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Forord
Nærværende rapport indeholder en oversigt over landbrugets økonomi i 2001 og et
skøn for 2002 og 2003. Bruttofaktorindkomsten og dens komponenter er vist for
landbrugssektoren som helhed, ligesom landbofamiliernes indkomst præsenteres.
Rapporten indeholder endvidere et kapitel om Aktuelle tendenser i europæisk og amerikansk landbrugspolitik, et kapital om Salmonellabekæmpelsen i samfundsøkonomisk betydning samt et kapitel om Dansk landbrug og fødevareproduktion 20002010.
Ved publikationens udarbejdelse er der indhentet oplysninger fra en række institutioner. Af instituttets medarbejdere har navnlig følgende medvirket: Poul Melgaard
(Landbrugets produktion og indtjening), Birgitte Gersfelt (Aktuelle tendenser i europæisk og amerikansk landbrugspolitik), Jens Hansen (Salmonellabekæmpelsen i samfundsøkonomisk perspektiv) og Lill Andersen (Dansk landbrug og fødevareproduktion 2000-2010). Udarbejdelsen og redigeringen er sket i et samarbejde med forskningschef Søren E. Frandsen.

Fødevareøkonomisk Institut, november 2002.

Ole P. Kristensen
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Kort resumé
Normal indtjening efter højkonjunkturen i
2000 og 2001
Markant høj
bruttofaktorindkomst i 2001 …
… reduceres med
i alt 5 mia. kr.
de efterfølgende
to år

Udviklingen i landbrugets økonomi de seneste år suppleret
med udsigterne for 2002 og 2003 er beskrevet i kapitel 1. Der
tegner sig nu en mere normal indtjening efter højkonjunkturen i 2000 og 2001. Konjunkturerne er vendt primært som
følge af en normalisering af markedssituationen for kød.
Landbrugets bruttofaktorindkomst nåede et historisk højdepunkt i 2001 med en stigning på godt 4 mia. kr. til godt 27
mia. kr. efter en tilsvarende stigning året før. Ekstraordinære
forhold som blev skabt af BSE-krisen og udbruddene af
mund- og klovsyge dannede baggrund for stigende priser på
dansk svinekød, der toppede i midten af år 2001. Indtjeningen skønnes at falde til knap 23 mia. kr. i 2002 og yderligere
at falde til godt 22 mia. kr. i 2003, svarende til et fald på i alt
5 mia. kr.
De markante udsving i indtjening skyldes navnlig prisforholdene, idet der er en fortsat tendens til vækst i landbrugets
produktion, der navnlig sker i svineproduktionen. Prognosen
for 2003 forudsætter i øvrigt en normal høst.

Heltidsbrugenes
husstandsindkomst på 499.000
kr. i 2001 …
… falder til
267.000 kr.
i 2003
Ny amerikansk landbrugslov …

Heltidsbrugenes økonomi toppede ligeledes i 2001. Driftsresultatet før renter fra landbruget steg med 71.000 kr. til
654.000 kr. pr. brug. Familiens samlede husstandsindkomst
udgjorde 499.000 kr. I indeværende og det kommende år
skønnes denne indkomst imidlertid at falde til henholdsvis
321.000 kr. og 267.000 kr. pr. husstand. For deltidsbrugene
forventes derimod en fortsat stigende indkomst fra 365.000
kr. pr. husstand i 2001 til 390.000 kr. i 2003.
I kapitel 2 diskuteres den nye amerikanske landbrugslov og
den europæiske midtvejsevaluering. Den nye amerikanske
landbrugslov indebærer øget støtte under eksisterende støtteordninger samt introduktion af en ny støtteordning, der ikke
er fuldstændig afkoblet. Den nye landbrugslov må derfor betegnes som et skridt væk fra den mere liberalistiske linie ved-
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tagelsen af forrige landbrugslov indebar.
… og europæisk
midtvejsevaluering af den fælles landbrugspolitik

Kommissionens midtvejsevalueringsforslag lægger op til afkobling af den direkte støtte, uddybning af Agenda 2000 for
en række produkter, samt overførsel af midler fra søjle 1 til
søjle 2. Midtvejsevalueringen vil derfor være et væsentlig
skridt i retning af større markedsorientering. Der er imidlertid
endnu kun tale om et forslag, hvis skæbne står hen i det uvisse.
Kapital 3 indeholder en vurdering af de samfundsøkonomiske
konsekvenser af de handlingsplaner for bekæmpelse af salmonella i husdyrhold og fødevareproduktion, der er iværksat
siden slutningen af 1980’erne. De erhvervsøkonomiske virkninger behandles mere perifert.

Sparede udgifter
i sundhedssektoren plus større
produktion på
niveau med
omkostningerne

De samfundsøkonomiske gevinster ved handlingsplanerne
består bl.a. af sparede udgifter i sundhedssektoren samt af
større produktion som følge af færre sygefraværsdage. Disse
gevinster skønnes at udgøre 228 mio. kr. om året, hvilket er
på niveau med de samfundsøkonomiske omkostninger (offentlige + erhvervsmæssige), som planerne indebærer. Hertil
kommer samfundsmæssige gevinster i form af potentiel merværdi af afsætningen på hjemmemarkedet svarende til forbrugernes betalingsvillighed for den forbedrede sikkerhedsmæssige kvalitet af de pågældende varer, faktisk merværdi af
eksporten som følge af eventuelt højere priser samt sparede
omkostninger som følge af færre tilbagetrækninger af inficerede fødevarer.

Samfundsøkonomisk fordelagtige planer

Selv om undersøgelsen skal tages med forbehold som følge
af usikkerhed på visse tal og manglende oplysninger om nogle gevinster, må handlingsplanerne taget under ét betragtes
som velfærdsøkonomisk fordelagtige. Undersøgelsen giver
derimod ikke grundlag for at fastslå, om der velfærdsøkonomisk set bruges for mange eller for få ressourcer til bekæmpelse af salmonella.
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Dansk landbrug
og fødevareindustri vil udgøre en
fortsat mindre
andel af dansk
økonomi

Fortsat vækst i
produktion og
eksport af fødevarer de kommende år, …

… men aftagende
ammoniakfordampning fra
dansk landbrug

I kapitel 4 beskrives den økonomiske udvikling i dansk landbrug og fødevareindustri på længere sigt. Således er det forventningen, at dansk landbrug og fødevareindustri også i de
næste 10 år vil udgøre en fortsat faldende andel af dansk
økonomi. I år 2000 skabte de fødevareproducerende erhverv
(dvs. både det primære landbrug og de fødevareforarbejdende
industrier) en bruttofaktorindkomst (BFI) på i alt ca. 54 mia.
kr., svarende til 4,8 pct. af Danmarks samlede BFI. Ifølge
fremskrivningen falder denne andel til 4,4 pct. i 2010. Tilsvarende falder beskæftigelsen i disse erhverv med ca. 15.500
personer frem til år 2010, svarende til en reduceret beskæftigelse på godt 1 pct. om året. Dermed er der i alt ca. 108.000
fuldtidspersoner beskæftiget med fremstilling af danske fødevarer i år 2010.
Udviklingsforløbet illustrerer også, at produktionen og eksporten af fødevarer vil fortsætte med at vokse de kommende
år, om end denne vækst forventes at være lidt mindre end den
generelle økonomiske vækst i dansk økonomi. Som følge af
en stigende svineproduktion, svarende til en vækst på godt 1
pct. om året, kombineret med et stigende harmonikrav vokser
det samlede harmoniareal i dansk landbrug til at udgøre knap
60 pct. af det samlede landbrugsareal i 2010. Det er også
vurderingen, at det samlede kvælstofindhold i husdyrgødningen reduceres de kommende år, ligesom ammoniakfordampningen fra dansk landbrug vil aftage de kommende år, med
en forventning om at det lykkes at fortsætte de tidligere års
tendens i retning af mere miljøvenlige produktionssystemer,
som fx overgang til nye staldsystemer og en ændret udbringningspraksis.
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Sammenfatning
Udviklingen i landbruget i 2001
Landbrugets bruttofaktorindkomst steg for andet år i træk med
4,2 mia. kr. til 27,1 mia. kr. i 2001 hovedsagelig som følge af
fortsat forbedrede prisforhold.

Landbrugets nettorestindkomst
steg med 3,9 mia.
kr. i 2001

Heltidsbrugene
havde høj husstandsindkomst
i 2001 …
… og meget store
kapitalgevinster
for femte år i
træk

Sektorens nettorestindkomst, der går til forrentning af den samlede kapitalindsats samt til aflønning af familiens arbejdsindsats i landbruget, steg tilsvarende med 3,9 mia. kr. til 17,1 mia.
kr. eller til det samme niveau som i 1996, hvor den sidste højkonjunktur toppede. I mellemtiden er antallet af bedrifter faldet
fra 52.546 til 45.024, svarende til 14 pct. færre bedrifter.
Heltidsbrugenes driftsresultat før renter fra landbruget steg med
71.000 kr. til 654.000 kr. pr. heltidsbrug. Den samlede husstandsindkomst beløb sig til 499.000 kr.
Som følge af reale kapitalgevinster på 604.000 kr. og en opsparing mv. på 59.000 kr. steg egenkapitalen med 663.000 kr. pr.
heltidsbrug. Kapitalgevinsterne stammer hovedsagelig fra reale
prisstigninger på fast ejendom. Hertil kommer, at der de sidste
fem år har været tale om betydelige kapitalgevinster i dansk
landbrug.
På deltidsbrugene steg den samlede husstandsindkomst med
20.000 kr. til 365.000 kr. pr. deltidsbrug. Egenkapitalen steg
realt med 232.000 kr., hvoraf reale kapitalgevinster udgjorde
213.000 kr.

Afsætning af
danske fødevarer
stadig mindre
afhængig af EU’s
eksportstøtte

Som følge af omlægningen af EU’s landbrugspolitik fra prisstøtte til direkte tilskud er afsætningen af danske landbrugsprodukter blevet stadig mindre afhængig af EU’s støtte ved eksport
til tredjelande, ligesom interventionsordningerne benyttes i stadig mindre udstrækning. De sidste to år har støtten kun udgjort
7 pct. af værdien af den danske landbrugseksport til tredjelande. Imidlertid er støttens fastsættelse dog afhængig af verdens-
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markedspriserne og med en eksportandel på næsten 40 pct. til
tredjelande er Danmark fortsat afhængig af EU’s førte restitutionspolitik.
Værdien af den samlede landbrugsproduktion steg med 4,4 mia.
kr. til 57,1 mia. kr. som følge af højere priser.
Værdien af svinekød steg 24 pct.
Afsætning af kød
i EU har været
influeret af husdyrsygdomme

Uændret værdi af
mælk, men værdien af okse- og
kalvekød faldt
med 18 pct.

Værdien af svinekød steg med 4,1 mia. kr. til 21,1 mia. kr., svarende til en stigning på 24 pct., hvoraf 19 pct. point skyldtes
prisstigninger. Når dansk svinekød har kunnet opnå betydelige
prisstigninger to år i træk skal det ses på baggrund af, at den europæiske produktion og afsætning af kød har været influeret af
BSE-krise og mund- og klovsyge. Såvel udbud af kød som efterspørgsel har været påvirket af disse sygdomsproblemer som
følge af nedslagtninger og forbrugerreaktioner.
Værdien af mælkeproduktionen blev uændret 11,3 mia. kr. i
2001, idet en tilbagegang på knap 4 pct. i mælkeproduktionen
blev modgået af en tilsvarende prisstigning. Salgsværdien af
okse- og kalvekød faldt med 18 pct. til 2,2 mia. kr. primært som
følge af lavere priser. Værdien af den vegetabilske produktion
steg med 800 mio. kr. til 15,9 mia. kr. i 2001, hvor kornhøsten
steg til rekordniveau, som følge af et større kornareal.

Udsigterne for 2002 og 2003

Uændret produktion i 2002 og lidt
stigende i 2003
forventes afsat til
faldende priser …

Landbrugets bruttofaktorindkomst forventes at falde med 4,3
mia. kr. til 22,8 mia. kr. i 2002 efterfulgt af et fald på 600 mio.
kr. til 22,2 mia. kr. i 2003. Produktionen i indeværende år bliver uændret, idet en større animalsk produktion modgås af en
mindre høst. Priserne på animalske produkter falder som følge
af lavere priser på svinekød. I det kommende år forventes stigende mængder, idet der forudsættes en normalhøst og den
animalske produktion skønnes at stige lidt. Prisforholdene forventes at blive forringet med faldende produktpriser og uændret
faktorprisniveau.
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… dog ikke
egentlig lavkonjunktur

Den skitserede udvikling er udtryk for en normalisering af
markedssituationen for kød samt at EU’s interne prisniveau for
interventionsprodukter er ved at være tilpasset den seneste
landbrugsreform. Det forventede prisniveau for svinekød kan
således ikke betragtes som en egentlig lavkonjunktur.
I indeværende år forventes sektorens nettorestindkomst at falde
med 4,5 mia. kr. til 12,6 mia. kr. og i det kommende år ventes
restindkomsten at falde yderligere med 800 mio. kr. til 11,8
mia. kr.

Heltidsbrugenes
husstandsindkomst forventes
at falde med
180.000 kr. i 2002
og 50.000 i 2003

For heltidsbrugene forventes husstandsindkomsten at falde i indeværende år med ca. 180.000 kr. til ca. 320.000 kr. pr. heltidsbrug og at falde yderligere i det kommende år med godt 50.000
kr. til knap 270.000 kr. pr. heltidsbrug. For både indeværende
som for det kommende år ventes den lavere indtjening at resultere i en negativ opsparing.

Deltidsbrugenes
indkomst forventes fortsat at stige

Udviklingen i deltidsbrugenes indkomst for indeværende og det
kommende år forventes at afvige markant fra heltidsbrugenes,
idet husstandsindkomsten ventes at fortsætte stigningen, dog i
afdæmpet takt.

Forventede prisfald på animalske
produkter i indeværende og kommende år

Værdien af den animalske produktion forventes at falde i indeværende år med 4,1 mia. kr. til 35,5 mia. kr. alene som følge af
lavere priser. I det kommende år skønnes en mindre produktionsstigning modgået af lidt større prisfald med et fald i værdien
på 800 mio. kr. til følge. Værdien af de stigende dyretilskud er
ikke medregnet i ovennævnte produktionsværdier.

Mindre høst til
lavere priser i
2002

Den vegetabilske produktions værdi, inkl. den interne omsætning af foderkorn og grovfoder, ventes at falde med 700 mio.
kr. til 15,2 mia. kr. som følge af mindre avl til lavere priser. I
det kommende år skønnes – under forudsætning af en normal
høst – den samlede værdi af den vegetabilske produktion at stige lidt, som følge af en større avl til uændrede priser.
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Aktuelle tendenser i europæisk og
amerikansk landbrugspolitik
Europæisk midtvejsevaluering og
amerikansk landbrugslov

Ny amerikansk
landbrugslov: To
gamle og én ny
støtteordning …

I kapitel 2 diskuteres den nye amerikanske landbrugslov og
Kommissionens udspil til midtvejsevaluering af den fælles europæiske landbrugspolitik. Formålet med kapitlet er at præsentere hovedelementerne i disse to udspil.
Den nye amerikanske landbrugslov blev vedtaget i maj i år.
Loven er opdelt i ti hovedområder, hvoraf nærværende kapitel
fokuserer på de såkaldte ”commodity programs”, der omfatter
støtte til producenterne af forskellige produkter. Afgrødestøtten
under den nye amerikanske landbrugslov kan inddeles i tre typer betalinger, hvoraf mindsteprisstøtteordningen og den direkte støtteordning er en videreførelse af støtteordninger fra den
forrige landbrugslov, mens konjunkturstøtten er en ny ordning,
der skal afløse de sidste års ad hoc krisehjælp. Hvor mindsteprisstøtten er koblet til produktion når priserne er lave, er den
direkte støtte i vidt omfang afkoblet. Konjunkturstøtten beregnes ligesom den direkte støtte med udgangspunkt i den historiske produktion, men da den samtidig også afhænger af de løbende priser, er den ikke lige så afkoblet som den direkte støtte.

… indebærer permanentgørelse af
de sidste par års
krisehjælp

Sammenlignet med den forrige landbrugslov indebærer den nye
amerikanske landbrugslov en større permanent støtte, om end
der reelt først og fremmest er tale om en permanentgørelse af
de sidste par års krisehjælp. Dette må ikke desto mindre opfattes som et skridt væk fra den mere markedsorienterede linie,
som vedtagelsen af den forrige landbrugslov lagde op til.

Midtvejsevalueringen: afkobling,
uddybning af
Agenda 2000 og
modulation

EU Kommissionen præsenterede i juli i år sit forslag til en
midtvejsevaluering af den fælles europæiske landbrugspolitik.
Forslaget består af tre hovedelementer, hvoraf det mest radikale
er forslaget om afkobling af en stor del af den direkte støtte.
Derudover skal der ske en uddybning og videreførelse af
Agenda 2000 med henblik på at reducere intervention til blot at
være et sikkerhedsnet for mange produkter. Endelig skal der
omfordeles midler fra markedsordningerne til landdistriktspoli-
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tikken gennem reduktion af den direkte støtte med op til 20%.
Afkobling vil
medføre mærkbare tilpasninger
i produktionen

Afkoblingen af den direkte støtte vil ændre økonomien i landbrugsproduktionen markant for de berørte produkter. Dette vil
medføre mærkbare tilpasninger i den europæiske landbrugsproduktion, hvor den mest radikale konsekvens formentlig vil være
et faldende udbud af oksekød. Beslutningerne fra det Europæiske Rådsmøde 24.-25. oktober påvirker ikke umiddelbart forslaget om afkobling, men da dette har mødt stor modstand i en
række medlemslande kan forslagets videre skæbne meget vel
komme til at afhænge af udviklingen i WTO-forhandlingerne.

Midtvejsevalueringen giver
større markedsorientering, men
stadig plads til
forbedringer …

Samlet set er midtvejsevalueringen et udtryk for EU Kommissionens forslag til en større markedsorientering af europæisk
landbrugspolitik. Der er dog stadig plads til yderligere forbedringer bl.a. ved at reducere den betydelige markedsstøtte, der
fortsat er tilbage, samt ved at afkoble den resterende del af den
direkte støtte.

… og den er endnu kun et forslag

Alt i alt må den nye amerikanske landbrugslov opfattes som et
skridt væk fra den tidligere liberalistiske linie, mens den europæiske midtvejsevaluering er et skridt i retning af en mere markedsorienteret politik. Midtvejsevalueringen er imidlertid stadig
kun et forslag, hvis skæbne der hersker stor uvished om, og den
nuværende europæiske landbrugspolitik indebærer højere og
mere forvridende støtte end den amerikanske.

Salmonellabekæmpelsen i samfundsøkonomisk
perspektiv
Handlingsplaner
som reaktion på
salmonella problem

Ligesom i andre industrialiserede lande steg antallet af humane
salmonella infektioner i Danmark op gennem 1980’erne og
1990’erne, hvilket resulterede i iværksættelse af handlingsplaner med henblik på at begrænse salmonella-forekomsten i den
primære svine- og fjerkræproduktion, på slagterier og i færdige
fødevarer.
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Løbende
overvågning af
husdyrhold…

… og økonomiske incitamenter

Handlingsplanerne omfatter bl.a. prøveudtagninger fra dyr og
stalde til undersøgelse for salmonella (eller antistoffer herimod), eventuelt nedslagtninger af smittede besætninger samt
skærpede krav til hygiejnen på slagterier. Desuden er der betydelige økonomiske incitamenter for den enkelte producent til
ved ændringer af produktionen at formindske risikoen for, at
besætningen smittes med salmonella, samt at eventuel forekomst udvikler sig til et problem. Der foretages således fradrag
i prisen for svin fra besætninger, hvor salmonella-forekomsten
ligger over et vist niveau. Og inden for fjerkræsektoren bærer
den enkelte producent en væsentlig del af de betydelige omkostninger og tab - bl.a. i form af mistet indtjening - der er tale
om, når en fjerkræflok smittes.

Markant fald i
antal humane
infektioner

Det registrerede antal salmonella infektioner i den danske befolkning forårsaget af dansk svinekød, danske slagtekyllinger
og danske æg er faldet markant siden handlingsplanernes
iværksættelse.

Samlede omkostninger omkring
220 mio. kr. om
året…

I undersøgelsen skønnes de samlede årlige omkostninger (offentlige og erhvervsmæssige) ved handlingsplanerne at udgøre
221 mio. kr. om året, hvoraf det offentlige hidtil har afholdt 79
mio. kr. og fødevareerhvervene de resterende 142 mio. kr.

…lille beløb i forhold til varernes
værdi i detailleddet

Målt i forhold til produktionsværdien ab landmand udgjorde de
samlede omkostninger ved handlingsplanerne for svin, slagtefjerkræ og konsumæg henholdsvis 1,04 pct., 1,25 pct. og 4,18
pct., mens de tilsvarende erhvervsmæssige omkostninger beløb
sig til 0,80 pct., 0,16 pct. og 0,55 pct. I de pågældende sektorer
udgør værdien af produktionen ab landmand typisk omkring en
tredjedel af detailprisen. Selv små merpriser i detailleddet er således i stand til at dække de samlede omkostninger ved handlingsplanerne.
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Sparede udgifter
i sundhedssektoren plus større
produktion på
niveau med omkostningerne…
…herudover
potentiel merværdi af afsætning på hjemmemarkedet…
…og faktisk
merværdi af
eksport

Samfundsøkonomisk fordelagtige planer

Erhvervsøkonomiske konsekvenser mere
usikre

De samfundsøkonomiske gevinster ved handlingsplanerne består bl.a. af sparede udgifter i sundhedssektoren samt af større
produktion som følge af færre sygefraværsdage. Disse gevinster
skønnes at udgøre 228 mio. kr. om året og er således af omtrent
samme størrelse som de samfundsøkonomiske omkostninger.
Når det gælder afsætningen på hjemmemarkedet, er det velfærdsøkonomisk set forbrugernes præferencer og hermed betalingsvillighed, der tæller. I vurderingen af handlingsplanerne
bør forbrugernes værdsættelse af den forbedrede sikkerhed derfor medtages. De samfundsøkonomiske gevinster omfatter også
den merværdi fra eksporten, der kan henføres til eventuelt højere priser affødt af den forbedrede sikkerhedsmæssige kvalitet.
Uanset om produktionen afsættes på hjemmemarkedet eller på
eksportmarkederne, er der herudover en samfundsøkonomisk
gevinst i form af sparede omkostninger på grund af færre tilbagetrækninger af inficerede fødevarer.
Selv om undersøgelsen skal tages med forbehold som følge af
betydelig usikkerhed på visse tal og manglende oplysninger om
nogle gevinster, må handlingsplanerne taget under ét betragtes
som velfærdsøkonomisk fordelagtige. Undersøgelsen giver derimod ikke grundlag for at fastslå, om der velfærdsøkonomisk
set bruges for mange eller for få ressourcer til bekæmpelse af
salmonella i fødevareproduktionen.
De erhvervsmæssige konsekvenser af handlingsplanerne afviger på flere punkter fra de samfundsøkonomiske. De erhvervsøkonomiske gevinster består udelukkende af den merværdi af
produktionen, der kan henføres til eventuelt højere priser, samt
sparede omkostninger som følge af færre tilbagetrækninger af
inficerede varer. Som følge af den usikkerhed, der knytter sig
til vurderingen af de opnåede merpriser, er det vanskeligt at
vurdere de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Det skal dog
understreges, at selv ganske små merpriser på de færdige fødevarer kan dække de erhvervsmæssige omkostninger.
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Incitamenter og
risikodeling
vigtig

Risikoen for at en besætning smittes med salmonella, eller at
eventuel forekomst udvikler sig til et problem, afhænger i nogen grad af, hvordan staldene indrettes, og hvordan produktionen i øvrigt tilrettelægges. Det er derfor vigtigt, at den enkelte
producent får passende økonomiske incitamenter til at formindske disse risici. I tilfælde af store tab er det på den anden side
problematisk – ikke blot menneskeligt – men også samfundsøkonomisk at lade den enkelte producent bære hele tabet. Konsekvensen kunne blive, at i øvrigt effektive producenter forlader erhvervet, og at færre unge etablerer sig som selvstændige
husdyrproducenter. Samfundsøkonomisk er det derfor væsentligt, at der - på den ene side – er økonomiske incitamenter for
den enkelte producent til yde en passende indsats for at begrænse smitte og forekomst af salmonella - og på den anden
side - at størrelsen af individuelle tab begrænses. Dette kan ske
ved, at sektoren eller eventuelt det offentlige medvirker til at
dække store tab. De iværksatte handlingsplaner synes at tage
højde for denne problemstilling.

