21,99 -22,44 
Grønt- og frugtkonserves -21,99 -22,44 
Grønt- og frugtkonserves, økologisk -21,99 -22,44 
Mfr of oils and fats -24,83 -28,20 
Mejerier -24,82 -24,25 
Mejerier, økologisk -24,82 -24,25 
Stivelse, chokolade, mel mv. -21,99 -22,44 
Stivelse, chokolade, mel mv., økologisk -21,99 -22,44 
Brød og kager -21,99 -22,44 
Brød og kager, økologisk -21,99 -22,44 
Bagerforretninger No trade No trade 
Bagerforretninger, økologisk No trade No trade 
Sukkerfabrikker -20,92 -18,76 
Sukkerfabrikker, økologisk -20,92 -18,76 
Drikkevare -21,69 -24,08 
Tobak -21,69 -24,08 
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Tekstiler, tøj og læder -20,89 -21,75 
Træ og glasprodukter -20,89 -21,75 
Papir og publisering -14,60 -13,94 
Olieraffinaderier -20,89 -21,75 
Kemiske produkter -20,89 -21,75 
Kunstgødning -20,89 -21,75 
Agro-kemiske produkter nec -20,89 -21,75 
Leverancer til byggeri -20,89 -21,75 
Jern og metal -20,89 -21,75 
Maskiner og udstyr -20,89 -21,75 
Transportudstyr -20,89 -21,75 
El -14,60 -13,94 
Gas -14,60 -13,94 
Fjernvarme No trade No trade 
Bygge og anlæg -20,89 -21,75 
Transport midler -20,89 No trade 
Engroshandel -14,60 -13,94 
Detailhandel No trade No trade 
Transport margins No trade -13,94 
Tjenesteydelser -14,60 -13,94 
Transport og kommunikation -14,60 -13,94 
Offentlige tjenester No trade -13,94 
Boligbenyttelse No trade No trade 
Kul 36,96 No trade 
Husdyrgødning No trade No trade 
Husdyrgødning, økologisk No trade No trade 
Fungicider -20,89 No trade 
Insekticider -20,89 No trade 
Herbicider -20,89 No trade 
 
Kilde: Frandsen og Jensen (2000).  
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Appendiks C Detaljerede resultattabeller 

TABEL C.1 Økologisk jordbrug som andel af samlet jordbrug, pct. 
       

  Basisår Grundforløb Præferencer Produktivitet Miljø Alle 
       
Produktionsværdi 3,5 5,0 9,5 5,5 5,6 10,0 
Bruttofaktorindkomst 3,2 5,2 10,0 6,0 7,6 14,9 
Beskæftigelse 3,2 4,8 8,9 5,1 5,9 10,3 
Arealanvendelse 2,8 4,8 8,8 5,0 8,7 14,4 

 
 
TABEL C.2 Andel af økologi i det private konsum, mængder, pct. 
      
  Basisår Grundforløb Præferencer Produktivitet Miljø Alle 
      
Mel, brød mv. 4,4 4,9 13,2 5,1 5,2 14,4 
Kød økologisk 1,1 4,7 14,2 4,9 5,0 16,8 
Mejeri økologisk 12,2 19,6 27,3 21,5 21,8 30,5 
Andet 5,1 8,9 16,3 9,2 9,2 17,1 
      
I alt 5,13 8,8 17,0 9,3 9,4 18,9 

 
TABEL C.3 Arealanvendelse, 1.000 hektar. 
     