Udvikling i dansk landbrug og fødevareindustri 2000-2010

Et muligt udviklingsforløb for
dansk økonomi
og landbrug 2000
til 2010
Dansk landbrug
og fødevareindustri som en
integreret del af
dansk økonomi

I kapitel 4 beskrives den økonomiske udvikling i danske landbrug og de fødevareforarbejdende industrier i perioden 2000 til
2010. Formålet med kapitlet er at præsentere et muligt udviklingsforløb for dansk økonomi og landbrug de kommende år
ved uændrede rammevilkår, idet der tages højde for allerede
vedtagne ændringer i den fælles landbrugspolitik, ændrede
harmonikrav mv.
Udviklingsforløbet er baseret på beregninger med en generel
økonomisk model, hvor dansk landbrug og fødevareindustri ses
som en integreret del af dansk økonomi og den generelle udvikling på de internationale fødevaremarkeder. Det udviklingsforløb, der præsenteres, illustrerer at dansk landbrug og fødevareindustri også i de næste 10 år vil udgøre en fortsat mindre del af
dansk økonomi.
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Fødevareproducerende erhverv
skabte i år 2000
en BFI på 54 mia.
kr., …

… men beskæftigelsen falder med
15.500 personer
frem til år 2010

Forventning om
højere verdensmarkedspriser
på korn …

… og markant
større eksport af
korn i perioden
frem til 2010

Aftagende vækst
i svineproduktionen frem til 2010

I år 2000 skabte de fødevareproducerende erhverv (dvs. både
det primære landbrug og de fødevareforarbejdende industrier)
en bruttofaktorindkomst (BFI) på i alt ca. 54 mia. kr., svarende
til 4,8 pct. af Danmarks samlede BFI. Ifølge fremskrivningen
falder denne andel til 4,4 pct. i 2010.
Tilsvarende falder beskæftigelsen i disse erhverv med ca.
15.500 personer frem til år 2010, svarende til godt 1 pct. om
året. Dermed forventes der i alt at være ca. 108.000 personer
beskæftiget med fremstilling af danske fødevarer i år 2010. Til
billedet hører også, at dansk landbrug og fødevareindustri de
kommende år fortsat vil bidrage væsentligt til eksporten af danske varer og tjenester.
Betragtes udviklingen i de vegetabilske erhverv, givet de benyttede forudsætninger, tegner der sig et billede af, at kornproduktionen begunstiges af forventninger om generelt højere verdensmarkedspriser på korn. Således skønnes kornarealet at
vokse mærkbart i den betragtede periode, svarende til at det
samlede kornareal vokser med 0,7 pct. pr. år i perioden 2000 til
2010. Derimod reduceres arealerne til oliefrø og grovfoder.
Kombineret med fortsatte udbyttestigninger vurderes kornproduktionen at vokse med godt 3 pct. om året. En vigende indenlandsk efterspørgsel efter korn og ændringerne i arealtilskuddene i Agenda 2000, der reducerer tilskuddet til dyrkning af
oliefrø, fører til en markant stigende eksport af korn i perioden
frem til 2010.
Mens kvægproduktionen stort set er uændret i den betragtede
periode, er det forventningen at væksten i svineproduktionen
vil aftage i årene frem til 2010. Således skønnes den gennemsnitlige vækst til 1,1 pct. i perioden 2000 til 2010. Denne
udvikling forklares primært af en forholdsvis begrænset vækst i
eksporten af svinekød på i alt 1,8 pct. pr. år, stramninger i harmonikravene i 2002 og en stigende jordpris, som dermed lægger en dæmper på væksten i svineproduktionen.
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Dansk svinekød
under stigende
konkurrence fra
Brasilien og
Canada

Husdyrproduktionen vil lægge
beslag på knap
60 pct. af landbrugsarealet som
harmoniareal i
2010

Den ventede begrænsede vækst i eksporten af dansk svinekød
forklares af, at den danske svinesektor kan få vanskeligt ved at
fastholde sin stærke internationale position. Udviklingen i markederne peger på en stigende international konkurrence, hvor
lande som Brasilien, der er på vej til at udvikle en stærk eksportorienteret svineproduktion, og Canada, der til stadighed også øger sin eksport, kan vise sig at blive stærke konkurrenter de
kommende år. Hertil kommer en forventning om, at omkostningsudviklingen vil løbe lidt hurtigere i Danmark sammenlignet med en række af de vigtige konkurrenter, herunder USA, på
de globale fødevaremarkeder.
Som følge af den stigende (svine-) produktion og stramninger i
harmonikravet forventes det samlede harmoniareal i landbruget
at stige med ca. 1,3 pct. om året, således at harmoniarealet udgør knap 60 pct. af det samlede landbrugsareal i 2010. Idet det
forventes, at primært svineproducenterne vil være i stand til at
nedbringe ammoniakfordampningen hurtigere pr. produceret
enhed end produktionen vokser, som følge af overgang til nye
staldsystemer og en ændret udbringningspraksis, er det vurderingen at den samlede ammoniakfordampning fra husdyrgødning falder i de kommende år.
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1. Landbrugets produktion og indtjening
I nærværende kapitel redegøres for de senere års udvikling i det
primære landbrugs økonomi, og der gives en vurdering af udsigterne for 2002 og 2003. Der indledes med en kortfattet beskrivelse af landbrugssektorens indtjening, hvorefter der redegøres
for husstandsindkomsten for både heltids- og deltidsbrug.
Herefter omtales de institutionelle priser og tilskud som fastlagt
i den fælles landbrugspolitik efterfulgt af en beskrivelse af
udviklingen i de enkelte sektorer. Nærværende prognose er
naturligvis behæftet med usikkerhed, og for år 2003 bygger
skønnet bl.a. på en forudsætning om en normalhøst.

1.1.

Indkomstudviklingen

Landbrugssektoren
Indkomsten toppede i 2001 …

… som følge af
høje svinepriser

Markante indkomstudsving
trods konstante
tilskud

Efter en stigning i landbrugets bruttofaktorindkomst på 8,0 mia.
kr. fra 1999 til 2001 toppede indkomsten med 27,1 mia. kr. i
sidstnævnte år, jf. tabel 1.1. I 2002 forventes indkomsten af falde med 4,3 mia. kr. til 22,8 mia. kr. og i 2003 med yderligere
600 mio. kr. til 22,2 mia. kr.
De kraftige udsving i bruttofaktorindkomsten skyldes primært
ændringer i landbrugets produkt- og faktorpriser, mens den
mængdebetingede ændring har udvist en svagt stigende tendens,
jf. figur 1.1. Den prisbetingede udvikling i bruttofaktorindkomsten, som omfatter generelle tilskud og skatter, toppede i 2001,
hvor svinepriserne også kulminerede. Som følge af omlægningen af landbrugsstøtten fra prisstøtte til direkte tilskud, er disse
tilskud vokset i årene 2000-2002, jf. figur 1.2. og tabel 1.1. Tilskuddene er – når der ses bort fra omlægningen - principielt
konstante i løbende euro, og de udgør derfor et stabiliserende
element i landbrugets indkomst. På trods heraf udviser bruttofaktorindkomsten imidlertid de omtalte meget markante udsving, svarende til udsving i størrelsesordenen 50.000 - 100.000
kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i det primære landbrug.
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Tabel 1.1.

Landbrugets nettorestindkomst1), mia kr.
1996

1997

1998

1999

2000

20012)

20023)

20033)

1. Animalske produkter
Mælk
Kvæg-, okse- og kalvekød
Svin og svinekød
Andre produkter

36,0
11,4
3,1
17,6
3,9

37,0
11,2
2,9
18,6
4,3

32,3
11,3
2,9
14,4
3,7

31,1
10,9
2,6
13,5
4,1

35,3
11,3
2,7
17,0
4,3

39,6
11,3
2,2
21,1
5,0

35,5
11,3
2,2
17,2
4,8

34,7
11,4
2,1
16,3
4,9

2. Vegetabilske produkter

16,8

17,0

16,2

15,5

15,1

15,9

15,2

15,4

3. Produkter i alt (1+2)

52,8

54,0

48,5

46,6

50,4

55,5

50,7

50,1

4. Tjenester og sekundære
aktiviteter

1,0

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

5. Besætnings- og lagerforskydninger

0,5

0,0

-0,1

-0,2

1,0

0,3

0,1

0,1

54,3

55,2

49,6

47,7

52,7

57,1

52,1

51,6

32,7
18,7

34,8
19,9

34,6
19,9

33,2
18,4

34,5
19,2

35,3
19,9

34,7
19,7

34,8
19,6

10,9

11,6

11,7

11,7

12,1

12,2

11,7

11,9

3,1

3,3

3,0

3,1

3,2

3,2

3,3

3,3

21,6

20,4

15,0

14,5

18,2

21,8

17,4

16,8

9. Generelle subsidier

5,6

5,7

5,5

5,4

5,6

6,4

6,5

6,6

10. Skatter og afgifter

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

1,1

1,1

1,2

26,5

25,3

19,7

19,1

22,9

27,1

22,8

22,2

12. Afskrivning

6,6

6,6

6,6

6,7

6,8

6,8

6,9

7,0

13. Lønnet arbejdskraft4)

2,6

2,8

2,9

2,9

2,9

3,2

3,3

3,4

14. Nettorestindkomst
(11-12-13)

17,3

15,9

10,2

9,5

13,2

17,1

12,6

11,8

6. Produktion i alt inkl. forskydninger (3+4+5)
7. Rå- og hjælpestoffer m.v.
Foderstoffer
Udsæd, gødning og
andre hjælpestoffer m.v.
Reparation og
vedligeholdelse
8. Bruttofaktorindkomst
før generelle subsidier
og afgifter (6-7)

11. Bruttofaktorindkomst
(8+9-10)

1) Omfatter det egentlige landbrug samt pelsdyravl, jagt og biavl, men ikke gartneri.
2) Foreløbige tal.
3) Egne skøn.
4) Ifølge Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik.
Kilde: Baseret på Danmarks Statistik og Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik, Serie A.
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Figur 1.1.

Bruttofaktorindkomsten, værdi-, pris- og mængdeindeks, 1996 = 100
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* Foreløbige tal.
** Egne skøn.
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik.

Værdien af animalske produkter udgjorde 70
pct. af samlede
produktionsværdi

17 pct. prisstigning på gødning i
2001

I 2001 steg værdien af den samlede produktion inkl. beholdningsforskydninger med 4,4 mia. kr. til 57,1 mia. kr. I indeværende år ventes værdien af blive reduceret med 5,0 mia. kr. efterfulgt af et skønnet fald på 500 mio. kr. i det kommende år. I
2001 udgjorde produktionen af animalske produkter 70 pct. af
landbrugets samlede produktionsværdi, de vegetabilske produkter 28 pct. og de resterende 2 pct. udgjordes af landbrugets tjenester og sekundære aktiviteter.
Udgiften til rå- og hjælpestoffer m.v. steg med 800 mio. kr. i
2001 til 35,3 mia. kr. Der var tale om gennemsnitlige prisstigninger på 6 pct., med 7 pct. stigning på foder og 17 pct. på gødning, mens energipriserne faldt lidt. For indeværende år ventes
udgiften til rå- og hjælpestoffer at falde lidt alene som følge af
et lidt lavere prisniveau, mens udgiften ventes uændret i det
kommende år med kun mindre pris- og mængdeændringer.
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Figur 1.2.

De generelle subsidiers andel af
bruttofaktorindkomsten, pct.
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Anm.: Generelle subsidier består af tilskud, der udbetales direkte til landbrugeren,
men omfatter ikke tilskud til frø af græsser og græsmarksbælgplan-ter mv.,
som er medtaget i produktionsværdien.
* Foreløbige tal.
** Egne skøn.
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik

Som følge af stigende animalsk produktion forventes foderforbruget at stige i såvel 2002 som i 2003, mens foderpriserne
skønnes at falde - i 2002 som følge af lavere kornpriser og i
2003 som følge af lavere proteinpriser.
Fortsat faldende
forbrug af gødning

Det er vurderingen at gødningsforbruget fortsat vil falde og til
lavere priser i indeværende år, men uændret prisniveau i det
kommende år.
Landbrugssektorens nettorestindkomst, der går til forrentning af
den samlede kapitalindsats i sektoren samt til aflønning af landbofamiliernes arbejdsindsats i bedriften, steg i 2001 med 3,9
mia. kr. til 17,1 mia. kr. I 2002 forventes restindkomsten at falde
med 4,5 mia. kr. til 12,6 mia. kr. og i 2003 med yderligere med
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800 mio. kr. til 11,8 mia. kr.

Generelle tilskud
udgør 50 pct. af
nettorestindkomsten

Den lønnede arbejdskraft fastholdes

Nettorestindkomsten omfatter provenuet fra de forskellige landbrugsordninger i form af prisstøtte (til fx frøafgrøder, sukkerroer
og mejeriprodukter) og generelle tilskud (til fx areal- og dyretilskud). I indeværende år forventes de generelle tilskud at udgøre godt 50 pct. af nettorestindkomsten.
Ved beregning af nettorestindkomsten fragår omkostninger til
kapitalforbrug (afskrivninger) og lønnet arbejdskraft. Omfanget
af den lønnede arbejdskraft i landbruget har været mærkbart faldende siden anden verdenskrig, som følge af den betydelige
vækst i landbrugets arbejdsproduktivitet. Dette hænger især
sammen med den stigende mekanisering. Imidlertid synes koncentrationen af husdyrproduktionen på stadig færre bedrifter at
stabilisere behovet for lønnet arbejdskraft. Ifølge regnskabsopgørelsen for 2001 er forbruget af lønnet arbejdskraft således steget for sektoren. For indeværende år og det kommende forventes næsten uændret indsats af kapital og lønnet arbejdskraft til
lidt stigende priser.

Heltidsbrugene
Resultat fra
landbruget
71.000 kr. højere
pr. brug i 2001

Familiens løbende opsparing udgjorde 84.000 kr.
i 2001, …

Driftsresultatet før renter fra landbruget steg i år 2001 med
71.000 kr. til 654.000 kr. pr. heltidsbrug, jf. tabel 1.2. Driftsresultatet svarer begrebsmæssigt til sektorens nettorestindkomst
og angiver dermed det beløb, der er til rådighed til aflønning af
brugerfamiliens arbejdsindsats samt til forrentning af den samlede kapitalindsats i landbruget. Den samlede husstandsindkomst steg imidlertid kun med 57.000 kr., idet større nettorenteudgifter kun delvist blev opvejet af større indtjening uden for
landbruget. Familiens løbende opsparing udgjorde 84.000 kr.,
eller lidt mindre end året før trods en større indtjening, hvilket
især forklares af højere personlige skatter.
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Tabel 1.2.

Heltidsbrugenes1) løbende indkomst og opsparing, 1000 kr. pr. bedrift
1996

1997

1998

1999

2000

2001

20022)

20032)

1. Driftsresultat før renter
(nettorestindkomst) fra
landbruget

498

513

348

374

583

654

493

453

2. Overskud, andet erhverv
inkl. bolig
3. Lønindtægt

71
95

72
103

89
108

96
111

99
114

101
127

107
133

113
140

664

688

545

581

796

882

733

706

300

307

329

359

389

417

446

473

37

36

36

38

35

34

34

34

7. Løbende indkomst
(4-5+6)

401

417

252

260

442

499

321

267

8. Personlige skatter
9. Privat forbrug

91
222

109
227

118
231

89
244

98
251

148
267

123
271

104
281

88

81

-97

-73

93

84

-73

-118

4. Løn og restindkomst
(1+2+3)
5. Nettorenteudgifter
6. Pension, dagpenge og
børnetilskud

10. Løbende opsparing
(7-8-9)

Anm.: Udgiften til kunstgødning og udsæd indgår i status som jordbeholdninger og påvirker således driftsresultatet med et års forsinkelse.
1) Brug, hvor arbejdsindsatsen svarer til mindst en fuldtidsbeskæftiget, og hvor driftslederen samtidig er ejer
eller forpagter.
2) Skøn.
Kilde: Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik, Serie A.

… men egenkapitalen
steg realt med 663.000
kr.

I 2001 steg egenkapitalen – regnet i faste kroner – med
663.000 pr. heltidsbruger, hvilket skyldtes reale kapitalgevinster på 604.000 kr. samt løbende opsparing og kapitaloverførsler på 59.000 kr., jf. bilagstabel 1.1.
Over de sidste fem år er der konstateret meget betydelig
reale kapitalgevinster for landbohusstandene, hvoraf hovedparten stammer fra reale prisstigninger på fast ejendom, jf. bilagstabel 1.1 og figur 1.3. I historisk perspektiv
er de reale kapitalgevinster på fast ejendom af et usædvanligt højt omfang.
I år 2001 udgjorde antallet af heltidsbrug ejet eller forpagtet af driftslederen (selskabsformer m.v. udeladt) 21.560.
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Figur 1.3.

Prisen på landbrugsejendomme og forbrugerpriser, indeks, 1995 = 100
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Anm.: Prisen på landbrug vedrører salg i almindelig fri handel.
Kilde: Konjunkturstatistik, Danmarks Statistik.

Resultat fra landbruget 160.000 kr.
lavere pr. brug i
2002 …
… og 40.000 kr.
lavere i 2003

I indeværende år ventes driftsresultatet før renter fra landbruget af falde med ca. 160.000 kr. til ca. 490.000 kr. pr. heltidsbrug. Ændringen afspejler dels den tilsvarende udvikling omtalt for sektoren, dels en reduktion i antallet af heltidsbrug. For
det kommende år skønnes resultatet fra landbruget at falde
yderligere med ca. 40.000 kr. til ca. 450.000 kr. pr. heltidsbrug.
Husstandsindkomsten forventes i indeværende år at falde med
ca. 180.000 kr. til ca. 320.000 kr. pr. heltidsbrug og skønnes at
falde yderligere i det kommende år med godt 50.000 kr. til
knap 270.000 kr. pr. heltidsbrug. For både indeværende som
for det kommende år ventes den lavere indtjening at resultere i
en negativ løbende opsparing.
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Der forventes fortsat nettolånoptagelse på heltidsbrugene

En væsentlig post i indkomstopgørelsen udgøres af nettorenteudgifterne. I år 2001 udgjorde nettorenterne 417.000 kr. pr.
heltidsbrug, hvilket er 28.000 kr. mere end året før. Det er forventningen, at udgifterne vil fortsætte med at stige såvel i indeværende år som i det kommende år. Det skønnes således, at
der fortsat vil være en nettolånoptagelse til at finansiere fx investeringer i svinesektoren og omsætning af mælkekvote, der
forstærkes af strukturudviklingen. Både den lange og den korte rente har været faldende de sidste to år, og der forventes ikke stigninger af betydning i det kommende år. Der optages
fortsat en stigende andel af lånene som rentetilpasningslån,
inkl. euro-lån, både ved nyoptagelse af lån og ved omlægning.
Euro-lån har således fået stærkt stigende betydning. Som følge
af forskellen på den korte og lange rente har det hidtil medvirket til at dæmpe væksten i renteudgifterne.

Deltidsbrugene

Deltidsbrugenes
husstandsindkomst
steg i 2001 …

I 2001 steg den samlede husstandsindkomst med 20.000 kr. til
365.000 kr. pr. deltidsbrug, jf. tabel 1.3. Familiens løbende opsparing udgjorde 8.000 kr. Egenkapitalen steg realt med
232.000 kr. pr. deltidsbruger, idet reale kapitalgevinster udgjorde 213.000 kr. heraf, mens løbende opsparing og kapitaloverførsler udgjorde 19.000 kr., jf. bilagstabel 1.2.
I år 2001 udgjorde antallet af deltidsbrug ejet eller forpagtet af
driftslederen 22.738 eller lidt flere end antallet af heltidsbrug.
På deltidsbrugene minder økonomien meget om en lønmodtagerfamilies, idet bedriften kun lægger beslag på et mindre antal timer og hvor der er lagt størst vægt på planteavl. Landbrugsejendommen tjener derfor primært som beboelse.

… og vil fortsat
stige i 2002 og 2003

For indeværende og det kommende år forventes udviklingen i
indtjeningen at afvige markant fra heltidsbrugenes, idet husstandsindkomsten for deltidsbrugene ventes at fortsætte stigningen, dog i afdæmpet takt.
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Tabel 1.3.

Deltidsbrugenes1) løbende indkomst og opsparing, 1000 kr. pr. bedrift
1996

1997

1998

1999

2000

2001

20022)

20032)

1. Driftsresultat før renter
(nettorestindkomst) fra
landbruget

43

40

25

28

34

32

25

28

2. Overskud, andet erhverv
inkl. bolig
3. Lønindtægt

69
183

62
209

69
220

76
237

73
271

76
288

79
305

82
323

4. Løn og restindkomst
(1+2+3)

295

311

314

341

378

396

409

433

62

69

74

79

90

89

95

100

62

57

56

53

57

58

58

57

7. Løbende indkomst
(4-5+6)

295

299

296

315

345

365

372

390

8. Personlige skatter
9. Privat forbrug

85
188

93
194

99
199

95
214

101
232

112
245

115
254

119
265

22

12

-2

6

12

8

3

6

5. Nettorenteudgifter
6. Pension, dagpenge og
børnetilskud

10. Løbende opsparing
(7-8-9)

Anm.: Udgiften til kunstgødning og udsæd indgår i status som jordbeholdninger og påvirker således driftsresultatet med et års forsinkelse.
1) Brug, hvor arbejdsindsatsen udgør mindre end en fuldtidsbeskæftiget, og hvor driftslederen samtidig er ejer eller forpagter, samt hvor landbruget har et standarddækningsbidrag svarende til mindst 10 ha landbrugsareal.
2) Skøn.
Kilde: Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik, Serie A.

1.2.

Landbrugspolitikken under
løbende omlægning

Institutionelle priser og tilskud

Den fælles landbrugspolitik i EU har siden begyndelsen af
1990’erne været under løbende omlægning og tilpasning til de
internationale krav, der især tager udgangspunkt i GATT-aftalen
på landbrugsområdet. Aftalens krav er fuldt gældende fra
2000/2001. En væsentlig del af politikkens omlægning har bestået i indførelse af areal- og dyretilskud som kompensation for
nødvendige reduktioner i prisstøtten.
Det er især GATT-aftalens krav om øget markedsadgang og begrænsning af den subsidierede eksport, der har tvunget EU til at
nedsætte de interne priser på
områder, hvor udbuddet
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ikke direkte er kvoteret, og hvor prisniveauet har ligget betydeligt højere end verdensmarkedet.

Mælkesektoren
omlægges fra
2005 til 2007

Omlægningen indledtes med 1992-reformen, der var fuldt gennemført i 1995, og denne reform bliver uddybet og udbygget
med Agenda 2000 reformen. Uddybningerne blev færdige i
2001 for reformafgrødernes vedkommende og i 2002 for oksekøds vedkommende. Derimod skal omlægningen af mælkesektoren ifølge Agenda 2000 først foregå i treårsperioden 2005 til
2007.
I indeværende konjunkturoversigt er der ikke taget hensyn til
eventuelle påvirkninger afledt af resultatet af de igangværende
overvejelser foranlediget af Kommissionens forslag af 10. juli
2002 til midtvejsrevision af EU’s landbrugspolitik. Heri indgår
blandt andet forslag om yderligere uddybning af kornprispolitikken samt en eventuel fremskyndelse af mælkesektorens omlægning. For en nærmere diskussion af disse forhold henvises til
kapitel 2.

Årlige
prisforhandlinger uden
betydning

Nedsættelse af
mindstepriser på
korn og oksekød

De årlige prisforhandlinger har ikke haft nogen større betydning
siden 1992-reformen. Efter reformens gennemførelse og frem til
år 2000 har der således ikke været ændringer i de institutionelle
priser regnet i euro, jf. tabel 1.4. Derefter afspejler udviklingen i
mindstepriserne implementeringen af Agenda 2000.
Mindstepriserne for korn, sukker, smør, skummetmælkspulver
og oksekød blev i gennemsnit reduceret med godt 4 pct. i markedsåret 2001/02 som følge af tilpasning af korn- og oksekødpriserne og med knap 1 pct. i 2002/03 alene som følge af oksekødsprisernes tilpasning. Ifølge Agenda 2000 vil der derefter ikke ske noget med sikkerhedsnettet før år 2005, hvor tilpasningen
for mejeriprodukter indledes.
I de sidste tre år er sikkerhedsnettet udtrykt i kroner for alle interventionsprodukter under ét reduceret betydeligt mere end de
tilsvarende markedspriser. I markedsåret 2001/02 blev sikkerhedsnettet således sat ned med 4,5 pct., mens markedspriserne
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Markedspriser
falder mindre
end mindstepriser

kun faldt med 0,6 pct., jf. tabel 1.4. Denne tendens forventes at
fortsætte i 2002/03, jf. omtalen senere. Som det var tilfældet i
forbindelse med 1992-reformen, kniber det tilsyneladende også i
forbindelse med Agenda 2000 at administrere markedsordningerne sådan, at priser på det indre marked tilpasses nedad som
tilsigtet. Resultatet er, at landbruget bliver overkompenseret i en
periode. Forholdet indebærer desuden, at interventionsordningerne kun er anvendt i mindre omfang i Danmark.
Tabel 1.4.

Prisændring på interventionsprodukter, pct. fra
året før (markedsår)
96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02 02/03

Garanterede priser i
ECU/euro1)
Kronedevaluering2)

0,0
-0,3

0,0
0,7

0,0
-0,7

0,0
-0,7

-3,9
0,2

-4,2
-0,3

-0,8
-0,15)

Salgspris i kr. for
interventionsprodukter3)

-2,3

-2,8

-2,9

0,2

1,9

-0,64)

-0,56)

1) Ifølge den danske produktionssammensætning. Efter 1998 i euro.
2) Tidsvejet gennemsnit. Ændringen i den "grønne" kronekurs frem til slutningen af 1998. Siden da af ændringen i kronens markedskurs i forhold til euro.
3) Korn, sukker, smør, skummetmælkspulver og oksekød. Markedsår dannet
som gennemsnit af to kalenderår.
4) Foreløbig beregning.
5) Baseret på kronens kurs i oktober 2002.
6) Skøn.
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik og Europa-Kommissionen.

I den fælles landbrugspolitik har de direkte tilskud siden 1992
været fastlagt i de to forannævnte reformer. Da satserne principielt er fastsat i euro, udhules tilskuddenes realværdi af inflation.

Enhedstilskud til
reformafgrøder

Med den seneste reform – Agenda 2000 – blev dyretilskuddene
opdelt i basistilskud, som er generelle for hele EU, og nationale
puljer, der for Danmarks vedkommende udgør 11,8 mio. € fra år
2000, svarende til 88 mio. kr. I Danmark bliver den nationale
pulje udbetalt som dyretilskud. Arealtilskuddene er samtidig
blevet omlagt til enhedstilskud, dvs. samme tilskud pr. ha for
korn, raps og brak. Til proteinafgrøder ydes et tillæg til enheds-
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tilskuddet for at fastholde en vis selvforsyning af protein i EU.
Areal- og dyretilskuddene fremgår af bilagstabel 1.3 og bilagstabel 1.4.
Fra 2005 indføres der ifølge Agenda 2000 direkte tilskud til
mælkeproduktion bestående af et basistilskud, der kun gives til
den nuværende mælkekvote og er generelt for EU, samt af nationale puljer, der skal følge lignende regler som for oksekød.

Eksportstøtte

Eksportstøtte betyder mindre

I 2001/02 udgjorde den samlede landbrugseksport 52,9 mia. kr.
- eller det samme som året før. Heraf tegnede eksportrestitutionerne sig for 1,4 mia. kr., svarende til knap 7 pct. af eksportværdien til tredjelande, jf. tabel 1.5. Denne andel er den hidtil laveste i den periode Danmark har været medlem af EU, hvilket
primært skyldes omlægningen af den fælles landbrugspolitik fra
produktstøtte i form af høje interne priser til direkte støtte.
Tabel 1.5.

Landbrugseksport til EU og andre lande, samt
eksportrestitutioner i driftsår
96/97

Landbrugseksport i alt, mia.kr.
Heraf til
EU, pct.
Andre lande, pct.
Eksportrestitutioner, mia. kr.
Andel af eksportværdi til
andre lande, pct.

1)

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

46,5

47,1

43,3

47,1

52,8

52,9

61,9
38,1

62,5
37,5

60,7
39,3

60,0
40,0

61,0
39,0

60,9
39,1

1,9

1,8

2,7

1,5

1,4

10,8

10,8

14,2

7,4

6,8

2,42)
13,4

1) Inklusive restitutioner.
2) Afgiften på korneksporten er ikke modregnet.
Kilde: Danmarks Statistik.

Eksportstøttens højde variere stærkt mellem produkter. Mens de
kornbaserede produkter – svinekød, æg og fjerkrækød – kun har
modtaget lidt eksportstøtte de sidste par år som følge af den førte kornprispolitik, modtager kvægsektoren og især mejerisektoren fortsat betydelig støtte. Af den samlede eksportstøtte i
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2001/02 modtog mejeriprodukter i alt 74 pct., svarende til godt
1 mia. kr. Blandt mejeriprodukter modtager ost relativt mindst.
Med en eksportandel på næsten 40 pct. til tredjelande er Danmark særlig afhængig af EU’s førte restitutionspolitik.

1.3.

Udviklingen i de enkelte sektorer

I det følgende belyses udsigterne indenfor de enkelte sektorer i
landbruget. En oversigt over centrale forudsætninger for 2002
og 2003 er anført i bilagstabel 1.5.

Animalsk produktion

Animalsk produktion forventes at stige …

… men værdien
at falde som følge
af prisfald

Efter et samlet fald i den animalske produktion på godt 2 pct. i
årene 1999 og 2000 steg produktionen næsten tilsvarende i
2001, jf. figur 1.4. I 2002 og 2003 forventes væksten at fortsætte
med knap 3 pct. i alt. Med en ret stabil mælkeproduktion og en
vigende produktion af oksekød som følge af mælkekvoten, skal
udsvingene hovedsageligt forklares af produktionscyklerne fra
svinekød og pelsskind.
I 2001 steg værdien af den animalske produktion med 4,3 mia.
kr. til 39,6 mia. kr. som følge af betydelige prisstigninger samt
en mindre mængdestigning. I indeværende år forventes værdien
at falde med 4,1 mia. kr. som følge af prisfald. I 2003 forudses
en mindre produktionsstigning overskygget af lidt større prisfald
med et fald i værdien på ca. 800 mio. kr. til følge. Baggrunden
for de faldende priser i indeværende og det kommende år er bl.a.
den forsinkede tilpasning af de interne markedspriser på korn og
oksekød til de reducerede institutionelle priser.
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Figur 1.4.

Animalske produkter, værdi-, pris- og mængdeindeks, 1996 = 100
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* Foreløbige tal.
** Egne skøn.
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik.

Mælk
Verdensmarkedspriserne på mejeriprodukter har været faldende
det sidste års tid som følge af en stigende produktion navnlig i
New Zealand og Australien, men også Polen og Rusland.

Interventionslagre
for mejeriprodukter i EU begynder
af vokse

Efter en periode med tomme interventionslagre af skummetmælkspulver og kun små smørlagre er EU igen begyndt at opbygge interventionslagre som følge af forringede afsætningsforhold til tredjelande. For EU er forholdene forstærket af en
svagere dollar i forhold til euro. Det seneste års udvikling
kommer efter to år med relativt høje verdensmarkedspriser.
I EU er udbuddet af mejeriprodukter reguleret af kvoteordningen. Den samlede kvote er blevet udvidet med 1,2 pct. i to trin i
aprilårene 2000/01 og 2001/02, idet den nationale kvote for
Grækenland, Irland, Italien og Spanien blev forøget, jf. Agenda
2000.
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Selv om den danske mælkekvote er forblevet uændret, og kvoten fortsat udnyttes fuldt ud inden for aprilår, faldt mælkeproduktionen med næsten 4 pct. i kalenderåret 2001.

Højere mælkepris
i 2001

Tabel 1.6.

Den faldende mængde blev afsat til næsten 4 pct. højere priser
ab landmand, jf. tabel 1.6. I indeværende år forventes uændrede
priser og dermed stort set uændret produktionsværdi på ca. 11,3
mia. kr. De stagnerende priser skyldes især vigende smørpriser,
mens afsætningen af ost har kunnet fastholde mælkeprisen til
landmanden.

Mængde- , pris- og værdiændring i bruttofaktorindkomsten, pct. fra
året før
------ Mængder1) ----20012) 20023) 20033)

Animalske produkter
Mælk
Kvæg, okse- og kalvekød
Svin og svinekød

---------- Priser --------20012) 20023) 20033)

-------- Værdier -------20012) 20023) 20033)

2
-4
-4
4

2
0
0
4

1
0
-4
1

10
4
-15
19

-12
0
1
-22

-3
1
1
-6

12
0
-18
24

-10
0
1
-19

-2
1
-3
-5

Vegetabilske produkter

3

-2

1

2

-2

0

5

-5

1

Produktion i alt inkl.
forskydninger

0

0

1

8

-9

-2

8

-9

-1

-3

1

0

6

-3

0

2

-2

0

Bruttofaktorindkomst før generelle subsidier og afgifter

7

-1

3

12

-19

-7

20

-20

-4

Bruttofaktorindkomst

7

-1

3

11

-15

-6

18

-16

-3

11

-1

8

17

-25

-13

29

-26

-7

Rå- og hjælpestoffer mv.

Nettorestindkomst

1) Beregnet på grundlag af pris- og værdiindeks.
2) Foreløbige tal.
3) Egne skøn.
Kilde: Baseret på Danmarks Statistik.

I Danmark er osteproduktionen udvidet på bekostning af produktionen af smør og fedtholdigt mælkekonserves.
Imidlertid har en stærkere euro i forhold til dollar samt et stigende udbud på verdensmarkedet betydet sværere afsætnings-
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forhold også for osten. I sådan en situation kan produktion af
smør og skummetmælkspulver til intervention komme på tale,
hvilket som nævnt allerede sker i et vist omfang i nogle af de
øvrige EU-lande. I Danmark er det imidlertid mange år siden,
der er blevet solgt mejeriprodukter til intervention.

Forventning om
begrænsede prisstigninger

Den globale efterspørgsel efter mejeriprodukter skønnes at stige
noget i 2003 efter afmatningen i indeværende år med vigende
priser. For EU sætter GATT-aftalen begrænsning på i hvor stort
omfang, der kan ydes støtte til tredjelandseksporten. Det er især
for ost, at aftalen i praksis har været begrænsende. Imidlertid er
mælkekvotens begrænsende effekt på udbuddet i EU sammen
med en fortsat stigende efterspørgsel efter ost og konsummælksprodukter med til at lette afsætningen af mejeriprodukter.
Ifølge Agenda 2000 ligger kvoten fast i EU fra 2001/02 og frem
til 2005/06. Den forventede opbygning af EU’s interventionslagre i indeværende år sammen med en formentlig fortsat stærk
euro i forhold til dollar begrænser dog mulighederne for prisstigninger i 2003.
Afsætningen af danske mejeriprodukter i 2003 forventes at foregå til priser lidt over de garanterede priser. Det skønnes imidlertid, at der kun er grundlag for en symbolsk prisstigning i forhold til indeværende år, således at produktionsværdien kun stiger med ca. 100 mio. kr. til 11,4 mia. kr.

Kød

BSE-krise og
mund- og klovsyge

Den europæiske produktion og afsætning af kød har været influeret af BSE-krise (kogalskab) og mund- og klovsyge. Den anden
BSE-krise begyndte i oktober 2000 og der blev konstateret
mund- og klovsyge i England i februar 2001. Sidstnævnte bredte
sig til Irland, Frankrig og Holland. Den første ko med BSE i
Danmark blev fundet i vinteren 2000, hvorimod Danmark gik fri
af smitte med mund- og klovsyge. BSE-krisen betød faldende
efterspørgsel, vigende priser og nedgang i slagtninger. Der blev
indført foranstaltninger i EU med overvågning af alt slagtekvæg
over 30 måneder samt kød- og benmelsrestriktioner. Som følge
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af forebyggende indgreb mod mund- og klovsygen i Danmark
faldt markedstilførslerne og eksport af levende dyr i en periode i
foråret 2001. Især i UK blev der nedslagtet eller slagtet et betydeligt antal dyr som følge af mund- og klovsygen.

Normalisering af
markedet for kød

Forventning om
faldende interventionslagre for
oksekød

Den seneste udvikling har betydet, at den ekstraordinære situation, som skyldtes ovennævnte forhold, er ved at være normaliseret igen. Forbruget af kød i EU, der i såvel 2000 som 2001 var
meget lavt, ventes i 2002 at stige markant, og derefter udvikle
sig normalt. Omlægningen af oksekødspolitikken ifølge Agenda
2000 har lettet afsætningssituationen, idet prisniveauet på det
indre marked dermed er sænket med i alt 20 pct. målt på interventionspriserne.
Mens den globale okse- og kalvekødforsyning er udtryk for en
stabil, men lav vækst faldt den som nævnt i EU i år 2000 og er
først i indeværende år ved at genvinde et normalt niveau. For
det kommende år ventes en stagnerende produktion af okse- og
kalvekød både i USA og EU. Efter at interventionslagrene af
oksekød var tømt i år 2000 skete der atter en vis opbygning i
2001 afledt af ovennævnte fald i det interne forbrug. I indeværende år er markedsbalancen normaliseret så meget, at det måske kommer på tale at begynde at nedbringe de offentlige lagre.
Udviklingen i den globale produktion af fjerkrækød udviser en
fortsat betydelig vækst, mens den globale produktion af svinekød er præget af udsving – tilsyneladende med tendens til en vis
samvariation i USA’s og EU’s svinecykler.

Væksten i EU’s
produktion af
svinekød lav

EU’s produktion af svinekød nåede et lavpunkt i år 2001 – forstærket af især UK’s problemer med mund- og klovsyge. I indeværende år ventes EU’s produktion at stige lidt, men skønnes
ikke at stige yderligere i det kommende år. Det forklares især af
fortsatte problemer i UK med produktionen samt af miljøindgreb i Holland. Sammen med Spanien udviser den danske produktion den mest stabile fremgang. Af EU’s samlede produktion
i indeværende år skønnes den danske produktion at udgøre knap
12 pct. mod godt 9 pct. for ti år siden.
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I 2001 steg salgsværdien af dansk svinekød med 4,1 mia. kr. til
21,1 mia. kr. som resultat af en prisstigning på 19 pct. og en
mængdestigning på 4 pct., jf. tabel 1.6 og figur 1.5. For indeværende år forventes et fald i værdien på 3,9 mia. kr. til 17,2 mia.
kr. som følge af et forventet prisfald på 22 pct. og en forventet
mængdestigning på 4 pct.
Figur 1.5.

Priser for slagtesvin, basisnotering, øre pr. kg slagtet vægt
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn.

De gunstige afsætningsforhold for svinekød i 2001 skyldtes i et
vist omfang forbrugernes reaktion på BSE-krisen samt det mindre udbud af svinekød bl.a. i UK som følge af mund- og klovsygen. I indeværende år har såvel det stigende udbud af svinekød i
EU som normaliseringen af oksekødsmarkedet medvirket til at
presse svinekødspriserne.
Fortsat vækst i
dansk svineproduktion

Trods betydelige prisfald siden foråret 2001, hvor noteringen for
svinekød toppede, skønnes produktionen i Danmark at stige lidt
i det kommende år. En medvirkende forklaring på optimismen
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er formentlig forventning om fortsat lave foderpriser, idet kornprisen på det indre marked er bragt ned i overensstemmelse med
Agenda 2000. Samtidig er en basisnotering på over 9 kr. pr. kg
slagtevægt , der har været gældende siden foråret 2000 og frem
til midten af indeværende år ekstraordinær høj.

Normalisering af
markederne for
dansk svinekød

Den danske eksport af smågrise foregår igen i stort omfang, efter at den i 2001 blev ramt af restriktionerne som følge af mundog klovsyge, i hvilken forbindelse eksporten var lukket i en kortere periode i foråret. Også for svinekød er eksporten vendt tilbage til de sædvanlige markeder efter de vanskelige forhold i
2001, hvor der var tredjelandsmarkeder, der blev lukket på
grund af mund- og klovsygen. En stigende andel af den danske
svinekødseksport bliver således igen afsat til tredjelande med
Japan som den største importør. I EU er Tyskland den største aftager med UK på andenpladsen. I de sidste godt to år er der ikke
generelt givet restitutioner til svinekød, men alene til mere forarbejdede kvaliteter. Svinekødet bliver således stort set afsat på
verdensmarkedsvilkår og dette skønnes at fortsætte.
Afsætningen af dansk svinekød i 2003 vil være påvirket af forbrugernes fortsatte tilbagevenden til oksekød i EU efter BSEkrisen og stigende produktion af svinekød i fx Rusland og Brasilien. Med en forventet faldende produktion i USA vil det kunne
lette afsætningen på det japanske marked, hvor USA er vores
største konkurrent. Japans eget udbud ventes at fortsætte en svag
tilbagegang. Imidlertid er Canada, hvor produktionen forventes
at stige, også begyndt at gøre sig gældende på det japanske marked. I EU kan der påregnes en stigende import af svinekød fra
de central- og østeuropæiske lande som følge af reglerne om
minimumsadgang.

Forventning om
lavere priser på
svinekød

Med den store andel af eksporten til tredjelande vil prisniveauet
være påvirket af en formentlig fortsat faldende dollarkurs. Selv
om EU’s samlede udbud af svinekød som nævnt ventes uændret
skønnes det større dansk udbud at blive afsat til lavere priser end
indeværende år med et fald i produktionsværdien til følge.
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I 2001 faldt værdien af salgsproduktionen af okse- og kalvekød
med 18 pct. til 2,2 mia. kr. som følge af et prisfald på 15 pct. og
en nedgang i produktionen på 4 pct. I indeværende år forventes
en svag stigning i værdien baseret på en lille prisstigning. I de
nævnte værdier er ikke medregnet dyretilskuddene, der for kvæg
udgjorde 772 mio. kr. i 2001 og forventes at udgøre 854 mio. kr.
i 2002.

Lavere eksport
af dansk oksekød
i 2001

Markedet for
oksekød i EU
ryddet i 2001 ved
destruktion

Afsætningen af
oksekød i EU lettet

Eksporten af oksekød faldt i 2001 og det var især Danmarks traditionelle aftagere i EU, Spanien, Italien og især Tyskland der
svigtede. Rusland og Ungarn aftog imidlertid stigende mængder.
I indeværende år er afsætningen dog allerede ved at vende tilbage til Spanien og Italien. Trods de afsætningsmæssige vanskeligheder er der fortsat importeret store mængder oksekød hovedsageligt fra Tyskland og Holland. I 2001 svarede importen af
okse- og kalvekød til 55 pct. af det danske forbrug.
Markedet for oksekød er hurtigere en ventet normaliseret efter
BSE-krisen og lageropbygningen er tilsyneladende standset. EU
indførte dels en destruktionsordning, der løb fra årets begyndelse og frem til juli 2001, hvor der i stedet blev indført en særlig
opkøbsordning, der fungerede frem til og med første kvartal i år.
Størstedelen af det opkøbte oksekød blev også destrueret. I Irland, Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien udnyttedes EUordningerne til at få markedet ryddet for betydelige mængder
oksekød. I Danmark undgik man destruktion ved at indføre
BSE-test fra starten. Den almindelige interventionsordning blev
samtidig udvidet med ekstraordinære lofter.
Afsætningen af dansk okse- og kalvekød vil i det kommende år
være præget af fortsat faldende priser på svinekød. Omlægningen fra pristilskud til direkte tilskud for oksekød jf. Agenda
2000 er afsluttet i markedsåret 2002/03, hvor den samlede prisnedsættelse som nævnt har udgjort i alt 20 pct. Ændringen har
alt andet lige lettet afsætningen af oksekød i forhold til konkurrerende produkter. Imidlertid er eksporten til tredjelande fortsat
meget afhængig af betydelige restitutioner. EU forventer at sælge fra interventionslagrene i det kommende år, især med henblik
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på eksport til tredjelande. Med et nogenlunde normaliseret marked og et mindre dansk udbud til lidt højere priser skønnes værdien af dansk oksekød af falde med knap 100 mio. kr. Imidlertid
modgås faldet af en stigning i dyretilskuddene på godt 50 mio.
kr.

Pelsskind
Stigende produktion til stigende
priser af danske
pelsskind

Lidt usædvanligt har dansk pelsdyravl de sidste tre år været inde
i en forholdsvis stabil periode med stigende produktion til stigende priser. I 2001 steg produktionen således med 9 pct. til 9
pct. højere priser, hvilket resulterede i en værdi af salgsproduktionen på i alt 2,7 mia. kr.
Udbuddet af skind fra 2002 kan forventes at blive lidt større end
året før, idet der var en fremgang af avlstæver på knap 3 pct.,
men med en tilbagegang i antal hvalpe pr. tæve. Der kan samtidig forventes udvælgelse af dyr til en stigende avl i 2003 som
følge af en forholdsvis god produktionsøkonomi. Afsætningen
af årets produktion vil blive udbudt på auktioner fra december
2002 til september 2003. Hong Kong har i de seneste år været
den største aftager af minkskind, idet knap halvdelen er solgt
dertil med henblik på forarbejdning. Salget af de forarbejdede
skind sker dels på hjemmemarkedet og dels i USA, Europa og
Rusland. Rusland er traditionelt storaftager af skind, og den russiske efterspørgsel kan forventes at være stor som følge af en
forholdsvis god økonomi for tiden på grund af høje energipriser.

Fortsat stigende
produktion til vigende priser i
2002

Skindmarkedet har de sidste tre år været ganske stabilt og denne
tendens ventes at fortsætte, ikke mindst som følge af en generel
god økonomisk vækst i Kina og Rusland. Traditionelt handles
danske skind i dollars, hvilket kan dæmpe forventningerne til
prisudviklingen lidt regnet i kroner. Det er vurderingen, at der er
god balance mellem udbud og efterspørgsel af skind for nærværende med udsolgte lagre efter den afsluttede sæson. Imidlertid
er den økonomiske vækst såvel i USA som i Europa beskeden.
På den baggrund forventes det lidt større danske udbud afsat til
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lidt lavere priser i danske kroner, således at værdien af salgsproduktionen i 2002 falder med knap 5 pct. til 2,5 mia. kr.
Som nævnt skønnes avlen i Danmark at stige i 2003, men prisniveauet forventes at forblive uændret. Imidlertid er der tale om
særdeles usikre skøn, idet sidste auktion ligger i september
2004. Tilsyneladende har branchen for tiden succes med afsætningen, men forholdene er meget følsom for direkte ændringer i
moden og indirekte for angreb fra dyreværnsorganisationer, der
ønsker produktionen forbudt. Erfaringsmæssigt udgør valutakursændringer ligeledes en betydelig usikkerhedsfaktor.

Vegetabilsk produktion

Faldende foderroeareal og stigende areal med
græs og grøntfoder

Værdien af vegetabilske produkter, inkl. den interne omsætning
af foderkorn og grovfoder, steg i år 2001 med 800 mio. kr. til
15,9 mia. kr. Den interne omsætning udgjorde heraf 6,8 mia. kr.
Stigningen i værdien svarede til 5 pct., der fordelte sig ligeligt
på pris- og mængdestigning, jf. tabel 1.6 og figur 1.6. Udnyttelsen af landbrugsarealet udenfor basisarealet med reformafgrøder
udviste den sædvanlige tendens med faldende foderroeareal og
stigende areal med græs og grøntfoder, især med vedvarende
græs. Der var lavere udbytter pr. ha for både rodfrugter og græs.
For indeværende år forventes et fald i værdien af den vegetabilske produktion på 700 mio. kr. til 15,2 mia. kr. som følge af
mindre mængder til lavere priser. Arealtilskuddene, der ikke er
medregnet i ovennævnte værdier, udgjorde ca. 5 mia. kr. og vil
indtil videre være fastlåst nominelt på dette niveau.
I det kommende år skønnes den samlede værdi af de vegetabilske produkter at stige lidt, som følge af en større produktion til
uændrede priser. Skønnet forudsætter en normal høst.
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Figur 1.6.

Vegetabilske produkter, værdi-, pris- og mængdeindeks, 1996 = 100
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Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik.

Reformafgrøder
Rekordhøst af
korn i 2001

Enhedstilskud
ændrer konkurrenceevnen mellem reformafgrøder

Kornhøsten steg i år 2001 med 10 pct. til en rekord på 9,8 mia.
kg alene som følge af større kornareal. Ifølge høstprognosen udarbejdet af Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter samt oplysninger fra Danmarks Statistik forventes
kornhøsten i indeværende år at falde med ca. 5 pct. alene som
følge af lavere udbytte pr. ha. Både høsten af raps og ærter faldt
betydeligt i år 2001, som resultat af mindre arealer og af mindre
udbytter pr. ha. I indeværende år forventes større høst af såvel
raps som ærter som følge af større arealer. For det kommende år
vil en normalhøst indebære højere udbytte pr. ha for både raps
og ærter. Den indbyrdes konkurrenceevne mellem reformafgrøderne er blevet ændret med Agenda 2000, idet arealtilskuddet er
reduceret for ærter og især raps. I årene 2000 og 2001 er kornarealet således blevet forøget på bekostning af de to afgrøder,
mens der har været en uændret braklægning på 10 pct. af basisarealet.
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EU’s kornproduktion mere
markedsorienteret

I EU sker prisdannelsen på oliefrø og bælgsæd på verdensmarkedsvilkår, mens der stadig er prisordninger for korn. Imidlertid
er interventionsprisen sænket så meget - senest ifølge Agenda
2000 - at især prisen for hvede på det indre marked ofte svarer
til verdensmarkedsprisen. Den internationale kornforsyning har
derfor fået stigende betydning for prisdannelsen på korn i EU. I
de seneste år har der været tendens til faldende globale overgangslagre af korn, hvilket skulle indicere forventning om stigende efterspørgsel efter korn og dermed stigende kornpriser på
verdensmarkedet. For det kommende år skønnes prisen på korn
- regnet i kroner - at blive uændret.
Verdensmarkedsprisen for protein og oliefrø har været stigende
de sidste tre år regnet i kroner. EU’s forbud mod anvendelse af
kød- og benmel har skabt en ekstra efterspørgsel efter planteprotein. Som følge af fortsat stigende international forsyning af
oliefrø skønnes priserne på raps og ærter i det kommende år at
falde lidt – regnet i kroner.
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Bilagstabel 1.1. Ændring i egenkapitalens realværdi for heltidsbrug1), 1.000 kr. pr.
bedrift

1.