     Ændring i forhold til Grundforløb 
  
 

 
Basisår 

 
Grundforløb 

Præfe 
rencer 

Produk 
tivitet 

 
Miljøpolitik 

 
Alle 

       
Korn 1492,6 1491,5 -28,6 10,7 -111,1 -150,7 
Korn økologisk 16,4 27,1 25,3 1,3 50,9 118,9 
Raps/protein 199,0 186,0 -1,7 1,0 -3,8 -9,3 
Raps/protein økologisk 1,1 1,5 0,6 0,1 0,1 1,0 
Kartofler 41,9 56,3 -1,3 0,2 -3,3 -4,6 
Kartofler økologisk 0,5 1,0 0,9 0,0 0,3 1,1 
Sukkerroer 67,6 64,6 -0,3 0,3 7,8 6,9 
Sukkerroer økologisk 0,13 0,1 0,2 0,0 0,2 1,6 
Grovfoder 560,2 481,0 -64,0 -17,1 11,0 -80,0 
Grovfoder økologisk 48,9 84,8 68,0 3,4 44,2 111,1 
Gartneri 23,6 56,1 -1,9 0,2 3,4 1,2 
Gartneri økologisk 1,1 3,1 2,7 -0,2 0,2 2,7 
       
I alt 2453,0 2453,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-----Heraf konventionel 2384,9 2335,5 -97,7 -4,6 -96,0 -236,5 
-----Heraf økologi 68,1 117,6 97,7 4,6 96,0 236,5 
Økologi pct. 2,78 4,79 8,78 4,98 8,70 14,43 
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TABEL C.4 Pesticidindsatsen i de enkelte scenarier, pct. 
     
  Fungicider Insekticider Herbicider Sammenvejet 
     
Grundforløb -1,3 -0,3 -12,9 -5,3 
Præferencer -1,7 -2,8 -3,3 -2,5 
Produktivitet 0,2 -0,5 -0,7 -0,3 
Miljøpolitik -15,8 -20,0 -39,6 -25,6 
Alle -18,3 -23,0 -42,1 -28,2 

 
 
TABEL C.5 Beregnet ændring i pesticidforbruget i grundforløbet, pct. 
     
  Fungicider Insekticider Herbicider I alt 
     
Korn -9,5 2,3 -11,1 -7,6 
Korn økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raps 4,0 12,7 -4,3 -0,3 
Raps økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kartofler 32,6 30,1 19,2 31,0 
Kartofler økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sukkerroer -12,0 -4,2 -8,5 -7,7 
Sukkerroer økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grovfoder -22,3 -17,1 -30,7 -27,1 
Grovfoder økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
I alt -1,3 -0,3 -12,9 -5,3 

 
 
TABEL C.6 Beregnet ændring i pesticidforbruget i præferencescenariet, pct. 
     
  Fungicider Insekticider Herbicider I alt 
     
Korn -1,6 -1,7 -1,8 -1,7 
Korn økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raps -0,5 -0,6 -0,8 -0,7 
Raps økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kartofler -2,0 -1,7 -2,1 -2,0 
Kartofler økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sukkerroer 0,1 -0,1 -0,3 -0,2 
Sukkerroer økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grovfoder -12,8 -12,6 -13,2 -13,0 
Grovfoder økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
I alt -1,7 -2,8 -3,3 -2,5 
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TABEL C.7 Beregnet ændring i pesticidforbruget i produktivitetsscenariet, pct. 
     
  Fungicider Insekticider Herbicider I alt 
     
Korn 0,3 0,1 0,2 0,2 
Korn økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raps -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 
Raps økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kartofler -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 
Kartofler økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sukkerroer -0,1 -0,1 0,0 -0,1 
Sukkerroer økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grovfoder -4,2 -4,5 -4,2 -4,3 
Grovfoder økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
I alt 0,2 -0,5 -0,7 -0,3 

 
 
TABEL C.8 Beregnet ændring i pesticidforbruget i miljøscenariet, pct. 
     
  Fungicider Insekticider Herbicider I alt 
     
Korn -12,3 -16,2 -37,2 -19,7 
Korn økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raps -29,3 -26,4 -48,2 -42,0 
Raps økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kartofler -24,6 -33,2 -53,5 -28,5 
Kartofler økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sukkerroer -15,4 -12,3 -21,3 -19,4 
Sukkerroer økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grovfoder -24,9 -40,9 -60,0 -54,1 
Grovfoder økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
I alt -15,8 -20,0 -39,6 -25,6 

 
 
TABEL C.9 Beregnet ændring i pesticidforbruget i alle scenariet, pct. 