Løbende opsparing (tabel 1.2) og kapitaloverførsler

2.

Reale kapitalgevinster i alt

1998

1999

2000

2001

74

66

-115

-90

81

59

-64

551

345

621

364

604

-37
-10
3
-30

471
486
8
-23

304
401
7
-104

368
358
-21
31

289
229
-5
65

445
520
-3
-72

Brugerbolig ekskl. forpagtning

-35

29

-1

7

-14

34

Andre reale aktiver

-22

21

10

12

-5

48

4

13

-15

-12

-6

-23

Gæld
Ændring i egenkapitalens realværdi (1+2)

Anm.:

1997

Landbrug i alt
Fast landbrugsejendom ekskl. forpagtning
Inventar
Besætning og lager

Fordringer
3.

1996

26

17

47

246

100

100

10

617

230

531

445

663

Regnskabsopgørelsen omfatter både kalenderårs- og driftsårsopgørelser før år 2000. De reale kapitalgevinster består af den stigning i aktivernes realværdi samt det fald i gældens realværdi, der kan
tilskrives, at udviklingen i priserne (herunder kurserne) på aktiverne og gælden afviger fra udviklingen i forbrugerpriserne. Opgørelsen omfatter kun aktiver og gæld, der tilhører selvstændige landbrugere.

1) Definition: se tabel 1.2.
Kilde: Egne beregninger baseret på Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsmateriale.

Bilagstabel 1.2. Ændring i egenkapitalens realværdi for deltidsbrug1), 1.000 kr. pr.
bedrift

1.
2.

Løbende opsparing (tabel 1.3) og kapitaloverførsler
2)

Reale kapitalgevinster i alt
Landbrug i alt
Fast landbrugsejendom ekskl. forpagtning
Inventar
Besætning og lager
Brugerbolig ekskl. forpagtning
Andre reale aktiver

3.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

19

11

-6

8

14

19

-6

123

121

199

100

213

5
8
1
-4

97
98
1
-2

98
103
1
-6

132
136
-3
-1

77
76
-1
2

146
153
0
-7

-9

20

11

17

-5

42

-11

6

5

5

0

12

Fordringer

3

2

-6

-8

0

-13

Gæld

6

-2

13

53

28

26

13

134

115

207

114

232

Ændring i egenkapitalens realværdi (1+2)

1) Definition: se tabel 1.3.
2) Samme metode som i bilagstabel 1.1.
Kilde: Egne beregninger baseret på Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsmateriale.
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Bilagstabel 1.3. Arealtilskud i høstår, kr. pr. ha

Korn
Oliefrø
Proteinafgrøder
Braklægning

1996

1997

1998

1999

2000

2001

20021)

20032)

2.178
3.618
3.147
2.760

2.155
3.352
3.113
2.730

2.172
3.531
3.137
2.751

2.169
3.792
3.133
2.745

2.280
3.204
2.817
2.280

2.424
2.808
2.789
2.424

2.372
2.372
2.730
2.372

2.453
2.453
2.823
2.453

1) Reduceret som følge af overskridelse af det danske basisareal med 3,05 pct. ifølge foreløbig opgørelse.
2) Foreløbige, idet de afhænger af eventuel overskridelse af det danske basisareal samt kronens afvigelse
fra centralkursen i ERM2.
Kilde: Direktoratet for FødevareErhverv.

Bilagstabel 1.4. Husdyrtilskud i kalenderår, kr. pr. stk.

Handyr, pr. tilskud1)
Tyre, et tilskud
Stude, pr. tilskud
Ammekøer, årligt
Slagtetilskud, kvæg over 8 mdr.
Slagtetilskud, kalve mellem
1 og 7 mdr.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

20032)

842
1.122
-

1.045
842
1.122
-

1.045
842
1.122
-

1.045
842
1.122
-

1.204
919
1.228
201

1.384
1.018
1.362
395

1.561
1.115
1.488
595

1.567
1.119
1.492
597

-

-

-

-

126

246

372

373

1)

Slagtevægt mindst 200 kg. For handyr over 23 måneder kunne opnås 2 tilskud. Efter 1996 kan tyre kun
opnå én præmie.
2) Foreløbige, idet de afhænger af kronens afvigelse fra centralkursen i ERM2.
Kilde: Direktoratet for FødevareErhverv.

Bilagstabel 1.5. Centrale forudsætninger for 2002 og 2003, ændring i pct. fra året
før

Svinekød, produktion
Svinekød, pris
Pelsdyrskind, produktion
Pelsdyrskind, pris
Korn, avl
Korn, pris
Raps, avl
Raps, pris
Protein, pris
Energi, pris

2002

2003

4
-22
0
-5
-5
-3
5
-5
1
-5

1
-6
5
0
8
-2
-3
-5
-5
4

Anm.: Skønnene er baseret på internationale kilder, såsom USDA, OECD, Zentralen Markt- und Preisberichtstelle og Europa-Kommissionen samt danske institutioner, heriblandt Landskontoret for Planteavl,
Landbrugets Rådgivningscenter (korn- og rapshøst i 2002).
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2. Aktuelle tendenser i europæisk og amerikansk landbrugspolitik
The 2002 Farm
Bill og Midtvejsevalueringen

I maj 2002 vedtog den amerikanske kongres den nye landbrugslov, og i juli fremlagde EU-kommission den såkaldte midtvejsevaluering af den fælles landbrugspolitik. Mens den førstnævnte
er vedtaget og dermed tegner et tydeligt billede af den amerikanske politik, så repræsenterer EU Kommissionens udspil et
forslag til, hvorledes den fælles landbrugspolitik kunne reformeres i de kommende år. Forslaget er imidlertid vidtgående og
mere visionært end ventet, og der tegnes et billedet af en fælles
landbrugspolitik, der er i tråd med intensionerne bag de internationale handelsforhandlinger.
Nærværende kapitel har til formål at beskrive indholdet af den
seneste amerikanske landbrugslov og EU-kommissionens midtvejsevaluering med særlig vægt på de mere principielle elementer i de to udspil, herunder ikke mindst betydningen af at afkoble den direkte støtte.1 I forlængelse heraf diskuteres de to udspil
og i hvilken udstrækning de fortsætter tidligere års bevægelser i
retning af en mere markedsorienteret landbrugspolitik. Endvidere overvejes konsekvenserne af Det Europæiske Rådsmøde den
24. og 25. oktober for dele af midtvejsevalueringen.

2.1.
Lang tradition
for aktiv landbrugpolitik i EU
og USA

1

Baggrund

Europæisk og amerikansk landbrug har igennem årtier været
støttet gennem en aktiv landbrugspolitik, der omfatter en lang
række landbrugspolitiske instrumenter, herunder markedsprisstøtte og forskellige direkte støtteordninger. Denne støtte har
været og er fortsat finansieret af såvel forbrugere som skatteydere. Støtten har forårsaget omfattende forvridninger af landbrugsproduktionen i EU og USA, og har gennem den internationale handel også haft negative konsekvenser i en række lande

Ideen med at afkoble støtten er, at støtten udbetales uafhængig af landmandens aktuelle produktionsbeslutninger hvorfor fx afgrødevalg og produktionsbeslutninger bestemmes af markedspriserne. Herved undgås problemerne med en landbrugsproduktion, der ikke kan afsættes på markedsmæssige vilkår.
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og regioner udenfor EU og USA, herunder en række fattige
udviklingslande.
Udviklingen i landbrugsproduktionen og landbrugsstøtten opgjort som det såkaldte Producer Support Estimate (PSE)2 i de to
regioner er illustreret i tabel 2.1. Landbrugsstøtten har generelt
været noget lavere i USA end i EU. I år 2001 opgøres landbrugsstøtten i EU således til 35 pct. af produktionsværdien (inklusive de direkte tilskud), mens støtten i USA opgøres til knap
24 pct., dvs. godt 10 pct. point mindre end i EU. Som det også
fremgår har støtten udvist betydelige udsving i USA i de sidste
år bl.a. pga. den krisehjælp, der er blevet udbetalt til erhvervet.
I de sidste 10 år
større markedsorientering i europæisk …

De seneste 10 år er landbrugspolitikken blevet mærkbart omlagt
i en mere markedsorienteret retning. I EU har det traditionelle
støtteinstrument været markedsprisstøtte, men som led i Mac
Sharry reformen i 1992 blev en del af denne støtte omlagt til direkte tilskud. Således reduceredes interventionspriserne for en
række landbrugsprodukter og de europæiske landmænd fik derimod kompensationer i form af hektar- og dyrepræmier. Da
størrelsen af de direkte støttebetalinger afhænger af produktionen i det enkelte år, er disse betalinger ikke afkoblede, men omlægningen fra den forholdsvis forvridende markedsprisstøtte til
den lidt mindre forvridende direkte støtte repræsenterede et
skridt i retning af en mere markedsorienteret politik. Denne
strategi for omlægning af politikken blev fortsat i Agenda 2000
reformen.

… og i amerikansk landbrugspolitik

I USA har markedsprisstøtten traditionelt ikke spillet en lige så
stor rolle som i EU. Man har i stedet benyttet forskellige former
for direkte støtte, som f.eks. ”deficiency payments”. En vigtig
forskel på direkte støtte og markedsprisstøtte er, at mens begge

2

PSE (”producer support estimate”) er et mål for værdien af de årlige bruttooverførsler fra skatteborgere og forbrugere til landbrugsproducenter.
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Tabel 2.1.

Landbrugsstøtte i EU og USA
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

227,1
95,5

227,1
95,2

236,6
94,8

239,7
96,1

249,6 250,1
91,7 92,7

245,0
102,3

241,9
108,2

248,3
97,2

253,9
103,9

Støtte i % af produktionsværdi og direkte tilskud

38,3

37,2

35,1

34,8

31,6

31,9

36,1

38,7

33,8

35,0

Markedsprisstøtte i % af samlet støtte
Betalinger baseret på tilplantet areal eller antal dyr i % af samlet støtte

76,8
9,5

69,6
16,0

64,5
20,9

62,2
25,2

55,5
28,2

56,0
26,4

62,5
24,2

65,2
21,9

59,2
26,7

58,3
26,9

134,4
26,6

149,3
31,8

157,5
27,9

146,2
17,5

161,3 181,0
23,5 27,1

170,0
43,4

173,9
52,0

206,8
53,5

224,9
54,7

Støtte i % af produktionsværdi og direkte tilskud

14,0

16,6

13,9

8,7

10,7

12,3

20,2

23,7

23,8

23,7

Markedsprisstøtte i % af samlet støtte
Betalinger baseret på "historical entitlement" i % af samlet støtte

53,2
0,0

55,2
0,0

55,8
0,0

51,7
0,0

51,2
17,4

48,3
20,5

48,3
17,4

39,0
19,7

29,6
21,3

40,4
17,9

EU:
Samlet produktionsværdi, mia. EURO
Landbrugsstøtte (PSE), mia. EURO

USA:
Samlet produktionsværdi, mia. EURO
Landbrugsstøtte (PSE), mia. EURO

Kilde: OECD Agricultural Databases 2002.
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typer støtte kan forvride landmandens produktionsbeslutning, så
indebærer direkte støtte typisk ikke en forvridning af forbrugerens forbrugsbeslutning. I landbrugsloven fra 1996 (også kaldet
FAIR Act’en) tog amerikanerne skridtet fuldt ud, da de tidligere
”deficiency payments” blev afløst af direkte støttebetalinger,
hvis størrelse hverken afhang af nuværende produktion eller løbende priser, men derimod kun af historisk areal og referenceudbytte. Disse nye betalinger burde derfor i princippet være afkoblede og ikke have nogen effekt på produktionen.
Tilpasningerne af landbrugspolitikken i EU og USA skal naturligvis også ses i sammenhæng med udviklingen i de internationale handelsforhandlinger, hvor landbruget for første gang kom
ind under GATT-reglerne i forbindelse med Uruguay Runden.
Uruguay-runde aftalen på landbrugsområdet opstillede regler for
bl.a. markedsadgang, eksportstøtte, og indenlandsk støtte.

2.2.

Den nye amerikanske landbrugslov

Ny amerikansk
landbrugslov for
perioden
2002-07

Den nye amerikanske landbrugslov (”The Farm Security and
Rural Investment Act of 2002”), blev vedtaget i maj i år og
dækker den 6-årige periode 2002-2007. Den afløser landbrugsloven fra 1996 (”The Federal Agriculture Improvement Act”),
som udløber i 2002. Den nye landbrugslov omfatter en række
landbrugspolitiske tiltag fordelt på ti hovedområder3, hvoraf
nærværende analyse hovedsageligt fokuserer på det første område (de såkaldte ”commodity programs”).

Afgrødestøtten
består af 3 typer
betalinger

De landbrugspolitiske tiltag under dette hovedområde omfatter
støtte til producenterne af en lang række afgrøder samt støtte til
mælkeproducenterne. Støtten til afgrøderne kan overordnet inddeles i tre typer betalinger:

3

Disse ti såkaldte ”titles” omfatter følgende: ”commodity programs”, ”conservation”, ”trade”, ”nutrition programs”, ”credit”, ”rural development”, ”research & related matters”, ”forestry”, ”energy” og ”miscellaneous”.
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mindsteprisstøtte (”marketing assistance loans and loan
deficiency payments”),
direkte støtte (”direct payments”) og
konjunkturstøtte (”counter-cyclical payments”).
Boks 2.1.

Den nye amerikanske landbrugslov

Tre støttemekanismer for afgrøder under den nye amerikanske landbrugslov:
Mindsteprisstøtteordningen:
Sikrer en afgrødespecifik mindstepris svarende til den såkaldte ”loan rate”. Mindsteprisen for hvede
og foderkorn stiger i forhold til det tidligere loft for disse mindstepriser, mens mindsteprisen for sojabønner bliver lavere end det tidligere loft for denne mindstepris.
Direkte støtte:
Fast årlig betaling, der beregnes ud fra afgrødespecifikke støttesatser og den historiske produktion
af de pågældende afgrøder på den enkelte bedrift (beregnes med udgangspunkt i et basisareal og
et referenceudbytte). Under den nye landbrugslov er der mulighed for at opdatere det historiske
basisareal.
Det er frivilligt, hvilke afgrøder der produceres på det givne basisareal på den enkelte bedrift, bortset fra visse begrænsninger mht. produktion af frugt og grønt. Der er samtidig krav om overholdelse
af visse miljøregler.
Konjunkturstøtte:
Sikrer en samlet nuværende pris for den historiske produktion, svarende til den afgrødespecifikke
målpris. Støttesatsen beregnes som forskellen mellem målprisen og den effektive pris (givet ved
mindsteprisen eller den nuværende markedspris, hvis denne er højere end mindsteprisen, plus direkte støtte). Konjunkturstøttebetalingen beregnes så med udgangspunkt i disse afgrødespecifikke
støttesatser og den historiske produktion opgjort ved basisareal og referenceudbytte. Basisarealet
er det samme som for direkte støtte, men der er flere valgmuligheder mht. fastlæggelse af referenceudbytte.
Det er frivilligt, hvilke afgrøder der producers på det givne basisareal på den enkelte bedrift, bortset
fra visse begrænsninger mht. produktion af frugt og grønt. Der er samtidig krav om overholdelse af
visse miljøregler.
Endvidere er der også specifikke støtteordninger for andre produkter. På mælkeområdet fortsætter mindsteprissystemet med en permanent mindstepris på 9,9 US$ per 100 pund. Samtidig introduceres en ny ordning med delvis kompensation gennem direkte betalinger, hvis mælkeprisen er lavere end 16,94 US$ per
100 pund. En bedrift kan årligt modtage støtte under denne nye ordning for op til 2,4 mio. pund mælk.4 Der
er også fortsat en speciel støtteordning for sukker.

4

Ifølge ERS kommer over to tredjedele af mælkeudbuddet fra bedrifter der sælger mere end 2.4
mio. pund mælk om året, hvilket betyder at disse bedrifters marginale produktionsbeslutning ikke
bliver påvirket af den nye ordning (ERS 2002e).
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Mindsteprisstøtten …

Mindsteprisstøtteordningen består af flere forskellige mekanismer, der alle har det til fælles, at de sikrer en afgrødespecifik
mindstepris for den enkelte producents nuværende produktion.5
Denne type støtteordning er et af de traditionelle instrumenter i
amerikansk landbrugspolitik og indgik også i FAIR Act’en fra
1996. Som noget nyt er mindstepriserne direkte fastsat i loven,
hvor de tidligere kunne justeres i forhold til prisudviklingen i de
forgangne år op til et afgrødespecifikt loft for hver mindstepris.
Mindstepriserne i den nye landbrugslov er endvidere enten
uændrede eller højere end loftet for mindstepriserne under FAIR
Act’en med undtagelse af mindsteprisen for sojabønner, der
sænkes i forhold til det tidligere mindsteprisloft for denne afgrøde (jf. også bilag 2.1).

… er “koblet”
når priserne er
lave

Da mindsteprisstøtteordningen sikrer producenten en mindstepris for den nuværende produktion, er der tale om koblet støtte,
der kan forvride produktionsbeslutningerne. Ordningens effekt
på produktionen afhænger af den forventede prisudvikling for de
enkelte afgrøder i forhold til de afgrødespecifikke mindstepriser.
I de år, hvor markedspriserne forventes at være højere end mindstepriserne, vil mindsteprisstøtteordningen ikke have nogen
umiddelbar indflydelse på produktionsbeslutningerne. I de år,
hvor markedspriserne forventes at ligge under mindstepriserne,
kan mindsteprisstøtteordningen derimod give incitament til en
højere produktion af de afgrøder, der er omfattet af ordningen,
end der ellers ville have været. Dette kan imidlertid lægge et
yderligere pres på priserne for disse afgrøder.
Endvidere vil mindstepriserne påvirke produktionssammensætningen, når markedspriserne er relativt lave, hvilket - givet justeringerne i mindstepriserne - vil tilsige et skift fra sojabønner
mod hvede og foderkorn sammenlignet med forholdene under
den tidligere landbrugslov. Loftet over hvor meget mindstepris-

5

Som ordningen fungerer nu sikres producenten en mindstepris gennem overførsler fra staten, dvs.
mindsteprisstøtteordningen indebærer ikke markedsprisstøtte. Under FAIR Act’en omfattede
mindsteprisstøtteordningen bl.a. hvede, majs, byg, havre, ris sojabønner, andet oliefrø og bomuld,
og under den nye landbrugslov er ordningen så blevet udvidet til også at omfatte bl.a. uld og ”mohair”.
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støtte, den enkelte producent kan modtage årligt, er i den nye
landbrugslov reduceret til $ 75.000,6 hvilket er en halvering i
forhold til perioden 1999-2001. Forskellige særregler gør dog, at
dette loft ikke nødvendigvis er særligt bindende (jf. Gray
2002b).
Den direkte støtte …

Den direkte støtteordning består af faste årlige betalinger, hvis
størrelse ikke afhænger af den nuværende produktion på den enkelte bedrift, men derimod udelukkende af den historiske produktion af de afgrøder, der er omfattet af ordningen.7 Den direkte støtteordning ligger i forlængelse af de såkaldte ”production
flexibility contracts”, der blev introduceret i FAIR Act’en som
afløsning for de tidligere ”deficiency payments”. Som noget nyt
i forhold til FAIR Act’en er støttesatserne direkte fastsat i den
nye landbrugslov, hvor det tidligere var budgettet for den direkte
støtte, der var fastsat i loven. I forhold til FAIR Act’en er ordningen endvidere blevet udvidet således, at der nu også gives direkte støtte for den historiske produktion af sojabønner, andre
oliefrø og jordnødder. Den nye landbrugslov giver endvidere
mulighed for at opdatere det historiske basisareal.

… er i princippet afkoblet …

Da størrelsen af de direkte betalinger udelukkende afhænger af
den historiske produktion, burde denne støtteordning ikke umiddelbart påvirke beslutningen om hvad og hvor meget, der skal
produceres. Den enkelte producent må dog som udgangspunkt
stadig ikke dyrke frugt og grøntsager på arealer, der modtager
direkte støtte. Da den direkte støtteordning er blevet udvidet til
også at omfatte bl.a. oliefrø kan arealet med frugt og grøntsager
i mange tilfælde kun udvides, hvis den direkte støtte vælges fra
(jf. Gray 2002b).

6

Dette støtteloft er omfattet a den såkaldte ”two-person three-entity” regel, der indebærer at to personer på én bedrift hver kan modtage støtte op til støtteloftet, og hver person kan være involveret i
op til 3 bedrifter og modtage fuld støtte på den første og halv støtte på de to næste (Gray 2002b og
ERS 2002a). Denne regel gælder for støttelofterne for både mindsteprisstøtte, direkte støtte og
konjunkturstøtte.
7
Under den nye landbrugslov omfatter den direkte støtte følgende afgrøder: hvede, majs, ”grain
sorghum”, byg, havre, ”upland” bomuld, ris, sojabønner, andre oliefrø, og jordnødder.
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… men ordningen udvides nu
til at omfatte flere afgrøder, og
basisarealet kan
opdateres

Dertil kommer at udvidelsen af ordningen til at omfatte flere
produkter samt muligheden for at opdatere basisarealet kan skabe forventninger om fremtidige udvidelser og opdateringer. Dette kan påvirke det nuværende produktionsomfang og afgrødevalg, idet producenten alt andet lige vil foretrække at bruge jorden til at dyrke afgrøder, der i fremtiden kan give ret til endnu
mere støtte. Endelig vil den direkte støtte også kunne påvirke
produktionen indirekte, idet den øger producentens indkomst og
derved gør det muligt for flere landmænd at forblive i erhvervet.
Loftet over hvor meget direkte støtte den enkelte producent kan
modtage årligt er fortsat $ 40.000 (jf. også fodnote 6).

Den nye konjunkturstøtte …

Konjunkturstøtteordningen er en nyskabelse, der er udviklet med
henblik på at skabe et mere konjunkturudjævnende sikkerhedsnet, der kan afløse den store ad hoc krisehjælp fra årene 19982001.8 Konjunkturstøtteordningen består i, at der indføres
målpriser for de afgrøder, der også er dækket af den direkte støtteordning. Når markedsprisen tillagt direkte støtte og eventuel
mindsteprisstøtte er lavere end denne målpris, vil producenten få
udbetalt værdien af differencen baseret på den historiske produktion på bedriftsniveau. Størrelsen af den historiske produktion
beregnes stort set på samme måde som for direkte støtte, og ligesom under den direkte støtteordning har producenten frit valg
mht. nuværende produktion bortset fra begrænsningerne mht.
produktion af frugt og grøntsager på basisarealet.

… er mindre afkoblet end den
direkte støtte

Konjunkturstøtteordningen er en speciel hybrid i samlingen af
landbrugspolitiske instrumenter, idet den giver landmanden en
prisgaranti i forhold til de nuværende priser, men gældende for
den historiske produktion på bedriftsniveau. Da den enkelte producent ikke kan påvirke størrelsen af konjunkturstøtten, burde
denne i princippet ikke påvirke produktionsbeslutningerne. Dog
gør de ovenfornævnte forbehold vedrørende den direkte støttes
indflydelse på produktionen sig også gældende for konjunkturstøtten. Dertil kommer, at da konjunkturstøtten afhænger af de

8

Denne krisehjælp var ikke en del af FAIR Act’en, men blev efterfølgende vedtaget ad hoc som reaktion på udviklingen.
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løbende priser så kan producenterne også opfatte den som en
indkomst-risikoafdækkende foranstaltning (jf. ERS 2002c),
hvilket kan påvirke produktionsbeslutningerne. Konjunkturstøtten må derfor vurderes at være mindre afkoblet end den direkte
støtte. Loftet over hvor meget konjunkturstøtte den enkelte producent kan modtage årligt er sat til $ 65.000 (jf. også fodnote 6).
“Commodity
programs”budgettet stiger
kun lidt i forhold
til sidste par år
…

En del af debatten om den nye amerikanske landbrugslov har fokuseret på budgetudgifterne. Som nævnt indebærer den nye
landbrugslov øget støtte under de eksisterende støtteordninger
samt indførelsen af en ny støtteordning. Sammenlignet med
budgettet for den tidligere landbrugslov fra 1996 tilsiger dette alt
andet lige en væsentlig stigning i budgetudgifterne til ”commodity programs”. Tager man imidlertid også højde for de sidste
års store ad hoc krisehjælp tegner der sig en væsentlig mere moderat udvikling i budgetudgifterne. Ifølge Gray indebærer den
nye landbrugslov en gennemsnitlig stigning i udgifterne til
”commodity programs” på cirka $5,75 mia. om året. Når dette
sammenholdes med ad hoc krisehjælpen i perioden 1999-2001
på gennemsnitlig $5,65 mia. om året ses, at der i forhold til de
sidste par år i realiteten ikke bliver tale om en massiv forøgelse
af udgifterne til ”commodity programs”, men derimod først og
fremmest om en permanentgørelse af den tidligere krisehjælp (jf.
Gray 2002a og Zobbe 2002).

… men landbrugsloven kan
hurtigt blive dyrere end beregnet

Den nye amerikanske landbrugslov er over en 10-årig periode
beregnet til samlet at koste ca. $180 mia. for alle ti hovedområder. Der knytter sig imidlertid nogen usikkerhed til dette skøn,
idet beregningerne er baseret på den forudsætning, at priserne i
den betragtede periode vil stige. Dette indebærer i sagens natur,
at udgifter til konjunkturstøtten bliver tilsvarende lavere. Da dele
af støtteordningerne under den nye landbrugslov imidlertid
medvirker til at holde produktionen oppe, når priserne er lave,
hvilket kan have en yderligere prisreducerende effekt, kan den
nye landbrugslov hurtigt vise sig at blive dyrere end beregnet (jf.
Gray 2002a).
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Samlet set større
permanent støtte
under “commodity programs”
…

Sammenlignet med FAIR Act’en indebærer den nye amerikanske landbrugslov et skridt i retning af større permanent støtte
under ”commodity programs” både i form af øget støtte under
”gamle” støtteordninger samt introduktionen af en ny støtteordning. Tager man imidlertid højde for den ad hoc krisehjælp, der
er blevet givet i de seneste år, er der dog ikke tale om nær så
stort et brud med udviklingen. Integreringen af konjunkturstøtten
må ikke desto mindre tages som udtryk for et brud med den mere liberalistiske linie vedtagelsen af FAIR Act’en indebar, selv
om man har søgt at afkoble konjunkturstøtteordningen så meget
som muligt. Som det fremgår af ovenstående er hverken konjunkturstøtteordningen eller den direkte støtteordning imidlertid
fri for at påvirke den enkelte producents produktionsbeslutninger. Samtidig er mindsteprisstøtteordningen i sagens natur koblet
til produktionen, når priserne er lave, og kan meget vel resultere
i at priserne forbliver lavere end de ellers ville have været.

… og også flere
midler til bl.a.
eksport- og miljøprogrammer

Udover de forskellige støtteordninger indeholder den nye landbrugslov også en række andre tiltag, der kan påvirke produktion
og handel. Således får det tredje hovedområde, der bl.a. omfatter
programmer indenfor eksportkreditter og markedsudvikling for
amerikanske landbrugsprodukter, tilført nye ressourcer under
den nye landbrugslov. Endvidere øges udgifterne til miljøforanstaltninger markant.

2.3.
Kommissionen
præsenterede
forslag til midtvejsevaluering i
juli

Midtvejsevalueringen af den fælles landbrugspolitik

Kommissionen præsenterede sit forslag til en reform af EU’s
fælles landbrugspolitik i juli i år. Forslaget er siden blevet debatteret intensivt i samtlige EU’s medlemslande, og der er som ventet betydelige forskelle i holdningerne til Kommissionens udspil
– ikke mindst de mere visionære dele af forslaget. En række
spørgsmål er endnu uafklarede, og EU Kommissionen arbejder
derfor fortsat på at beskrive den mere præcise udmøntning af
forslaget.
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Reformforslaget repræsenterer på mange måder et markant forslag til ændringer i den europæiske landbrugspolitik og dets hovedelementer kan sammenfattes i tre dele:
Forslaget består
af 3 hoveddele

Boks 2.2.

uddybning og videreførelse af Agenda 2000 for visse
produkter,
afkobling af den direkte støtte, samt
omfordeling af midler gennem såkaldt ”dynamisk modulering” (jf. boks 2.2).

Midtvejsevalueringen af den europæiske landbrugspolitik

EU Kommissionens midtvejsevaluering kan sammenfattes i tre dele:
Uddybning og videreførelse af Agenda 2000 for visse afgrøder:
For korn reduceres interventionsprisen med 5%, og der ydes kompensation efter samme principper som i Agenda 2000. De månedlige forhøjelser af interventionsprisen afskaffes. Endvidere afskaffes intervention for rug.
For mælk præsenteres fire forskellige reformscenarier: (i) videreførelse af Agenda 2000 til 2015,
(ii) gentagelse af Agenda 2000-tilgangen, (iii) indførelse af to-delt kvoteordning eller (iv) nedsættelse af intervention med 25% og afskaffelse af kvoten.

Afkobling af den direkte støtte:
Bedriftens direkte støttebetalinger samles i en enkelt direkte betaling, hvis størrelse afgøres af
bedriftens historiske betalinger, idet der tages højde for den fulde gennemførelse af Agenda 2000.
Den afkoblede støtte følger jorden og vil derfor blive opdelt på bedriftens støtteberettigede areal.
Afkoblingen skal omfatte arealtilskud, dyretilskud, samt tilskud til mælk, når disse er indført. Visse
tilskud og visse sektorer vil dog ikke være omfattet af afkobling.
Som hovedregel kan landmanden disponere frit – dvs. der er fuld frihed i produktionsomfang og
produktvalg. Eksisterende kvoteordninger skal dog overholdes, og der må ikke produceres frugt
og grønt på de støtteberettigede arealer. Betalingerne gøres endvidere afhængige af, at landmanden overholder lovgivningens normer for miljø, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, herunder
bl.a. kravet om, at jord nu skal braklægges på langtidsbasis (10 år) uden for omdrift.

Omfordeling af midler fra første til anden søjle (dynamisk modulation):
Alle direkte støttebetalinger – såvel afkoblede som koblede – reduceres med 3% om året indtil en
samlet reduktion på i alt 20%. Der bliver imidlertid givet et fradrag på € 5000 for hver bedrift, og
den enkelte medlemsstat kan derudover vælge at give bedrifterne et ekstra fradrag på € 3000 for
hver fuldtidsarbejdsindsats ud over to.
Der fastsættes et øvre loft for direkte støtte således at en bedrift efter modulering og indregning af
fradrag maksimalt kan modtage € 300.000.
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Uddybning og videreførelse af
Agenda 2000 sikrer større markedsorientering
…

Uddybningen og videreførelsen af Agenda 2000 sker med henblik på at reducere intervention til blot at være et sikkerhedsnet
for mange produkter.9 Dette sikrer en større markedsorientering, og dermed alt andet lige færre forvridninger, idet effektiviteten af omlægningen i praksis vil afhænge af den faktiske
prisudviklingen for de enkelte afgrøder i forhold til de nye (og
reducerede) interventionspriser. Samtidig er det uklart i hvilket
omfang grænsebeskyttelsessystemet vil blive tilpasset.

… uden væsentlige konsekvenser
for indkomstdannelsen

De foreslåede uddybninger af Agenda 2000 reformen vil isoleret set næppe få væsentlige konsekvenser for indkomstdannelsen. Tiltagene for foderkorn vil muligvis medføre en overkompensation, bl.a. fordi kompensationen også vurderes at ville
omfatte de umiddelbart uberørte områder oliefrø, protein og
brak. Derimod vil forslaget om uddybning af Agenda 2000 for
mælk formentlig indebære en vis underkompensation før indregning af de tilpasningsgevinster ændringerne fører med sig,
om end prisdannelsen på ost (og konsummælksprodukter) i betydelig grad sker uafhængigt af EU’s institutionelle priser (jf.
Melgaard 2002).

Afkoblingen af
den direkte støtte
vil fremme markedsorienteringen
…

Afkoblingen af den direkte støtte er det mest radikale element i
Kommissionens udspil. Dette sker med henblik på at fremme et
mere markedsorienteret landbrug. Afkoblingen opnås ved, at
støtten til den enkelte bedrift fastsættes på grundlag af bedriftens historiske betalinger, således at støtten ikke længere afhænger af de aktuelle produktionsbeslutninger. Dermed træffes
beslutninger om produktionsniveau og –sammensætning stort
set uafhængigt af den direkte støtte, hvorfor landbrugsproduktionen i højere grad komme til at afspejle markedsforholdene.

9

Udover tiltagene i korn- og mælkesektorerne (jf. boks 2.2) nedsættes interventionsprisen for ris
også mod kompensation til producenterne i form af direkte støtte, og der sker endvidere tilpasninger i ordningerne for hård hvede, tørret foder, proteinafgrøder og nødder.
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… og ændre økonomien i landbrugsproduktionen mærkbart …

Afkoblingen af den direkte støtte vil ændre økonomien i landbrugsproduktionen mærkbart for de berørte produkter10, idet
afkoblingen vil gøre produktionen af disse produkter relativt
mindre profitabel sammenlignet med alle andre produkter. Dette vil
resultere i tilpasninger i produktionsomfang og
–sammensætning. Dog vil kvoteordninger for afgrøder, der
fortsat modtager koblet markedsstøtte, kunne begrænse omlægningen til disse produktionsretninger.

… for reformafgrøder …

Størrelsen af det nuværende arealtilskud indebærer utvivlsomt,
at der i Danmark og de øvrige medlemslande vil være arealer,
der på nuværende tidspunkt dyrkes med korn, oliefrø og proteinafgrøder, hvor jordrenten uden arealtilskuddet er negativ. Efter afkoblingen vil produktionen på disse arealer enten blive
omlagt til andre, mere profitable produkter, eller der vil blive
tale om en marginaliseringseffekt med ekstensiv anvendelse af
arealerne eller braklægning. Afkoblingen af arealtilskuddet vil
også medføre, at omkostningerne ved dyrkning af fx grovfoder
vil falde, da indtjeningen ved alternativ udnyttelse af jorden til
dyrkning af korn nu vil være lavere pga. afkoblingen.

… oksekød …

Afkoblingen af dyretilskuddene indebærer også en forringelse
af økonomien i oksekødsproduktionen med et fald i udbuddet
af oksekød til følge, både fra kødkvægsbesætninger og slagtekalve fra malkekvægsbesætninger. Prisen på spædkalve til opfedning fra malkekvægsbesætninger vil falde, mens prisen på
oksekød vil stige som følge af det lavere udbud.

… og mælk

Økonomien i mælkeproduktionen vil ligeledes blive forringet
ved afkobling af de fremtidige mælketilskud. Om dette vil slå
igennem på udbuddet af mælk afhænger af om kvoten stadig

10

Afkoblingen kommer i første omgang til at omfatte alle produkter under korn-, oliefrø- og proteinordningen samt bælgplanter, stivelseskartofler, oksekød og fårekød. Endvidere vil den også omfatte de nye reviderede ordninger for ris, hård hvede og tørret foder, og efter gennemførelsen af
Agenda 2000 skal mælkeordningen også inkluderes. Derudover kan andre sektorer, der også skal
reformeres (som f.eks. sukker, olivenolie, og visse frugt og grøntsager) blive inkluderet på et senere tidspunkt. Derimod vil bl.a. den nye selvstændige hektarpræmie for proteinafgrøder, de afgrødespecifikke betalinger for ris og den særlige kvalitetspræmie for hård hvede ikke blive omfattet
af afkobling.
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har en værdi efter afkoblingen. Under Agenda 2000 indføres
mælketilskuddet som kompensation for reduktion af interventionsprisen for mejeriprodukter, og samtidig udvides kvoten
uden at denne udvidelse dog tilregnes noget direkte tilskud. Et
af forslagene for mælk i midtvejsevalueringen indebærer en
gentagelse af denne proces. Efter afkoblingen vil værdien af
mælketilskuddet ikke længere kapitaliseres i kvoteværdien, og
den lavere pris på spædkalve vil også trække i retning af at reducere kvoteværdien. Til gengæld vil det billigere kvægfoder
og de stigende priser på oksekød i et vist omfang modgå faldet
i kvoteprisen. Under ét vurderes det, at afkoblingen samt scenariet med endnu en uddybning af Agenda 2000 vil føre til et
betydeligt fald i kvoteprisen.

Men afkobling
medfører ikke i
sig selv forringet
indkomst

Dynamisk modulering af den direkte støtte …

Som det fremgår af ovenstående, vil afkoblingen af den direkte
støtte have væsentlige konsekvenser for produktionsomfanget
og –sammensætningen. Dette er imidlertid ikke ensbetydende
med en forringet indkomst for landmændene, da produktionstilpasningerne vil indebære en større profitabilitet før indregning af støtte, samtidig med at landmændene fortsat vil modtage støtte - blot i produktionsuafhængig form.
Dynamisk modulering af den direkte støtte sker med henblik på
at overføre midler fra markedsordningerne (søjle 1) til landdistriktspolitikken (søjle 2). Da størstedelen af den direkte støtte
afkobles, vil den dynamiske modulering næppe få nogen videre
konsekvenser for produktionsbeslutningerne, hvorimod den i
sagens natur vil påvirke indkomsten på den enkelte bedrift.
Fradrag, der gives før reduktionen for den enkelte bedrift, betyder dog, at op til tre fjerdedele af bedrifterne i Europa helt
fritages for reduktion (jf. EU Kommissionen 2002a), og kun en
meget lille del af de resterende brug vil komme i nærheden af
det nye øvre loft for støttebetalinger.
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… vil påvirke
brugstyper og
-størrelser
forskelligt

Da brugsstørrelsen og produktionssammensætningen varierer
betydeligt mellem de enkelte medlemslande i EU, vil moduleringen have meget forskellig konsekvenser i de enkelte medlemslande.11 Dertil kommer, at de midler, der frigøres ved reduktion af den direkte støtte op til 20%, skal indgå i EU’s fælles pulje til udvikling af landdistrikterne, hvorfra de vil blive
uddelt til medlemslandene efter kriterier som landbrugsareal,
landbrugsbeskæftigelse og velstand. Moduleringen indebærer
derfor ikke blot en ændret fordeling mellem forskellige brugsstørrelser og mellem forskellige produktionsretninger, den indebærer også en omfordeling mellem medlemslandene til fordel for de mere ekstensivt producerende og mindre velstillede
lande. Dog vil de midler, der frigøres ved indførelsen af det øvre loft for direkte støtte, forblive i det pågældende land.

Konsekvenser for
jordpriserne

Udover at påvirke produktionen og den løbende indkomst på
den enkelte bedrift vil reformforslaget, hvis det vedtages i sin
nuværende udformning, også påvirke udviklingen i jordpriserne i EU. På den ene side indebærer moduleringen en faldende
støtte med negative konsekvenser for jordprisen, men på den
anden side indebærer omlægningen af såvel hektarpræmierne
som dyrepræmierne til afkoblede jordtilskud positive konsekvenser for jordprisen. På den baggrund må det derfor vurderes
at jordpriserne i regioner kendetegnet af små bedrifter eller af
kvæghold vil stige, hvis midtvejsevalueringen gennemføres.

Mere markedsorientering, men stadig plads til
forbedring ved at
sænke resterende
markedsprisstøtte
…

Samlet set repræsenterer midtvejsevalueringen forslag til væsentlige skridt i retning af en mere markedsorienteret politik,
om end der også er plads til yderligere forbedringer på flere
punkter. En omlægning af interventionssystemet til et sikkerhedsnet for mange produkter vil isoleret set reducere markedsprisstøttens forvridende effekt både på produktions- og forbrugssiden. Der er imidlertid en række landbrugsprodukter, der
efter reformslaget fortsat vil være omfattet af en betydelig
markedsprisstøtte. En lignende liberalisering af prisstøtten for
disse produkter ville derfor også være ønskelig og et skridt i

11

For beregninger af moduleringens konsekvenser for dansk landbrug henvises til Melgaard 2002.
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den rigtige retning.

… og afkoble resterende koblet
støtte

Afkoblingen er også et væsentligt skridt i retning af en mere
markedsorienteret politik, der, såfremt den gennemføres i fuldt
omfang, vil være helt i overensstemmelse med intentionerne i
WTO forhandlingerne. Afkoblingen vil føre til mærkbare tilpasninger i den europæiske landbrugsproduktion, hvor den
mest radikale konsekvens formentlig vil være et faldende udbud af oksekød. Der vil imidlertid fortsat være produkter, der
modtager koblet støtte, og ud fra en økonomisk betragtning er
det væsentligt også at søge at afkoble denne tilbageværende
landbrugsstøtte.
Moduleringen af den direkte støtte og overførslen af midler til
landdistriktsudviklingen er et skridt i retning af en større grad
af overensstemmelse mellem mål og midler i landbrugspolitikken. Målsætninger om fastholdelse af aktiviteter i landbrugsdistrikterne, fremme af miljø- og dyrevenligt landbrug, og sikring
af fødevarekvalitet har fået væsentlig mere vægt, end de havde
tidligere, og det er derfor vigtigt at de landbrugspolitiske instrumenter også udvikler sig i takt hermed fra at være generelle
produktionsfremmende foranstaltninger til mere landdistriktsudviklende – og produktionsuafhængige – tiltag.

Konsekvenserne
af Det Europæiske
Råds beslutninger
24. og 25. oktober

Et interessant spørgsmål er, om resultatet fra det Europæiske
Råds møde den 24. og 25. oktober i år afgørende vil påvirke
forslaget til reform af den fælles landbrugspolitik eller timingen af den.12 På mødet blev det bl.a. besluttet, at lægge loft
over udgifterne til søjle 1 i perioden 2007-13, svarende til det
samlede loft for EU-2513 i 2006 på ca. 45 mia. euro forhøjet
med 1% årligt.

12

Ifølge Kommissionens forslag skulle størstedelen af reformen gennemføres fra 2004 og frem. Afkoblingen af mælketilskuddene vil dog først kunne finde sted, når disse er blevet introduceret,
hvilket ifølge Agenda 2000 skulle ske med begyndelse i 2005.
13
Det blev også besluttet at de nye medlemslande kunne få direkte støtte fra 2004, første år svarende
til 25% af niveauet for direkte støtte i EU-15 hvorefter denne procentdel vil stige indtil de nye
medlemslande i 2013 vil modtage samme direkte støtte niveau som EU-15.
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Resultatet fra topmødet skal imidlertid primært ses som en
præcisering af de finansielle rammer for den fælles landbrugspolitik i de kommende år, og det principielle indhold af midtvejsevalueringen ændres derfor ikke. Det er således stadig muligt at påbegynde uddybningen af Agenda 2000 reformen for så
vidt angår korn (og i særdeleshed for rug), ligesom det ikke kan
udelukkes, at tilpasninger af politikken på mælkeområdet kan
tænkes påbegyndt tidligere end oprindeligt planlagt i 2005. Ligeledes synes afkoblingen forsat at indtage en central rolle i
debatten om fremtidens landbrugspolitik i Europa – ikke
mindst i tilknytning til forhandlingerne i regi af WTO. Derimod synes landbrugskommissær Fischler’s udlægning af aftalen at betyde, at moduleringen først kan påbegyndes i 2006 i
modsætning til i år 2004, som foreslået i midtvejsevalueringen.
Mulige konflikter
forude

En anden udfordring er muligvis at den vedtagne finansielle
ramme efter 2006 kan betyde, at det kan blive nødvendigt at
gennemføre besparelser på den direkte støtte for at skaffe finansiel plads til eventuelle yderligere reformer for mælk og for
sukker samt en yderligere udvidelse af EU med Bulgarien og
Rumænien.

2.4.

Afrunding

Den europæiske og den amerikanske landbrugstradition har historisk været baseret på meget forskellige virkemidler, og det
er derfor interessant, at udviklingen de sidste 10 år i nogen
henseender tyder på, at de to lande er ved at nærme sig hinanden på det landbrugspolitiske område. Denne udvikling er i
midlertidigt ikke foregået synkront og er på nuværende tidspunkt heller ikke entydig.
Flere lighedspunkter mellem
amerikansk landbrugslov og europæisk midtvejsevaluering

Der er som indikeret ovenfor en del lighedspunkter mellem den
europæiske midtvejsevaluering og den nye amerikanske landbrugslov. Begge tiltag opererer således med en form for mindsteprissystem, og begge tiltag har et direkte støtteprogram baseret på en historisk landbrugsproduktion. Forslaget om afkobling er uden tvivl den vigtigste nyskabelse i europæisk land-
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brugspolitik, da det er et klart skridt væk fra tidligere tiders
forvridende støtteformer. Uddybningen af Agenda 2000 er også
med til at fremme en større grad af markedsorientering, og det
samme gælder en eventuel reduktion af den direkte støtte (modulation).

Mens europæerne
tager et skridt
frem med midtvejsevalueringen
…

… tager amerikanerne et skridt
tilbage med den
nye landbrugslov

Midtvejsevalueringens skæbne
dog stadig uvis

Afkoblingen påvirkes umiddelbart ikke af konklusionerne fra
det Europæiske Råds møde. Ideen om en egentlig afkobling af
landbrugsstøtten er perspektivrig og markerer en væsentlig ændring i de signaler, der traditionelt er udsendt fra EU Kommissionen. Ideen har dog mødt stor modstand i en række medlemslande og afkoblingens videre skæbne er fortsat uvis – en skæbne der meget vel kan komme til at afhænge af udviklingen i
WTO-forhandlingerne.
I USA blev den direkte støtte allerede afkoblet tilbage i 1996
med vedtagelsen af FAIR Act’en. Netop som EU Kommissionen anbefaler ændringer i retning af dele af FAIR Act’en, har
amerikanerne imidlertid taget et skridt tilbage i forhold til denne. Eksisterende programmer udvides til at omfatte flere produkter, producenterne får mulighed for at opdatere basisarealet
for deres direkte støttebetalinger, og der introduceres en ny
støtteordning. De sidste års højere støtteniveau, som følge af
krisehjælpen, fastholdes dermed under den nye landbrugslov.
Da landbrugsstøtte typisk kapitaliseres i jordpriserne, vil denne
udvikling endvidere også afspejle sig i jordpriserne i de forskellige regioner af USA. Således illustrerer beregninger af
konsekvenserne for jordrenten under den nye landbrugslov i
Carrol County Indiana, at denne vil være væsentlig højere end
under FAIR Act’en og en smule højere end under FAIR Act’en
med fortsat krisehjælp (jf Gray 2002a). Dette tilsiger alt andet
lige, at jordpriserne under den nye landbrugslov vil være højere, end de ellers ville have været selv med fortsat krisehjælp.
Udviklingen i den europæiske landbrugspolitik tegner således
til at gå i en væsentlig mere markedsorienteret retning med
midtvejsevalueringen, mens den nye amerikanske landbrugslov
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Den nuværende
europæiske politik
er mere forvridende end den
amerikanske

til gengæld må opfattes som et skridt væk fra den mere liberalistiske linie, som vedtagelsen af den forrige landbrugslov indebar. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at midtvejsevalueringen på nuværende tidspunkt kun er et forslag,
hvis fremtid der stadig hersker stor uvished om. Hertil kommer, at de nuværende støtteordninger i EU ikke blot indebærer
højere støtte til landbruget end i USA, men også at den europæiske støtte er mere forvridende end den amerikanske.

Kan amerikanerne overholde
WTO-forpligtelser under den
nye landbrugslov?

En væsentlig del af den højere landbrugsstøtte i den nye amerikanske landbrugslov i forhold til FAIR Act’en vil komme fra
konjunkturstøtteordningen. Skønt denne støtteordning ikke er
knyttet til den nuværende produktion, kan den imidlertid stadig
have en vis forvridende effekt. Et vigtigt spørgsmål i relation
til de kommende WTO-forhandlinger er, hvordan den nye konjunkturstøtteordning vil blive klassificeret. Da den afhænger af
de løbende priser vil den ikke kunne placeres i den grønne boks
og dermed automatisk være fritaget for krav om støttereduktion. Hvorvidt den eventuelt bliver underlagt den gule boks’ krav
om reduktion af forvridende støtte afhænger imidlertid dels af
den præcise klassificering af støtteordningen, dels af hvor meget støtte ordningen faktisk resulterer i, hvilket igen afhænger
af prisudviklingen. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskelligt at afgøre om USA vil få problemer med at leve op til
sine WTO-forpligtigelser.14 Den nye landbrugslov tager imidlertid højde for disse forpligtigelser, idet det eksplicit nævnes,
at såfremt loftet for den maksimale støtte i den gule boks vil
blive overskredet, da skal udgifterne så vidt muligt justeres (”to
the maximum extend practicable”).
For EU’s vedkommende vil reformer i tråd med midtvejsevalueringen fremme EU’s forhandlingsposition i de aktuelle WTO
forhandlinger. De nuværende hektar- og dyrepræmier er placeret i den blå boks, som nogen lande presser på at få afskaffet.
De nye afkoblede direkte støttebetalinger vil formentlig skulle

14

Det er i denne forbindelse ikke kun den nye konjunkturstøtteordning der potentielt volder problemer. Muligheden under den nye landbrugslov for at opdatere basisarealet for de direkte støttebetalinger er teknisk set et brud på reglerne for afkoblet støtte i den grønne boks, og spørgsmålet er
om dette vil få konsekvenser for klassificeringen af de direkte støttebetalinger (jf. Gray 2002a)
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Europæerne vil
stå stærkere i
WTO-forhandlingerne, hvis midtvejsevalueringen
gennemføres

placeres i den grønne boks, der ikke er omfattet af krav om
støttereduktioner. Dertil kommer at uddybningen af Agenda
2000 formentlig vil resultere i et mindre behov for eksportstøtte til korn (og mejeriprodukter), hvilket er et andet kontroversielt forhandlingsområde. Det er dog endnu uklart hvilke konsekvenser midtvejsevalueringen vil få for toldsatser og andre
markedsadgangsforanstaltninger. Reformer i tråd med midtvejsevalueringen vil imidlertid klart styrke EU’s forhandlingsposition i WTO forhandlingerne.
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Bilag 2.1: Støttesatser under den nye amerikanske landbrugslov
Bilagstabel 2.1.