     
  Fungicider Insekticider Herbicider I alt 

     
Korn -15,1 -18,7 -39,4 -22,3 
Korn økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raps -29,8 -27,0 -48,9 -42,6 
Raps økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kartofler -26,0 -34,0 -54,5 -29,8 
Kartofler økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sukkerroer -15,5 -12,7 -22,0 -20,0 
Sukkerroer økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grovfoder -37,9 -50,6 -67,3 -62,1 
Grovfoder økologisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
I alt -18,3 -23,0 -42,1 -28,2 
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Tabel C.10 Ændring i tilført kvælstof, alle scenarier pct. 
    
  Handelsgødning Husdyrgødning I alt 
    
Grundforløb -1,8 13,2 5,1 
Præferencer -3,3 -3,1 -3,2 
Produktivitet -0,4 -0,4 -0,4 
Miljøpolitik -11,0 -3,0 -7,5 
Alle -15,5 -7,1 -11,8 

 
 
TABEL C.11 Beregnet ændring i tilført kvælstof i grundforløbet, pct. 
    
  Handelsgødning Husdyrgødning I alt 
    
Korn -4,0 13,9 2,4 
Korn økologisk  63,3 63,3 
Raps 12,0 32,9 19,0 
Raps økologisk  73,6 73,6 
Kartofler 41,5 68,0 47,4 
Kartofler økologisk  160,4 160,4 
Sukkerroer -4,6 13,2 4,4 
Sukkerroer økologisk  20,5 20,5 
Grovfoder -16,9 -1,3 -6,7 
Grovfoder økologisk  105,0 105,0 
Gartneri 158,7 207,3 167,1 
Gartneri økologisk  218,8 218,8 
    
I alt -1,8 13,2 5,1 

 
 
TABEL C.12 Beregnet ændring i tilført kvælstof i præferencescenariet, pct. 
    
  Handelsgødning Husdyrgødning I alt 
    
Korn -1,5 -2,8 -2,0 
Korn økologisk  93,7 93,7 
Raps -0,5 -1,8 -0,9 
Raps økologisk  41,3 41,3 
Kartofler -2,1 -3,3 -2,3 
Kartofler økologisk  84,9 84,9 
Sukkerroer 0,1 -1,2 -0,5 
Sukkerroer økologisk  156,6 156,6 
Grovfoder -12,6 -13,8 -13,4 
Grovfoder økologisk  81,7 81,7 
Gartneri -3,2 -4,4 -3,4 
Gartneri økologisk  90,1 90,1 
    
I alt -3,3 -3,1 -3,2 
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TABEL C.13 Beregnet ændring i tilført kvælstof i produktivitetsscenariet, pct. 
    
  Handelsgødning Husdyrgødning I alt 
    
Korn 0,4 0,2 0,3 
Korn økologisk  4,6 4,6 
Raps 0,0 -0,3 -0,1 
Raps økologisk  27,8 27,8 
Kartofler -0,1 -0,3 -0,2 
Kartofler økologisk  17,9 17,9 
Sukkerroer 0,0 -0,2 -0,1 
Sukkerroer økologisk  25,7 25,7 
Grovfoder -4,0 -4,2 -4,1 
Grovfoder økologisk  27,7 27,7 
Gartneri -0,1 -0,3 -0,2 
Gartner økologisk  16,7 16,7 
    
I alt -0,4 -0,4 -0,4 

 
 
TABEL C.14 Beregnet ændring i tilført kvælstof i miljøscenariet, pct. 
    