Mindsteprisstøtte: Mindstepriser for udvalgte afgrøder
FAIR Act-loft
for mindstepris

Hvede, $/bushel
Majs, $/bushel
Sojabønner, $/bushel
Andre oliefrø, $/am. pund

Den nye landbrugslov
2002-03
2004-07

2,58
1,89
5,26
0,093

2,8
1,98
5
0,096

2,75
1,95
5
0,093

Kilde: ERS 2002a

Bilagstabel 2.2.

Direkte støtte: Støttesatser for udvalgte afgrøder

Hvede, $/bushel
Majs, $/bushel
Sojabønner, $/bushel
Andre oliefrø, $/am. pund

FAIR Act
i år 2002

Den nye landbrugslov
2002-07

0,46
0,26
-

0,52
0,28
0,44
0,008

Kilde: ERS 2002a og Young II 2002

Bilagstabel 2.3. Konjunkturstøtte: Målpriser for udvalgte afgrøder
FAIR Act
Hvede, $/bushel
Majs, $/bushel
Sojabønner, $/bushel
Andre oliefrø, $/am. pund
Kilde: ERS 2002a
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-

Den nye landbrugslov
2002-03
2004-07
3,86
2,6
5,8
0,098

3,92
2,63
5,8
0,101

3. Salmonellabekæmpelsen i samfundsøkonomisk perspektiv
3.1.

Stigende opmærksomhed
om fødevaresikkerhed

Behov for kontrol og regulering som følge
af…

…informationsbrist…

Indledning

I de senere år har fødevaresikkerheden været genstand for stigende opmærksomhed i befolkningen, i fødevareerhvervene, hos
offentlige myndigheder og i det politiske system. Med jævne
mellemrum oplyser nyhedsmedierne om nye risici ved fødevarer.
Og i den landbrugsfaglige presse bringes artikler om salmonellahandlingsplaner, om ændringer heri samt om praktiske muligheder for bekæmpelse. Nogle af de mest skræmmende eksempler er
kogalskabskrisen i England samt dioxin-skandalen i Belgien.
Sygdomme forårsaget af mikroorganismer og andre skadelige
stoffer i fødevarer er et gammelkendt problem, og offentlig regulering og kontrol af fødevarer samt produktionen heraf betragtes
som en selvfølge. Men hvorfor kan markedsmekanismen ikke løse opgaven? En væsentlig forklaring er, at fødevarernes sikkerhedsmæssige kvalitet sjældent kan observeres umiddelbart, og at
det i øvrigt er vanskeligt for forbrugerne at fremskaffe oplysninger herom. En anden medvirkende årsag er forskellige såkaldte
eksterne effekter i relation til fødevaresikkerhed.
Som følge af forbrugernes begrænsede muligheder for at fremskaffe oplysninger om fødevarernes sikkerhed ville der uden offentlig regulering og kontrol være tendens til, at sikre fødevarer
ikke ville opnå merpriser i forhold til mindre sikre fødevarer.
Som resultat heraf ville producenterne ikke få tilstrækkelige incitamenter til at producere fødevarer af god sikkerhedsmæssig kvalitet.
Produktionen af fødevarer er forbundet med – hvad økonomerne
kalder - negative eksterne effekter eller negative eksternaliteter.
Man taler om negative eksternaliteter, når en virksomheds produktion eller en persons forbrug forringer andre virksomheders
produktionsmuligheder eller andre forbrugeres velfærd uden om
markedssystemet. Som eksempel kan nævnes, at husdyrbesæt-
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…og eksternaliteter

ninger inficeret med sygdomsfremkaldende bakterier - som fx
salmonella – kan øge risikoen for at nærliggende besætninger
smittes. Et andet eksempel er, at sygdomsfremkaldende bakterier
i produkter fra en fødevarevirksomhed kan skade hele branchen,
fordi forbrugerne som følge af mangelfuld information vanskeligt kan sondre mellem varer fra forskellige virksomheder. Negative eksternaliteter har således negative konsekvenser for andre
virksomheder eller andre forbrugere end dem, der er årsag til den
pågældende effekt. De samfundsøkonomiske tab er derfor større
end den pågældende virksomheds eller den pågældende forbrugers privatøkonomiske tab.
Negative eksternaliteter indebærer sammen med mangelfuld information, at markedsmekanismen ikke kan sikre en samfundsøkonomisk optimal kvalitet af fødevarer. Derfor er der behov for
offentlig regulering og kontrol.

Stigende forekomst af salmonella infektioner

Handlingsplaner
med ekstra omkostninger
til følge

Nærværende kapitel handler ikke om fødevaresikkerhed generelt,
men om bekæmpelse af salmonella. Ligesom i andre industrialiserede lande steg antallet af humane salmonella-infektioner i
Danmark op gennem 1980’erne og 1990’erne. Som reaktion herpå iværksatte landbrugets organisationer i samarbejde med det
offentlige en række handlingsplaner med henblik på at begrænse
forekomsten af salmonella i de primære husdyrsektorer, på slagterier og i færdige fødevarer. Problemet med salmonella i danske
fødevarer synes efterhånden at være under kontrol.
De iværksatte salmonella-handlingsplaner medfører ekstra omkostninger både i de primære husdyrsektorer og på slagterierne.
Nogle af disse meromkostninger afholdes af det offentlige, andre
af den pågældende sektor og atter andre af det enkelte slagteri eller den enkelte landmand. Under Fødevareministeriet blev der
bevilliget godt 500 mio. kr. til bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske bakterier i perioden 1994-2001 – svarende til godt
60 mio. kr. om året. Svinesektorens bidrag til den generelle
handlingsplan for svin beløber sig til 90 mio. kr. om året, mens
sektoren anvendte et samlet beløb på omkring 140 mio. kr. til
bekæmpelse af den multiresistente salmonella DT 104 i årene
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1998-2000. På fjerkræområdet bidrog branchen med ca. 10 mio.
kr. om året i perioden 1997-1999.
Står de samfundsøkonomiske gevinster
mål med omkostningerne?…

…og hvordan
påvirkes økonomien i husdyrproduktionen?

De betydelige samfundsmæssige omkostninger, som handlingsplanerne medfører, har aktualiseret spørgsmålet, om de samfundsmæssige gevinster står mål hermed. Et andet spørgsmål er,
hvordan fødevareerhvervenes økonomi og konkurrenceevne påvirkes. Er det hovedsagelig det primære landbrug, der bærer de
erhvervsmæssige omkostninger ved planerne, eller afspejler den
forbedrede sikkerhedsmæssige kvalitet sig i højere priser på fødevarerne. Et tredje spørgsmål er, om salmonella-bekæmpelsen
er omkostningseffektiv, dvs. om man får størst mulig fødevaresikkerhed for de afholdte omkostninger.
Sigtet med nærværende kapitel er at vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af handlingsplanerne, mens de erhvervsøkonomiske virkninger behandles mere perifert. Således besvares spørgsmålene, om planerne har været samfundsøkonomisk
gavnlige, samt om de har haft positiv eller negativ betydning for
økonomien i landbruget. Det falder uden for kapitlet at vurdere
omkostnings-effektiviteten af de enkelte komponenter, der indgår i handlingsplanerne – en undersøgelse, der ville kræve omfattende samarbejde med andre forskningsmiljøer samt en langt
større indsats.

Disposition
I afsnit 3.2 omtales salmonella bakterien – eller rettere salmonella bakterierne – idet der findes forskellige typer.
Afsnit 3.3 indeholder en kortfattet beskrivelse af forekomsten af
salmonella-infektioner i den danske befolkning de seneste årtier.
Desuden omtales forekomsten af salmonella i danske husdyr og
fødevarer.
I afsnit 3.4 redegøres for salmonella-handlingsplanerne. Afsnit
3.5 indledes med nogle generelle betragtninger over de samfundsøkonomiske konsekvenser af handlingsplanerne. I forlæn-
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gelse heraf opgøres de samfundsmæssige omkostninger og de tilsvarende gevinster ved planerne. Kapitlet afsluttes med et sammendrag i afsnit 3.6.

3.2.
Salmonella
bakterier…

…hvor lever
de…

…og hvordan
overføres smitten til raske dyr

Salmonella bakterier samt praktiske bekæmpelsesmuligheder

I nærværende afsnit omtales salmonella bakterien. Der redegøres
for bakteriens levevis, opholdssteder og smitteveje samt de sygdomme hos mennesker, som bakterien kan forårsage. Desuden
omtales nogle praktiske muligheder for bekæmpelse af salmonella bakterier i husdyrhold, på slagterier mv.
Det naturlige levested for salmonella bakterier er tarmkanalen
hos dyr og fugle. Bakterierne findes derfor også i afføringen fra
inficerede dyr. Imidlertid kan salmonella bakterierne overleve og under ”gunstige” forhold endog formere sig – uden for tarmen. Derimod tåler disse bakterier hverken høje temperaturer eller direkte sollys. Mennesker smittes oftest via fødevarer, men
smitten kan også overføres ved kontakt med afføring fra inficerede dyr eller fra forurenet vand.
Raske husdyr kan få smitten fra inficerede husdyr, fra inficerede
vildtlevende dyr, fra forurenet foder samt fra forurenede stalde
og transportmidler mv. Inficerede dyr udvikler almindeligvis ikke sygdommen, men kan forblive raske smittebærere i lang tid.
Da salmonella bakterier forekommer i tarmkanalen hos smittede
dyr og fugle, er der risiko for, at kødet fra både og raske og smittede dyr forurenes under slagteprocessen. Desuden kan æg være
inficeret med salmonella – dog oftest kun på overfladen.

Mange typer
salmonella
bakterier…

Der findes to arter salmonella – salmonella enterica og salmonella bongori – hvoraf kun førstnævnte forårsager sygdom hos
mennesker. Salmonella enterica kan imidlertid opdeles i over
2.400 serotyper. Langt de fleste humane salmonella infektioner i
Danmark skyldes dog relativt få serotyper. Salmonella enteritidis
og salmonella typhimurium har således tegnet sig for mellem 60
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…men kun få
volder problemer

og 90 pct. af det samlede antal infektioner gennem de senere år. I
perioder har salmonella infantis og salmonella dublin dog også
været skyld i et betydeligt antal infektioner (Fødevareministeriet
1998).
Nogle salmonellatyper har et bredt værtsspektrum - dvs. de angriber mange dyrearter - mens andre er mere værtsspecifikke.
Det er derfor i nogen grad forskellige salmonella-typer, der giver
problemer inden for de forskellige husdyrsektorer.
I Danmark er salmonella typhimurium den hyppigste salmonellatype hos svin efterfulgt af salmonella derby og salmonella infantis, jf. Boes mfl. (2001).
Hos fjerkræ er salmonella enteritidis og salmonella typhimurium
de mest udbredte typer. Salmonella enteritidis findes primært i
konsumægsproduktionen og salmonella typhimurium hovedsagelig i slagtekyllingeproduktionen. Begge serotyper kan foruden i
tarmkanal hos høns, forekomme i hønsenes ovarier, hvorfra smitten kan overføres til æggeblommen og videre til afkommet (Lægaard 1999).
I kvæg er salmonella dublin og salmonella typhimurium de mest
udbredte typer.

Humane infektioner
Humane infektioner kan være
alvorlige

DT 104 et særligt problem

De fleste humane salmonella-infektioner giver anledning til diarré af kortere eller længere varighed. Hos nogle personer opstår
der dog komplikationer i form af steril ledbetændelse eller blodforgiftning. Sidstnævnte kan være livstruende, med mindre der
gribes hurtigt ind.
Salmonella bakterier kan - ligesom andre bakterier - udvikle resistens over for antibiotika. Et eksempel er den multiresistente
salmonella typhimurium DT104. Udviklingen af resistente salmonella bakterier kan vanskeliggøre behandlingen af alvorligt
syge mennesker.
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Praktiske muligheder for bekæmpelse
Det er næppe muligt at udrydde salmonella - hverken i husdyrholdet eller i animalske fødevarer, men forekomsten kan begrænses begge steder.

Ekstern…

I husdyrproduktionen sondres mellem ekstern og intern smittebeskyttelse. Ekstern beskyttelse sigter mod at forhindre introduktion af salmonella i besætningen. De væsentligste eksterne smittekilder er foder, indkøb af dyr, vildtlevende dyr, som fx rotter og
mus, samt det ydre miljø.

…og intern
smitte

Intern smittebeskyttelse sigter mod at begrænse spredningen af
salmonella inden for besætningen. Risikoen for intern smitte afhænger bl.a. af stald- og produktionssystemet. I svinehold kan risikoen for spredning eksempelvis reduceres ved tæt adskillelse
mellem de enkelte stier, ved holddrift (alt ind alt ud produktion),
ved deling af stalde i adskilte sektioner og ved færre flytninger af
dyrene (Nørgaard 1999).

Udryddelsesstrategi i
fjerkræsektoren

I den primære fjerkræproduktion bygger bekæmpelsen af salmonella på formodninger om, at bakterierne kan udryddes ved at
forhindre vertikal smitte (smitte mellem to på hinanden følgende
hold samt smitte mellem forældre og afkom), ved anvendelse af
salmonellafrit foder samt ved i øvrigt at afsondre produktionen
fra det ydre miljø.

Foder
Som nævnt kan salmonella overføres til husdyr via foder, hvorfor
der som led i salmonella- handlingsplanerne er krav om, at foderstofvirksomheder skal varmebehandle foderblandinger for at
sikre, at blandingerne ikke indeholder salmonella.
Foderets betydning

Andre egenskaber ved foderet kan også have betydning. Således
afhænger vækstbetingelser for salmonella i svinenes mavetarmkanal af de anvendte råvarer og de anvendte formalingsteknikker. Eksempelvis bidrager melfoder til at reducere salmonel-
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la-forekomsten set i forhold til pelleteret foder. Det samme er tilfældet med groft formalet foder samt foder, der indeholde byg og
roepiller, i modsætning til rent hvedebaserede blandinger. Desuden kan tilsætning af organiske syrer formindske salmonellaforekomsten, og det samme gælder vådfoder – formodentlig fordi det fremmer produktion af mælkesyre (Boes mfl. 2001).

Andre zoonotiske bakterier
Salmonella og andre bakterier, der - ligesom salmonella - fremkalder sygdomme hos mennesker, og som almindeligvis overføres fra dyr og fugle, kaldes zoonotiske bakterier, mens de pågældende sygdomme kaldes zoonoser. Eksempler på andre zoonotiske bakterier er campylobacter, yersinia, shigella og e.coli. Det
falder uden for kapitlets rammer at redegøre for disse bakterier.
Dog skal campylobacter bakterien omtales kort, idet tallet af humane campylobacter infektioner er vokset kraftigt siden midten
af 1990’erne, jf. afsnit 3.

Campylobacter
et stigende problem

Campylobacter forekommer hos mange forskellige dyrearter –
herunder kvæg og svin - men er navnlig hyppig hos fjerkræ og
andre fugle. Når det gælder fjerkræ, er smitten til mennesker næsten udelukkende knyttet til fjerkrækød og stort set ikke til æg og
ægprodukter. Det skyldes for det første, at campylobacter hos
fjerkræ udelukkende findes i tarmkanalen – og ikke i æggestokke
og æggeledere - og at disse bakterier derfor ikke overføres til det
indre af ægget. For det andet er campylobacter meget følsom
over for udtørring, og bakterier, som afsættes på skallen af ægget
under lægningen, går derfor hurtigt til grunde (Madsen 1996).
Der hersker nogen usikkerhed om de forskellige smittekilders relative betydning, og det samme gælder årsagen til den markante
stigning i antallet af humane sygdomstilfælde forårsaget af campylobacter.
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3.3.

Salmonella infektioner i befolkningen samt forekomst i
husdyr og fødevarer

Nærværende afsnit indeholder en kortfattet beskrivelse af udviklingen i antal sygdomstilfælde forårsaget af salmonella og andre
zoonotiske bakterier i den danske befolkning siden 1980. Desuden omtales udviklingen i forekomsten af salmonella i husdyr og
fødevarer. Formålet er primært at skabe grundlag for den efterfølgende vurdering af de velfærdsøkonomiske konsekvenser af
handlingsplanerne.

Humane zoonoser
Faktiske antal
tilfælde langt
større end det
registrerede
antal

Registreringen af fødevarebårne infektioner – herunder zoonoseinfektioner - i den danske befolkning varetages af Statens Serum
Institut. Da de prøver, der danner grundlag for registreringen,
kun udtages, hvis patienten søger læge, og lægen har mistanke
om en alvorlig infektion, udgør det registrerede antal zoonose infektioner formodentlig kun en beskeden del af det faktiske antal
tilfælde. Det faktiske antal zoonose-tilfælde anslås således ofte at
være 5-20 gange større end det registrerede antal.
Registreringsmåden indebærer endvidere, at ændringer i det registrerede antal infektioner ikke nødvendigvis afspejler tilsvarende
– eller rettere proportionale - ændringer i det faktiske antal. Ændringer i registreringsprocenten - fx som følge af mediernes omtale af problemet – kan også have betydning. Forholdet vanskeliggør en vurdering af udviklingen i det faktiske antal sygdomstilfælde over tid og hermed også vurderingen af handlingsplanernes virkninger.

Salmonella

Markant vækst
i humane
infektioner…

Såvel i Danmark som i andre industrialiserede lande har antallet
af salmonella infektioner i befolkningen været stigende de seneste årtier. I Danmark steg det registrerede antal infektioner fra
omkring 1.000 først i 1980’erne til ca. 5.000 i 1997, hvorefter
antallet faldt til knap 3.000 i 2001, jf. figur 3.1. I 2001 lå det re-
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gistrerede antal salmonella infektioner således fortsat over niveauet først i 1980’erne.

…som følge af
tre forskellige
problemer

Figur 3.1.

I Danmark har der været tre ”bølger” af humane salmonella infektioner siden midten af 1980’erne. Den første bølge, der toppede i 1988, skyldtes hovedsagelig salmonella typhimurium i
slagtekyllinger. Den anden ”bølge”, der kulminerede i 1994, var
primært forårsaget af salmonella typhimurium i svinekød, mens
den tredje ”bølge”, der toppede i 1997, hovedsagelig dækker
over en fortsat stigning fra omkring 1990 i antal infektioner med
salmonella enteritidis fra æg. Der har således været tre salmonella-problemer forårsaget af to typer bakterier stammende fra tre
forskellige kilder (se fx Wegener 1998).

Forekomst af udvalgte zoonoser i den danske befolkning siden 1980
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Campylobacter
Campylobacter
et stigende problem

Efter et nogenlunde stabilt antal humane campylobacter infektioner på 1.000-1.500 i 1980’erne og først i 1990’erne steg det registrerede antal til 4.620 i 2001. I 2001 var campylobacter således årsag til flere humane infektioner end salmonella. Forbedringen af hygiejnen på slagterierne, der bl.a. er et resultat af salmonella-handlingsplanerne, har således ikke været i stand til at
forhindre væksten i antallet af humane campylobacter infektioner.

Yersinia
Efter en stigning i det registrerede antal infektioner med yersinia
enterocolitica fra godt 600 først i 80’erne til godt 1.500 i 1985 er
antallet faldet nogenlunde jævnt til knap 300 i 2001. En mulig
forklaring på faldet er forbedringer af hygiejnen på slagterierne.

Salmonella i husdyr og fødevarer

Markant fald i
salmonellaforekomst i husdyr og i fødevarer…

Da bekæmpelsen af salmonella i slagtekyllingeproduktionen påbegyndtes i 1989, var omkring 70-80 pct. af alle flokke smittet
med salmonella før slagtning, mens kun 2 pct. af flokkene var
smittet i 2000. I konsumægssektoren var 1,3 pct. af alle produktionsflokke smittet med salmonella i 2001 mod 6,0 pct. i 1997,
før bekæmpelsen havde gjort sin virkning. Tilsvarende var 0,5
pct. af opdrætsflokkene smittet i 2001 mod 7,5 i 1997 (Dansk
Zoonosecenter 2002) .
Forekomsten af salmonella i slagtesvin (enkeltdyrsprøver) har
svinget fra lidt under 3 pct. til godt 6 pct. i årene 1995-2001,
mens andelen lå på ca. 8 pct. i 1994. Forekomsten af salmonella
i fersk svinekød på slagterierne er faldet fra ca. 2-3 pct. i 1993 til
ca. 1 pct. i 2000.
Inden for oksekødsektoren har antallet af positive prøver i årene
1995-2000 varieret mellem 0,3 og 0,6 pct. for kød og mellem 0,8
og 1,9 pct. for indmad.
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…noget mindre
fald i humane infektioner…

…som følge af
udenlandske fødevarer og rejser
i udlandet

Det kan umiddelbart virke overraskende, at det registrerede antal
salmonella infektioner i den danske befolkning ikke er faldet
mere set på baggrund af det markante fald i forekomsten af salmonella i danske husdyr og fødevarer. En medvirkende årsag er,
at importerede fødevarer samt fødeindtag under rejser og ferieophold i udlandet efterhånden tegner sig for en væsentlig del af
det samlede antal salmonella infektioner .
I 2001 registreredes 2.917 salmonellose infektioner i den danske
befolkning, hvoraf 1.993 tilfælde var med kendt smittekilde.
Heraf skyldtes 57 pct. danske fødevarer, 19 pct. importerede fødevarer og 24 pct. indtag af fødevarer under ferieophold og rejser i udlandet (Brøndsted 2002).
Ovennævnte tal skal ses i lyset af, at danske fødevarer udgør
langt størstedelen af det danske fødevareforbrug. Eksempelvis
udgjorde dansk fjerkrækød 73 pct. af forbruget i 2001 og importeret fjerkrækød de resterende 27 pct. Dette skal sammenholdes
med, at dansk fjerkræ var årsag til 103 registrerede tilfælde,
mens importeret fjerkræ var skyld i 208 tilfælde svarende til
henholdsvis 33 pct. og 67 pct. af det samlede antal tilfælde forårsaget af fjerkrækød.

Reduktion af
salmonellaforekomst i danske fødevarer
fortsat af betydning

De danske fødevarer er dog fortsat årsag til over halvdelen af det
registrerede antal salmonella tilfælde med kendt smittekilde,
hvorfor det stadig er af betydning at formindske forekomsten af
salmonella i danske fødevarer, ligesom det også er vigtigt at reducere salmonella-forekomsten i husdyrholdet, idet risikoen for
overførsel af salmonella til færdige fødevarer og videre til befolkningen herved begrænses.

3.4.
Handlingsplaner
som reaktion på
stigende antal
salmonella infektioner

Handlingsplaner for bekæmpelse af salmonella

Som reaktion på det stigende omfang af salmonella infektioner i
den danske befolkning og som følge af begyndende vanskeligheder med eksport af danske slagtekyllinger på grund af salmonella-forekomst iværksatte Danske Slagterier og Det Danske
Fjerkræraad handlingsplaner for bekæmpelse af salmonella i
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svine- og fjerkræsektoren sidst i 1980’erne og først i 1990’erne.
Disse planer er siden fulgt op af officielle handlingsplaner. Nærværende afsnit indeholder en kortfattet omtale af de pågældende
planer.

Svin
I 1989 introducerede Danske Slagterier en mikrobiologisk handlingsplan for svineproduktionen, som i 1992 blev udvidet med
en mere specifik handlingsplan for salmonella. I 1994 afløstes
slagteriernes handlingsplan af en ny plan baseret på en aftale
mellem Danske Slagterier og Fødevareministeriet.
Den gældende handlingsplan består hovedsagelig af følgende
punkter:15
•

•
•
•

Overvågning af slagtesvinebesætninger i form af undersøgelse af leverede slagtesvin kombineret med fradrag i
afregningsprisen for besætninger med høj salmonellaforekomst
Overvågning af avls- og opformeringsbesætninger
Overvågning af sobesætninger, hvorfra der sælges smågrise
Kontrol for salmonella i fersk svinekød på slagterier

Slagtesvin
Løbende kontrol
af slagtesvinebesætninger …

15

Som led i overvågningen af slagtesvinebesætningerne udtager
slagteriet kødsaftprøver fra et antal slagtesvin fra hver besætning, som leverer over 200 svin om året. Disse prøver undersøges for antistoffer mod salmonella (stoffer der udvikles, når svinet smittes). På grundlag af de tre foregående måneders prøver

Det lovmæssige grundlag for den gældende salmonella-handlingsplan for svin består primært af
”Lov om zoonoser” (Lov nr. 1106 af 21. december 1994) samt af følgende bekendtgørelser: 1)
Bekendtgørelse nr. 123 af 05.03.1996 om salmonellose og fund eller serologisk påvisning af salmonellabakterier hos dyr. 2) Bekendtgørelse nr. 309 af 02.06.1998 om overvågning af Salmonella i slagtesvin og i fersk kød af kvæg og svin. Hertil kommer en brancheaftale godkendt af fødevareministeriet om generel salmonellaovervågning.
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… opdeling af
besætninger efter salmonellaforekomst…

foretages hver måned en opdeling af besætningerne på følgende
tre niveauer: 1) besætninger med ingen eller få positive prøver,
2) med et moderat antal positive prøver og 3) med mange positive prøver (Danske slagterier 2001; Boes mfl. 2002)

… kombineret
med fradrag i
afregningspris

For besætninger, der befinder sig på niveau 2 og 3, foretages der
et fradrag i afregningsprisen på henholdsvis 2 pct. og 4 pct. for
alle slagtesvin leveret i den pågældende måned. Endvidere slagtes svin fra niveau 3 besætninger under skærpede hygiejneforhold. Tidligere krævede branchen desuden, at producenter med
besætninger på niveau 2 og 3 skulle udarbejde en handlingsplan
i samarbejde med dyrlæge og svineproduktionskonsulent.
I 2000 udgjorde produktionsværdien af svin ca. 2,4 mio. kr. i
gennemsnit pr. bedrift for alle heltids-svinebrug (vedrørende definitionen af svinebrug, se fodnote til tabel 3.4). For et typisk
heltids-svinebrug, der gennem et helt år befinder sig på niveau 2
eller niveau 3, medfører de nævnte fradrag på 2 pct. og 4 pct. således en reduktion i overskuddet på henholdsvis 48.000 kr. og
96.000 kr.
Ovennævnte fradrag virker også som et incitament til at begrænse forekomsten af salmonella i sobesætninger og hermed i smågriseproduktionen. Når det gælder sobesætninger, der sælger
smågrise, forudsætter fradragets positive incitament dog, at køberen af grisene får information om infektionsniveauet i den pågældende sobesætning, jf. den senere omtale.

Avls- og opformeringsbesætninger
Oplysningspligt
om salmonellastatus for ejere
af opformeringsog avlsbesætninger

I alle avls- og opformeringsbesætninger udtages hver måned 10
blodprøver til undersøgelse for antistoffer mod salmonella til
brug ved beregning af et salmonellaindeks for hver besætning.
Hvis blodprøverne viser tegn på infektion, udtages desuden stibundsprøver for at afklare, hvilken salmonellatype der er tale
om, samt i hvilke afsnit af besætningen smitten optræder. Hvis
salmonellaindekset overstiger et vist niveau, har besætningens
ejer pligt til at oplyse eventuelle købere om de pågældende tal,
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hvorefter køberen kan afgøre, om han vil modtage dyr fra den
pågældende besætning (Dahl 2002). Tidligere blev sådanne besætninger pålagt salgsstop.

Sobesætninger, der sælger smågrise

Kontrol af sobesætninger via
overvågning af
slagtesvinebesætninger

Overvågning af sobesætninger, der sælger smågrise, foregår til
dels indirekte via den før omtalte kontrol af kødsaft fra slagtesvin. I sobesætninger, som inden for de forudgående 6 måneder
har solgt smågrise til slagtesvinebesætninger, der befinder sig på
niveau 2 og 3, udtages der gødningsprøver til undersøgelse for
salmonella. Der foreligger derfor oplysninger om salmonellaforekomst i sobesætninger, som aftagerne af smågrisene kan
kræve udleveret forud for eventuelt køb (Kjærsgaard 2001).
Fremgangsmåden sikrer således, at de omtalte fradrag for slagtesvin også virker som incitament til at begrænse salmonellaforekomsten i sobesætninger, hvorfra der sælges smågrise.

Fersk svinekød
På slagterierne undersøges svinekød for salmonella primært med
henblik på kontrol af slagtehygiejnen. Siden 1. januar 2001 er
der anvendt såkaldte svabeprøver af slagtekroppe.

Fjerkræ
I 1989 iværksatte fjerkræbranchen en handlingsplan for bekæmpelse af salmonella i slagtekyllinger. Planen omfattede oprindelig produktion af foder samt avlsleddet. Fra 1991 blev produktion af rugeæg samt indfangning og transport af slagtekyllinger
også omfattet af planen. I 1992 iværksatte Ministeriet for Landbrug og Fiskeri en officiel før-slagtning kontrol af slagtekyllinger.
Branchen iværksatte i 1991 en handlingsplan for bekæmpelse af
salmonella i produktionen af konsumæg, og i 1996 besluttede
Fødevareministeriet at intensivere indsatsen på dette område.
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Inficerede dyr
fjernes fra toppen af produktionspyramiden

Bekæmpelsen af salmonella i fjerkræsektoren bygger primært på
fjernelse af inficerede dyr fra toppen af produktionspyramiden
for at forhindre smitte fra generation til generation, på anvendelse af salmonellafrit foder samt på afsondring af produktionen fra
det ydre miljø.
Den gældende officielle handlingsplan på fjerkræområdet består
primært af følgende punkter (Andelsbladet nr. 5-2000) :16
• Inden for slagtekyllinge- og konsumægsproduktion udtages med mellemrum forskellige prøver fra hver rugeægsproducerende flok samt fra opdræt hertil med henblik på
undersøgelse for salmonella. Konstateres der salmonella,
skal flokken enten nedslagtes og destrueres eller slagtes
under nærmere fastsatte sikkerhedsforanstaltninger.
• For fjerkræflokke, der skal slagtes, udtages prøver til undersøgelse for salmonella 2-3 uger før slagtningen. Hvis
flokken er smittet, skal den slagtes separat fra salmonellafrie flokke. Desuden skal bygningerne rengøres særligt
grundigt.
• I hønsehold, hvorfra der sælges konsumæg til pakkeri,
samt i opdræt af hønniker til konsumægsproduktion udtages med mellemrum prøver til undersøgelse for salmonella. Hvis disse prøver viser tegn på salmonellainfektion, eller der på anden vis opstår mistanke om smitte, skal
æggene enten destrueres eller anvendes til fremstilling af
varmebehandlede produkter, indtil mistanken afkræftes,
eller flokken sættes ud, og de pågældende rum mv. er
rengjort og desinficeret.

16

Det lovmæssige grundlag for den gældende salmonella-handlingsplan for fjerkræsektoren består
primært af ”Lov om zoonoser” (Lov nr. 1106 af 21. december 1994) samt af følgende bekendtgørelser: 1) Bekendtgørelse nr. 245 af 22.04.1999 om overvågning af Salmonella i fjerkræ og
fersk fjerkrækød og om fund af den multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104. 2) Bekendtgørelse nr. 984 af 02.11.2000 om overvågning af Salmonella i fersk fjerkrækød af slagtekyllinger. 3) Bekendtgørelse nr. 74 af 06.02.2001 om fjerkrækontrol. 4) Bekendtgørelse nr. 862 af
01.10.2001 om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og opdræt hertil. 5) Bekendtgørelse nr. 852 af 11.09.2000 om hønseæg til konsum. 6) Bekendtgørelse nr. 863 af
01.10.2001 om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil. 7) Bekendtgørelse nr. 1061 om driftstab ved aflivning af høns inficeret med salmonellabakterier.
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Foruden den officielle handlingsplan har branchen fortsat en frivillig plan, der omfatter bestemmelser om hygiejne samt om import af levende dyr.
Væsentlige tab
for producenten
i tilfælde af smitte

Når en fjerkræflok smittes med salmonella, medfører det forskellige omkostninger og tab - bl.a. i form af mistet indtjening – som
kun delvis dækkes af sektoren og det offentlige. Der er derfor
betydelige økonomiske incitamenter for den enkelte producent
til at tilrettelægge produktionen på en sådan måde, at risikoen for
smitte begrænses.

Kvæg
I perioden 1999-2002 er der igangsat et projekt til overvågning
af salmonella dublin og salmonella typhimurium i kvægbesætninger primært med henblik på at klarlægge udbredelsen af disse
salmonella-typer i kvægsektoren.

3.5.

Samfundsøkonomiske virkninger af handlingsplanerne

Nærværende hovedafsnit indledes med nogle principielle betragtninger over de samfundsøkonomiske virkninger af salmonella-handlingsplanerne. I forlængelse heraf redegøres i afsnit
3.5.2 for de samfundsmæssige omkostninger ved handlingsplanerne, mens de samfundsmæssige gevinster omtales i afsnit
3.5.3.

3.5.1.
Større fødevaresikkerhed koster

Principielle betragtninger

Fødevarers sikkerhed kan oftest forbedres ved mere eller mindre
omfattende ændringer af produktionsprocessen – herunder mere
kontrol. Men sådanne ændringer medfører almindeligvis ekstra
omkostninger for samfundet, uanset om disse omkostninger afholdes af virksomheden, af sektoren eller af det offentlige.
De marginale omkostninger ved større sikkerhed, dvs. hvad det
koster at forøge sikkerheden af et givet produkt - som fx slagte-
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kyllinger - med én ekstra enhed, er vist i figur 3.2. I nærværende
sammenhæng kunne sikkerheden eksempelvis udtrykkes ved den
procentdel af de pågældende varer, der var fri for salmonella.
Det antages normalt, at hver ekstra enhed, sikkerheden forbedres
med, koster mere end den foregående enhed. Kurven stiger derfor fra venstre mod højre. Forklaringen er, at sikkerheden oftest
kan forbedres ved forskellige ændringer af produktionen, og at
de mest omkostnings-effektive ændringer sædvanligvis foretages
først. Når der gælder salmonella, stiger kurven progressivt, når
sikkerheden nærmer sig 100 pct., idet det koster uforholdsmæssigt meget at sikre, at hver eneste enhed af en vare er uden salmonella.

Figur 3.2.

Marginale samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved forbedring af fødevaresikkerhed

Kr. pr. enhed

Marginale
omkostninger

Marginal gevinster

Stigende sikkerhed
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Omkostninger
bør ses i forhold
til gevinster…

…men afvejningen vanskelig i
praksis

De marginale samfundsmæssige gevinster ved større sikkerhed
(gevinsterne ved at forøge sikkerheden med én enhed) er også
vist i figur 3.2. Det er vanskeligt umiddelbart at sige noget om
kurvens form. Skæringspunktet mellem de to kurver angiver den
optimale sikkerhedsmæssige kvalitet af produktet. Hér er de
samfundsmæssige gevinster ved at forøge sikkerheden med én
ekstra enhed lig med de samfundsøkonomiske omkostninger
herved.
I praksis er det næppe muligt - eller i det mindste overordentlig
vanskeligt - at opgøre de marginale gevinster og de marginale
omkostninger ved at formindske forekomsten af salmonella i
færdige fødevarer. Vi ved derfor ikke, om den faktiske indsats
ved salmonella-bekæmpelsen er større eller mindre end den optimale indsats, eller – sagt med andre ord – om vi samfundsøkonomisk set bruger for mange eller for få ressourcer på dette område. I forbindelse med de løbende justeringer af handlingsplanerne søger man dog uden tvivl at foretage en afvejning mellem
de samfundsmæssige omkostninger og de samfundsmæssige gevinster ved de påtænkte ændringer.
Som omtalt i indledningen er formålet med kapitlet at vurdere de
samlede omkostninger og de samlede gevinster ved handlingsplanerne. Det falder således uden for kapitlets rammer at bestemme de marginale omkostninger og de marginale gevinster
og hermed den samfundsøkonomisk optimale indsats på området.

Referenceramme

I forbindelse med undersøgelsen af de samfundsøkonomiske
konsekvenser af handlingsplanerne er det nødvendigt at fastsætte
en referenceramme eller et sammenligningsgrundlag. I nærværende sammenhæng er referencerammen den udvikling, der ville
have fundet sted, såfremt handlingsplanerne ikke var iværksat.
Dette betyder, at det er nødvendigt at danne sig et skøn over dette hypotetiske udviklingsforløb.
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National synsvinkel

I samfundsøkonomiske analyser af lovgivningen vedrørende
miljø og fødevaresikkerhed er det sædvane at anlægge en national synsvinkel, dvs. at det er konsekvenserne for det danske
samfund, der vurderes på grundlag af den danske befolknings
præferencer. I relation til nærværende problemstilling nødvendiggør denne betragtningsmåde, at der sondres mellem den del
af fødevarerne, der afsættes på hjemmemarkedet, og den del, der
afsættes på eksportmarkederne. Gevinsten i form af færre sygdomstilfælde kommer jo kun det danske samfund til gode i det
omfang, produktionen afsættes her i landet.

3.5.2.

Samfundsmæssige omkostninger

Som tidligere berørt medfører salmonella-handlingsplanerne
ekstra omkostninger både i de primære husdyrsektorer og på
slagterierne mv. Nogle af disse meromkostninger afholdes af det
offentlige, andre af sektoren og atter andre af det enkelte slagteri
eller den enkelte landmand. Nærværende afsnit indeholder en
opgørelse over de pågældende omkostninger.
Nogle omkostninger afholdes
af det offentlige…

… andre af fødevareerhvervene

I perioden 1994-2001 blev der under Fødevareministeriet bevilget i alt 502,6 mio. kr. til zoonose bekæmpelse, jf. tabel 3.1.
Heraf tegnede den første handlingsplan for svin sig for 128,5
mio. kr., mens den videreførte handlingsplan for svin beløb sig
til 95,1 mio. kr.
Herudover har svinesektoren bidraget med ca. 90 mio. kr. om
året til den generelle handlingsplan for svin (Rigsrevisionen
2000), mens sektoren har anvendt omkring 140 mio. kr. til at bekæmpe den multiresistente salmonella DT 104 i årene 19982000.
Til handlingsplanen for fjerkræ blev der under Fødevareministeriet bevilliget 188,1 mio. kr. i perioden 1996-1999, hvoraf erhvervet bidrog med 30 mio. kr. (Rigsrevisionen 2000). Planen
kom først i gang fra begyndelsen af 1997, og en væsentlig del af
de 188,1 mio. kr. var ikke brugt ved udgangen af 1999. Dette
forventes at ske i årene 2000-2002. Beløbet anses derfor anvendt

Landbrugets økonomi, FØI 87

i årene 1997-2002.
Til handlingsplanen for kvæg er der afsat 13,2 mio. kr. i årene
1999-2002.
Udover ovennævnte direkte omkostninger vedrørende handlingsplanerne er der under Fødevareministeriet bevilliget 18,0
mio. kr. til forskning vedrørende zoonoser samt 59,7 mio. kr. til
driften af Dansk Zoonosecenter.
Endelig havde Plantedirektoratet i årene 1994-2000 en samlet
udgift på 24 mio. kr. til kontrol af salmonella i foderstoffer.
Tabel 3.1.

Bevillinger i Fødevareministeriets regi til særlige
handlingsplaner og forskning vedrørende zoonoser, 1994-2001
Statens
Fødevaredirekto- Veterinære
Serumlaratet
boratorium

I alt

Oprindelig handlingsplan for svin (1994-98)
Handlingsplan for fjerkræ (1996-1999)
Videreført handlingsplan for svin (1999-2001)
Optakt til handlingsplan for kvæg (1999-2001)
Forskningsindsats vedr. zoonoser
(1999-2001)
Dansk Zoonosecenter (1994-2001)

75,5
180,0
63,9
13,2

53,0
8,1
31,2
0,0

128,5
188,1
95,1
13,2

9,0
0,0

9,0
59,7

18,0
59,7

I alt

341,6

161,0

502,6

Kilde: Rigsrevisionen 2000

Årlige gevinster
og omkostninger
sammenholdes

Ved vurderingen af handlingsplanerne støder man på det problem, at forbedringen af fødevarerne og hermed de samfundsøkonomiske gevinster først viste sig fuldt ud efter nogle års forløb. På denne baggrund er i det følgende valgt at sammenholde
de årlige omkostninger til salmonella-bekæmpelsen i årene omkring år 2000 med de årlige gevinster i samme periode.
På baggrund af ovenstående oplysninger er der således foretaget
en skønsmæssig opgørelse af de årlige omkostninger i de enkelte
sektorer. Resultatet af opgørelsen er vist i tabel 3.2, mens selve
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opgørelsen er beskrevet i tabellens fodnoter. Som det ses, udgør
de samlede omkostninger 221,1 mio. kr. pr. år, hvoraf det offentlige har afholdt 79,4 mio. kr. og fødevareerhvervene 141,7 mio.
kr.
Tabel 3.2.

Årlige omkostninger til salmonella-bekæmpelse i
årene omkring 2000 fordelt på sektorer, mio. kr.
Omkostninger fordelt på produktionsgrene
Direkte
Indirekte
offentlige
offentlige
Erhvervsmæssige

Svin
Slagtefjerkræ
Konsumæg
Kvæg
I alt
1)
2)

3)
4)

5)
6)

I alt

1)

31,7
11,12)
15,32)
4,43)

4)

8,6
3,04)
4,14)
1,24)

5)

136,7
2,16)
2,96)
0

177,0
16,2
22,3
5,6

62,5

16,94)

141,7

221,1

Beregnet som 1/3 af bevillingen på 95,1 mio. kr. til handlingsplanen for svin i
de tre år 1999-2001 (1/3*95,1 = 31.7).
Beløbet for slagtefjerkræ og konsumæg under ét er beregnet som 1/6 af
den i teksten omtalte offentlige bevilling på 158,1 mio. kr. til handlingsplanen
for fjerkræ, der som nævnt anses brugt i årene 1997-2002 (1/6*158,1 =
26,4). Herefter er de 26,4 mio. kr. fordelt med 42 pct. til slagtefjerkræsektoren og 58 pct. til konsumægsektoren svarende til den skønnede fordeling af
beløbet forud for planens iværksættelse, jf. Lægaard (1999).
Beregnet som 1/3 af bevillingen på 13,2 mio. kr. til handlingsplanen for
kvæg (1/3*13,2 = 4,4)
De indirekte offentlige omkostninger omfatter alle omkostninger, der ikke
umiddelbart kan henføres til en bestemt sektor, dvs. udgifter til kontrol af foderstoffer samt til forskning og drift af Dansk Zoonosecenter. Det samlede
beløb er beregnet som summen af følgende poster: 1/7 af udgiften på 24
mio. kr. til kontrol af foderstoffer, 1/3 af bevillingen på 18,0 mio. kr. til forskning samt 1/8 af bevillingen på 59,7 mio. kr. til Dansk zoonosecenter. (1/7
*24 +1/3*18 + 1/8*59,7 = 16,9). Herefter er det samlede beløb på de 16,8
mio. kr. fordelt på de enkelte sektorer proportionalt med fordelingen af de direkte omkostninger.
Sektorens årlige udgift til den generelle handlingsplan samt 1/3 af sektorens
omkostninger til handlingsplanen vedrørende salmonella DT 104 (90 +
1/3*140 = 136,7).
Det årlige beløb for slagtefjerkræ og konsumæg under ét er beregnet som
1/6 af branchens bidrag til handlingsplanen (1/6*30 = 5), hvorefter dette beløb er fordelt på de to sektorer med henholdsvis 42 pct. og 58 pct., jf. ovenstående fodnote 2.

I opgørelsen er der set bort fra de omkostninger ved salmonellabekæmpelsen, der afholdes af den enkelte landmand og det enkelte slagteri, idet det er vanskeligt at fremskaffe blot nogenlunde sikre oplysninger herom. I fjerkræsektoren er der eksempelvis
set bort fra omkostninger ved prøveudtagning, tab ved nedslagtning af dyr samt mistet indtjening ved afbrydelse af produktio-
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Nogle omkostninger er udeladt…

… det samme
gælder visse gevinster

nen, i det omfang de pågældende beløb er afholdt af den enkelte
fjerkræproducent. Opgørelsen omfatter heller ikke de meromkostninger, der kan henføres til ændringer i landbrugets stald- og
produktionssystemer samt til forbedringer af hygiejnen i alle
produktionsled. Udeladelsen af de nævnte beløb indebærer, at
tallene i tabel 3.2 undervurderer de samlede omkostninger ved
handlingsplanerne.
I det følgende afsnit er der på den anden side også set bort fra
visse samfundsøkonomiske gevinster ved handlingsplanerne. De
mange mere eller mindre omfattende ændringer i produktionen –
herunder forbedring af hygiejnen - der er et resultat af handlingsplanerne, har formodentlig medvirket til at reducere forekomsten af andre fødevarebårne sygdomme i befolkningen, ligesom ændringerne antagelig har bidraget til at reducere omfanget
af visse produktionssygdomme i husdyrholdet. Da det er vanskeligt at vurdere værdien af disse sidegevinster, er der set bort fra
disse. Samlet set opvejer udeladelsen af de pågældende gevinster
i nogen grad udeladelsen af de nævnte omkostninger.
De samfundsmæssige – eller mere præcist velfærdsøkonomiske konsekvenser af handlingsplanerne afhænger bl.a. af de danske
forbrugeres villighed til at betale for den forbedring af fødevarernes sikkerhedsmæssige kvalitet, der er et resultat af planerne,
samt af eventuelle merpriser på eksportmarkederne. Før der redegøres herfor, kan det være nyttigt at sammenholde de samfundsmæssige meromkostninger i de respektive sektorer med
værdien af produktionen for herved at få et indtryk af, hvor store
merpriser der skal til for at dække de pågældende omkostninger.

Samlede omkostninger marginale i forhold
til produktionsværdien …

Resultatet af en sådan sammenligning er vist i tabel 3.3. I svinesektoren ses de samlede omkostninger (offentlige + erhvervsmæssige) at udgøre 1,04 pct. af produktionsværdien ab landmand, i slagtefjerkræsektoren 1,25 pct. og i konsumægsektoren
4,18 pct. De tilsvarende erhvervsmæssige omkostninger beløber
sig til henholdsvis 0,80 pct., 0,16 pct. og 0,55 pct. af produktionsværdien ab landmand.
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Tabel 3.3.

Offentlige og erhvervsmæssige omkostninger
vedrørende bekæmpelse af salmonella i år 2000 i
pct. af produktionsværdien ab landmand fra de
pågældende produktionsgrene
Produktionsværdi
I pct. af produktionsværdien af landmand
ab landmand,
Offentlige Erhvervsmæssige Samlede ommio. kr. omkostninger
omkostninger
kostninger

Svin
Slagtefjerkræ
Konsumæg
Kvæg

17.032
1.294
534
14.012

0,24
1,09
3,63
0,04

0,80
0,16
0,55
0,00

1,04
1,25
4,18
0,04

Kilde: Egne beregninger baseret på de årlige omkostninger vedrørende handlingsplanerne ifølge tabel 3.2 samt oplysninger om produktionsværdien
ab landmand i 2000 ifølge Danmarks Statistik (2001).

… og endnu
mindre sammenlignet med værdien i detailleddet …

Omkostningerne ved handlingsplanerne burde snarere sammenholdes med prisen på - eller værdien af – de pågældende varer i
detailleddet end med værdien ab landmand, idet man så lettere
kunne vurdere, hvor meget vi som forbrugere betaler mere for
varerne, forudsat naturligvis at meromkostningerne har afspejlet
sig i tilsvarende højere priser. Anvendelse af produktionsværdien ab landmand i tabel 3.3 skyldes manglende oplysninger om
værdien i detailleddet. Et groft skøn er dog, at værdien ab landmand i de pågældende sektorer typisk udgør omkring en tredjedel af værdien i detailleddet. Dette betyder, at de samlede omkostninger ved handlingsplanerne beløber sig til omkring 0,35
pct. af færdigvarernes priser for svinekød, omkring 0,42 pct. for
fjerkrækød og omkring 1,39 pct. for æg. Disse tal viser således,
at selv små merpriser i detailleddet kan dække de samlede omkostninger ved salmonella-bekæmpelsen, og endnu mindre merpriser kan dække de erhvervsmæssige meromkostninger.

Erhvervsmæssige konsekvenser
… men væsentligt udtrykt i kr.
pr. heltidsbedrift

Der hersker usikkerhed om, hvorvidt den forbedring af fødevarernes sikkerhedsmæssige kvalitet, der er et resultat af handlingsplanerne, har afspejlet sig i højere produktpriser. Er det ikke
tilfældet, er det hovedsagelig de primære husdyrproducenter –
og ikke forbrugerne - der bærer de erhvervsmæssige omkostnin-
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ger ved handlingsplanerne med en formindskelse af indtjeningen
til følge. Til illustration af denne situation er der i tabel 3.4 givet
en oversigt over de erhvervsmæssige omkostninger udtrykt i kr.
pr. heltidsbedrift. Som det ses, beløber disse omkostninger sig til
ca. 19.000 kr. i gennemsnit pr. svinebrug, godt 8.000 kr. pr. slagtefjerkræbrug og ca. 11.000 kr. pr. konsumægsbrug.
Tabel 3.4.