  Handelsgødning Husdyrgødning I alt 
    
Korn -7,1 2,9 -3,6 
Korn økologisk  193,1 193,1 
Raps -24,3 -16,1 -21,6 
Raps økologisk  -12,3 -12,3 
Kartofler -20,0 -11,4 -18,1 
Kartofler økologisk  -6,4 -6,4 
Sukkerroer -8,7 1,2 -3,8 
Sukkerroer økologisk  109,5 109,5 
Grovfoder -19,4 -10,7 -13,7 
Grovfoder økologisk  19,3 19,3 
Gartneri 17,2 -89,6 -0,7 
Gartneri økologisk  -8,1 -8,1 
    
I alt -11,0 -3,0 -7,5 

 
 
TABEL C.15 Beregnet ændring i tilført kvælstof i alle-scenariet, pct. 
    
  Handelsgødning Husdyrgødning I alt 
    
Korn -10,0 -2,8 -7,5 
Korn økologisk  443,6 443,6 
Raps -24,8 -18,7 -22,8 
Raps økologisk  70,7 70,7 
Kartofler -21,6 -15,3 -20,2 
Kartofler økologisk  97,9 97,9 
Sukkerroer -8,9 -1,5 -5,2 
Sukkerroer økologisk  1228,8 1228,8 
Grovfoder -33,1 -27,7 -29,6 
Grovfoder økologisk  127,5 127,5 
Gartneri 13,0 -90,2 -4,3 
Gartneri økologisk  98,1 98,1 
    
I alt -15,5 -7,1 -11,8 
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TABEL C.16 Beskæftigelse, antal fuldtidspersoner.   
      Grundforløb Afvigelser fra grundforløb 

  Basisår Grundforløb Afvigelse fra 1995 Præferenceskift Produktivitet Miljøpolitik Alle 
Korn 20957 17462 -3495 -233 113 -334 -672 
Korn økologisk 265 346 81 328 16 138 515 
Raps/protein 2768 2475 -293 -10 6 29 29 
Raps/protein økologisk 17 8 -9 3 0 0 5 
Kartofler 1605 2051 446 -31 8 -188 -192 
Kartofler økologisk 24 42 18 36 -2 2 35 
Sukkerroer 2218 1763 -455 3 6 248 259 
Sukkerroer økologisk 4 3 -1 4 0 4 31 
Grovfoder 5500 3688 -1813 -475 -141 191 -473 
Grovfoder økologisk 333 359 27 292 13 116 393 
Kvæg 21287 13883 -7404 -1771 -530 -154 -2455 
Kvæg økologisk 1606 1845 239 1507 228 557 2223 
Svin 17187 10130 -7056 -142 80 -349 -628 
Svin økologisk 30 31 0 50 2 3 62 
Fjerkræ 866 785 -80 -13 1 2 -8 
Fjerkræ økologisk 84 100 15 103 -4 5 103 
Pelsdyr 2221 2105 -116 13 3 0 28 
Gartneri 10369 17179 6810 -551 -29 22 -550 
Gartneri økologisk 474 875 402 778 -51 18 705 
Primær I alt 87815 75130 -12685 -111 -281 308 -591 
--- Heraf økologi 2837 3608 771 3100 203 842 4071 
Kreaturslagtning 3645 2147 -1498 -272 -72 -86 -434 
Kreaturslagtning økologisk 214 272 57 266 73 88 449 
Svineslagtning 17567 15534 -2033 -241 107 -723 -1223 
Svineslagtning økologisk 19 29 10 48 5 3 67 
Fjerkræslagtning 1209 1053 -155 -6 -2 -1 -9 
Fjerkræslagtning økologisk 4 6 2 8 2 1 13 
Mejerier 9204 5865 -3339 -738 -178 -203 -1143 
Mejerier økologisk 343 511 168 480 151 183 885 
Sukkerfabrikker 1571 1215 -356 -25 -4 -8 -41 
Sukkerfabrikker økologisk 2 1 0 2 0 2 19 
Forarbejdning i alt 33779 26635 -7144 -478 81 -744 -1416 
Primær + forarbejdning 121594 101764 -19830 -589 -200 -436 -2007 
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