Samlede offentlige og erhvervsmæssige omkostninger i 2000 til bekæmpelse af salmonella pr. heltidsbedrift
Samlede omkostninger
Offentlige
Erhvervsmæssige

Svinebrug
Slagtefjerkræbrug
Konsumægsbrug
Kvægbrug

5.600
51.700
73.800
500

19.100
8.100
11.000
100

I alt
24.700
59.800
84.800
600

Anm.: De pågældende bedrifter er hér defineret som bedrifter, hvor produktionen
af henholdsvis svin, fjerkræ, æg og kvæg inkl. mælk tegner sig for over 40
pct. af bedriftens samlede produktionsværdi (bruttoudbytte), og hvor den
pågældende produktion sammen med korn tegner sig for over 80 pct. af
produktionsværdien.
Kilde: Egne beregninger baseret på de årlige omkostninger ifølge tabel 3.2 samt
FØI’s stikprøve af landbrugsregnskaber for regnskabsåret 2000. Omkostningerne pr. heltidsbrug er beregnet ved at fordele de samlede omkostninger vedrørende de enkelte sektorer på alle landbrugsbedrifter – både
deltids og heltids - proportionalt med de pågældende bedrifters andele af
produktionsværdien i de respektive sektorer.

Det er tanken, at fødevareerhvervene fremover skal afholde
samtlige omkostninger ved handlingsplanerne. De samlede omkostninger (offentlige + erhvervsmæssige) pr. heltidsbedrift er
derfor også vist i tabel 3.4. Det drejer sig om knap 25.000 kr. pr.
svinebrug, knap 60.000 kr. pr. slagtefjerkræbrug og knap 85.000
kr. pr. konsumægsbrug. Der er således tale om betydelige omkostninger, som de primære producenter - navnlig inden for fjerkræsektoren - kommer til at bære, når fødevareerhvervene selv
skal afholde alle omkostninger ved handlingsplanerne, forudsat
at den forbedrede sikkerhedsmæssige kvalitet ikke afspejler sig i
højere produktpriser.

92 Landbrugets økonomi, FØI

3.5.3.

Samfundsmæssige gevinster

I nærværende afsnit redegøres for de samfundsøkonomiske gevinster ved handlingsplanerne, og i det omfang, det er muligt,
opgøres størrelsen af disse gevinster.
De samfundsmæssige – eller mere præcist de velfærdsøkonomiske - gevinster ved handlingsplanerne omfatter primært følgende
komponenter:
• færre offentlige udgifter i sundhedssektoren
• større samfundsmæssig produktion som følge af færre
sygefraværsdage
• potentiel merværdi af afsætningen på hjemmemarkedet
svarende til forbrugernes betalingsvillighed for forbedringen af varernes sikkerhed
• faktisk merværdi af eksporten som følge af eventuelt højere priser
• sparede omkostninger som følge af færre tilbagetrækninger af inficerede fødevarer

Handlingsplanernes betydning for udviklingen i antal humane
infektioner
Færre udgifter
til sundhedssektoren …
… og større
samfundsmæssig
produktion…

… som følge af
færre sygefraværsdage…

Hvor store samfundsmæssige gevinster, der er tale om i form af
færre udgifter i sundhedssektoren og større samfundsmæssig
produktion, afhænger bl.a. af, i hvilket omfang planerne har bidraget til at formindske antallet af salmonella-infektioner i den
danske befolkning. Vurderingen heraf er i sagens natur vanskelig, idet det forudsætter en vurdering af, hvordan antallet af infektioner ville have udviklet sig uden handlingsplaner.
Det registrerede antal salmonella infektioner forårsaget af dansk
svinekød, danske slagtekyllinger og danske æg er vist i figur 3.3.
Antallet af infektioner forårsaget af dansk svinekød kulminerede
med 1.144 i 1993, mens danske slagtekyllinger toppede med
1.604 tilfælde i 1988 og danske æg med 3.030 i 1997. I 2001 var
de pågældende smittekilder årsag til henholdsvis 163, 29 og 830
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registrerede infektioner. Det formodes, at virkningen af de respektive handlingsplaner begyndte at gøre sig gældende umiddelbart efter de nævnte toppunkter. I det følgende forudsættes
det på denne baggrund, at antallet af infektioner fra de respektive
kilder ville være forblevet på de nævnte topniveauer, såfremt
handlingsplanerne ikke var iværksat.
Figur 3.3.

Antal registrerede salmonella tilfælde i den danske befolkning forårsaget af dansk svinekød danske slagtekyllinger og danske æg
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Kilde: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2001. Ministry of Food, Agriculture and Fisheries.

Under ovennævnte forudsætning kan effekten af handlingsplanerne for svin opgøres til en reduktion i det registrerede antal
humane salmonella infektioner på 981 (1.144 – 163), mens effekten af planerne for slagtekyllinger og konsumæg er en nedgang på henholdsvis 1.575 tilfælde (1.604 – 29) og 2.200 tilfælde (3.030 – 830). Dette svarer til en samlet reduktion i det registrerede antal salmonella infektioner på 4.756.
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Knap 50.000
færre sygdomstilfælde

Det faktiske antal salmonella infektioner anslås ofte at være fra 5
til 20 gange større end det registrerede antal, jf. afsnit 3.3. I den
følgende opgørelse forudsættes det faktiske antal at være 10
gange større end det registrerede antal. Under denne forudsætning kan effekten af handlingsplanerne for svin, slagtekyllinger
og konsumæg opgøres til en reduktion i det samlede antal sygdomstilfælde på henholdsvis 9.810, 15.750 og 22.000, svarende
til 47.560 færre tilfælde i alt, jf. tabel 3.5.
Tabel 3.5. Skønnet reduktion i antal humane salmonella infektioner i Danmark som følge af handlingsplanerne
for de respektive husdyrsektorer samt de samfundsmæssige gevinster herved i form af sparede
udgifter i sundhedssektoren og større produktion

Svin
Slagtekyllinger
Konsumæg
I alt

Reduktion i antal
sygdomstilfælde1)

Samfundsmæssige
gevinster, mio. kr.2)

9.810
15.750
22.000
47.560

47
76
105
228

1) Jf. teksten.
2) Beregnet ved multiplikation af anslået reduktion i antal sygdomstilfælde (foranstående kolonne) med den i teksten nævnte samfundsmæssige gevinst på
4.800 kr.

Sparede udgifter i sundhedssektoren og færre sygefraværsdage

Gevinst på
4.800 kr. pr.
tilfælde

Udgiften i sundhedssektoren og mistet arbejdsfortjeneste – udtrykt i kr. pr. salmonella-tilfælde - afhænger af sygdomsforløbet
og hermed af den ovennævnte forudsætning om underrapportering, idet underrapportering primært omfatter lettere sygdomstilfælde. Under forudsætning af at det faktiske antal tilfælde er 10
gange større end det registrerede antal, udgør de samfundsmæssige omkostninger i form af udgifter i sundhedssektoren og mistet arbejdsfortjeneste knap 4.800 kr. pr. tilfælde, jf. Korsgaard
mfl. (2002).
Et groft skøn for samfundsmæssige gevinster i form af sparede
udgifter i sundhedssektoren og større produktion som følge af de
tre handlingsplaner er derfor 228 mio. kr. (47.560*4.800), jf. ta-
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Sparede udgifter
i sundhedssektoren plus større
produktion…

… på niveau
med de samlede
omkostninger

bel 3.5. Heraf kan 47 mio. kr. henføres til handlingsplanerne for
svin, 76 mio. kr. til handlingsplanerne for slagtekyllinger og 105
mio. kr. til handlingsplanerne for konsumæg. Størrelsen af disse
gevinster skal dog tages med forbehold, især som følge af den
betydelige usikkerhed, der er knyttet til vurderingen af handlingsplanernes indvirkning på antallet af salmonella infektioner.
Ovenstående samfundsøkonomiske gevinster på 228 mio. kr. for
de tre sektorer under ét er af næsten samme størrelse som de
samfundsøkonomiske omkostninger, jf. det foregående afsnit.
For svinesektoren er den samfundsøkonomiske gevinst væsentlig
mindre end de samfundsøkonomiske omkostninger, mens det
omvendte er tilfældet både for slagtekyllinger og konsumæg.
Imidlertid er der andre samfundsøkonomiske gevinster end de
allerede omtalte.

Betalingsvillighed
Potentiel merværdi af afsætningen på
hjemmemarkedet

Selv om udgifterne til sygdomsbehandling fortrinsvis afholdes af
det offentlige, og mistet arbejdsfortjeneste oftest dækkes enten af
det offentlige eller af arbejdsgiveren, kan der næppe herske tvivl
om, at forbrugerne værdsætter fødevaresikkerhed og derfor - alt
andet lige – er villige til at betale højere priser for varer af høj
sikkerhedsmæssig kvalitet end for fødevarer af ringere kvalitet.
Når det gælder afsætningen på hjemmemarkedet, er det - set fra
en velfærdsøkonomisk synsvinkel - forbrugernes præferencer og
hermed betalingsvillighed, der tæller, mens det er uden betydning, om de faktisk betaler for det pågældende gode.
Det er næppe muligt at fremskaffe blot nogenlunde sikre oplysninger om, hvor meget mere danske forbrugere er villige til at
betale for fødevarerne som følge den forbedrede sikkerhed. I
vurderingen af handlingsplanernes velfærdsøkonomiske konsekvenser bør dette aspekt alligevel medtages.
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Faktiske merpriser
Det er næppe heller muligt at fremskaffe oplysninger om de faktiske merpriser, der betales for danske fødevarer – hverken på
hjemmemarkedet eller på eksportmarkederne - som følge af den
forbedrede sikkerhed.
Faktiske merpriser afhænger af
forbrugernes
subjektive opfattelse…

Fødevarer er markedsomsatte goder, og det samme kan derfor
siges om fødevaresikkerhed. Imidlertid er sikkerheden - eller
manglen på samme - kun en blandt mange kvalitetsmæssige
egenskaber ved fødevarer, hvorfor det almindeligvis ikke er muligt at fastslå, hvilke overpriser, der følger af større sikkerhed.
I forbindelse med forbrugernes efterspørgsel sondres almindeligvis mellem varernes objektive og subjektive kvalitet. Mens
objektiv kvalitet refererer til målbare egenskaber ved varen, betegner subjektiv kvalitet forbrugerens opfattelse af kvaliteten.
Forbrugernes valg mellem forskellige fødevarer – og hermed de
priser, der kan opnås - afhænger naturligvis af forbrugernes subjektive opfattelse. En forudsætning for, at forbrugerne betaler
højere priser for fødevarer af høj sikkerhedsmæssig kvalitet, er
derfor at de informeres om de pågældende varers kvalitetsmæssige fortrin, samt at de har tillid til den pågældende information.

…og af de direkte aftageres vurderinger

Danske fødevarer afsættes fortrinsvis til danske og udenlandske
detailhandelskæder samt til udenlandske fødevarevirksomheder
med henblik på videre bearbejdning. Det er derfor ikke kun forbrugernes, men også de direkte aftageres opfattelse af varernes
sikkerhedsmæssige kvalitet, der har betydning.
Som følge af fødevarernes mange kvalitetsmæssige egenskaber
er det som sagt vanskeligt at afgøre, i hvilket omfang der opnås
højere priser på danske fødevarer som resultat af salmonellahandlingsplanerne. Nogle eksempler kunne dog tyde på, at priserne på fødevarer i nogen grad afhænger af varernes salmonella-status.
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Som omtalt var iværksættelsen af handlingsplanen for slagtefjerkræ begrundet i vanskeligheder med afsætning af danske kyllinger på visse eksportmarkeder. Et andet eksempel er, at FDB’s
supermarkeder fravalgte danske kyllinger i en periode i 90’erne
og i stedet for importerede kyllinger fra Sverige.

Salmonella-status af betydning
for afsætningen

Det skal også nævnes, at den danske eksport af slagtefjerkræ til
Sverige er vokset markant siden midten af 1995 – en vækst, der
næppe kunne have fundet sted, såfremt det ikke var lykkedes at
reducere forekomsten af salmonella i danske kyllinger betragteligt, idet Sverige stiller strenge krav til fødevarernes salmonellastatus. I 2000 udgjorde den danske eksport af slagtefjerkræ ca.
11.500 tons svarende til knap 6 pct. af den danske produktion
mod ca. 440 tons i 1995.
Disse eksempler tyder på, at afsætningsmulighederne for danske
fødevarer i nogle tilfælde afhænger af varernes salmonellastatus, og at der følgelig i visse tilfælde opnås højere priser som
følge af den forbedrede sikkerhed. Der er formodentlig kun tale
om små merpriser, hvilket imidlertid også er tilstrækkeligt til at
dække de samlede omkostninger vedrørende handlingsplanerne
eller i det mindste en væsentlig del heraf, jf. afsnit 3.5.2.

Færre tab som følge af færre tilbagetrækninger af inficerede
fødevarer
Uanset om produktionen afsættes på hjemmemarkedet eller på
eksportmarkederne, er der en samfundsøkonomisk gevinst ved
handlingsplanerne i form af sparede omkostninger som følge af
færre tilbagetrækninger af inficerede fødevarer. Der foreligger
ikke oplysninger om størrelsen af disse gevinster.

Konklusion
De samfundsmæssige gevinster ved salmonellahandlingsplanerne i form af færre udgifter i sundhedssektoren samt større
produktion som følge af færre sygefraværsdage er af omtrent
samme størrelse som de samfundsmæssige omkostninger. Hertil
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kommer de øvrige gevinster i form af potentiel merværdi af afsætningen på hjemmemarkedet, faktisk merværdi af eksporten
samt sparede omkostninger som følge af færre tilbagetrækninger
af inficerede fødevarer.
Samfundsøkonomisk fordelagtige planer

Selv om resultatet af undersøgelsen skal tages med forbehold
som følge af usikkerheden på nogle af tallene og på grund af
manglende oplysninger om visse gevinster, tyder undersøgelsen
på, at handlingsplanerne for salmonella-bekæmpelsen taget under ét har været velfærdsøkonomisk fordelagtige. Undersøgelsen
giver derimod ikke grundlag for at fastslå, om der velfærdsøkonomisk set bruges for mange eller for få ressourcer til bekæmpelse af salmonella i fødevareproduktionen.

Erhvervsøkonomiske konsekvenser

Erhvervsøkonomiske virkninger usikre

De erhvervsøkonomiske konsekvenser af handlingsplanerne afviger på flere punkter fra de samfundsøkonomiske. De erhvervsøkonomiske gevinster omfatter den faktiske merværdi af produktionen – uanset om den afsættes på hjemmemarkedet eller på
eksportmarkederne – svarende til de opnåede merpriser. Hertil
kommer sparede omkostninger som følge af færre tilbagetrækninger af inficerede fødevarer. De erhvervsøkonomiske gevinster
er derfor væsentlig mindre end de samfundsøkonomiske, men de
erhvervsøkonomiske omkostninger er også noget mindre end de
samfundsøkonomiske, idet det offentlige hidtil har afholdt en del
af omkostningerne. Som følge af den usikkerhed, der knytter sig
til vurderingen af de opnåede merpriser, er det vanskeligt at vurdere de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Det skal dog understreges, at selv ganske små merpriser på de færdige fødevarer er
i stand til at dække de erhvervsmæssige omkostninger.

3.6.
Handlingsplaner
som reaktion på
salmonella problem

Sammendrag og konklusion

Ligesom i andre industrialiserede lande steg antallet af humane
salmonella infektioner i Danmark op gennem 1980’erne og
1990’erne. Som reaktion herpå iværksatte landbrugets organisationer i samarbejde med det offentlige handlingsplaner med hen-
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blik på at begrænse salmonella-forekomsten i den primære svine- og fjerkræproduktion, på slagterier og i færdige fødevarer.

Løbende overvågning af den
primære produktion…

… og økonomiske incitamenter

Handlingsplanerne omfatter bl.a. prøveudtagninger fra dyr og
stalde mv. til undersøgelse for salmonella (eller antistoffer herimod), eventuelt nedslagtninger af smittede besætninger samt
andre foranstaltninger med henblik på at begrænse risikoen for
smitte både mellem besætninger og mellem dyr. Planerne omfatter også skærpede krav til hygiejnen på slagterier samt undersøgelser for salmonella i slagtekroppe og færdige produkter. Hertil
kommer kontrol af foderstofvirksomheder samt krav om varmebehandling af virksomhedernes foderblandinger med henblik på
at sikre salmonellafrit foder.
Som led i handlingsplanen for svin opdeles alle slagtesvinebesætninger – bortset fra de allermindste - i følgende tre niveauer:
1) besætninger med ingen eller få positive prøver, 2) med et moderat antal positive prøver og 3) med mange positive prøver.
Opdelingen foretages hver måned på grundlag af saftprøver fra
svin leveret igennem de tre foregående måneder. For besætninger, der befinder sig på niveau 2 og 3, reduceres afregningsprisen for alle slagtesvin i den pågældende måned med henholdsvis
2 pct. og 4 pct. Disse fradrag virker - sammen med andre regler som et økonomisk incitament for producenten til at reducere forekomsten af salmonella ikke blot i slagtesvineholdet, men også
i soholdet og smågriseproduktionen.
Inden for fjerkræsektoren er der ligeledes økonomiske incitamenter til at tilrettelægge produktionen på en sådan måde, at risikoen for smitte begrænses, idet den enkelte producent bærer en
væsentlig del af de omkostninger og tab - bl.a. i form af mistet
indtjening - der er forbundet med, at en fjerkræflok smittes med
salmonella.

Markant fald i
antal humane infektioner

Det registrerede antal salmonella infektioner i den danske befolkning forårsaget af dansk svinekød, danske slagtekyllinger og
danske æg er faldet markant efter iværksættelse af handlingsplanerne. Dansk svinekød var således årsag til 163 registrerede

100 Landbrugets økonomi, FØI

salmonella tilfælde i 2001 mod 1.144 i 1993, da antallet toppede.
Danske slagtekyllinger var kilde til 29 tilfælde i 2001 mod 1.604
tilfælde i 1988, da antallet kulminerede, mens danske æg var årsag til 830 tilfælde i 2001 mod 3.030 tilfælde i 1997.
Samlede omkostninger omkring 220 mio.
kr. om året…

…lidt i forhold
til værdien i
detailleddet

Sparede udgifter i sundhedssektoren plus
større produktion på niveau
med omkostningerne…

I nærværende undersøgelse er de samlede årlige omkostninger
(offentlige og erhvervsmæssige) ved handlingsplanerne opgjort
til 221 mio. kr. omkring 2000, hvoraf det offentlige har afholdt
79 mio. kr. og fødevareerhvervene de resterende 142 mio. kr.
Målt i forhold til sektorens produktionsværdi ab landmand beløb
de samlede omkostninger ved handlingsplanerne for svin, slagtefjerkræ og konsumæg sig til henholdsvis 1,04 pct., 1,25 pct. og
4,18 pct., mens de tilsvarende erhvervsmæssige omkostninger
udgjorde 0,80 pct., 0,16 pct. og 0,55 pct. I de pågældende sektorer udgør produktionsværdien ab landmand typisk omkring en
tredjedel af værdien i detailleddet. Selv små merpriser i detailleddet er således i stand til at dække de samlede omkostninger
ved handlingsplanerne, og endnu mindre merpriser er tilstrækkelige til at dække de erhvervsmæssige omkostninger.
De samfundsøkonomiske gevinster ved handlingsplanerne omfatter såvel sparede udgifter i sundhedssektoren som større produktion på grund af færre sygefraværsdage. I undersøgelsen er
disse gevinster opgjort til 228 mio. kr., hvilket er på niveau med
de samfundsøkonomiske omkostninger. Da opgørelsen af disse
gevinster bygger på visse usikre forudsætninger – især med hensyn til handlingsplanernes indvirkning på det samlede antal salmonella infektioner i befolkningen - skal størrelsen af gevinsterne dog tages med forbehold.
Selv om udgifterne til sygdomsbehandling fortrinsvis afholdes af
det offentlige, og mistet arbejdsfortjeneste oftest betales enten af
arbejdsgiveren eller det offentlige, kan der næppe herske tvivl
om, at forbrugerne værdsætter fødevaresikkerhed og derfor – alt
andet lige - er villige til at betale højere priser for varer af høj
sikkerhedsmæssig kvalitet end for varer af ringere kvalitet.
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…hertil kommer
potentiel merværdi af afsætningen på hjemmemarkedet…

…og faktisk
merværdi af
eksporten…

Når det gælder afsætningen på hjemmemarkedet, er det velfærdsøkonomisk set forbrugernes præferencer og hermed deres
betalingsvillighed, der tæller, mens det er uden betydning, om de
faktisk betaler for det pågældende gode. I vurderingen af handlingsplanernes velfærdsøkonomiske konsekvenser bør forbrugernes værdsættelse af den forbedrede sikkerhed derfor medtages.
De samfundsøkonomiske gevinster omfatter også den merværdi
fra eksporten, der kan henføres til højere priser affødt af den forbedrede sikkerhedsmæssige kvalitet. Der er formodentlig kun tale om beskedne merpriser, hvilket imidlertid er tilstrækkeligt til
at dække de meromkostninger, der vedrører eksportproduktionen
- eller i det mindste give et væsentligt bidrag hertil.
Uanset om produktionen afsættes på hjemmemarkedet eller på
eksportmarkederne, er der en samfundsøkonomisk gevinst i form
af sparede omkostninger på grund af færre tilbagetrækninger af
inficerede fødevarer.

Samfundsøkonomisk fordelagtige planer

Erhvervsøkonomiske konsekvenser mere
usikre

Selv om resultatet af undersøgelsen skal tages med forbehold
som følge af usikkerheden på nogle af tallene og på grund af
manglende oplysninger om visse gevinster, tyder undersøgelsen
på, at handlingsplanerne for salmonella-bekæmpelsen taget under ét har været velfærdsøkonomisk fordelagtige. Undersøgelsen
giver derimod ikke grundlag for at fastslå, om der velfærdsøkonomisk set bruges for mange eller for få ressourcer til bekæmpelse af salmonella i fødevareproduktionen.
De erhvervsmæssige konsekvenser af handlingsplanerne afviger
på flere punkter fra de samfundsøkonomiske. De erhvervsøkonomiske gevinster er således væsentlig mindre end de samfundsøkonomiske, idet førstnævnte udelukkende består af den
merværdi af produktionen, der kan henføres til eventuelt højere
priser samt sparede omkostninger som følge af færre tilbagetrækninger af inficerede varer. På den anden side er de erhvervsmæssige omkostninger også mindre end de samfundsmæssige, idet det offentlige hidtil har afholdt en del af omkost-
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ningerne. Som følge af den usikkerhed, der knytter sig til
vurderingen af de opnåede merpriser, er det vanskeligt at
vurdere de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Det skal dog
understreges, at selv ganske små merpriser på de færdige
fødevarer kan dække de erhvervsmæssige omkostninger.

Incitamenter og
risikodeling vigtig

Risikoen for at en besætning smittes med salmonella, eller at forekomsten af salmonella udvikler sig til et problem i den primære produktion, afhænger i nogen grad af, hvordan staldene
indrettes, og hvordan produktionen i øvrigt tilrettelægges. Det er
derfor vigtigt, at den enkelte producent får passende økonomiske
incitamenter til at formindske risikoen for smitte og forekomst af
salmonella.
I tilfælde af store tab – som fx i forbindelse med nedslagtning af
en besætning – er det på den anden side problematisk – ikke blot
menneskeligt – men også samfundsøkonomisk at lade den enkelte producent bære hele tabet. Konsekvensen kunne blive, at i øvrigt effektive producenter forlader erhvervet, og at færre unge
etablerer sig som selvstændige husdyrproducenter.
Samfundsøkonomisk er det derfor væsentligt, at der - på den ene
side – er økonomiske incitamenter for den enkelte producent til
yde en passende indsats for at begrænse smitte og forekomst af
salmonella - og på den anden side - at størrelsen af individuelle
tab begrænses. Dette kan ske ved at sektoren eller eventuelt det
offentlige medvirker til at dække store tab. De iværksatte handlingsplaner synes at tage højde for denne problemstilling.
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4. Dansk landbrug og fødevareproduktion
2000–2010
4.1.
Fremskrivninger
af dansk økonomi og landbrug

Indledning

I løbet af de seneste par år har Fødevareøkonomiske Institut
(FØI) udviklet en model og en metode, der sætter Instituttet i
stand til at producere sektorspecifikke fremskrivninger af den
danske økonomi baseret på forudsætninger om bl.a. den samfundsøkonomiske udvikling. Fremskrivningerne foretages vha.
den dynamiske generelle ligevægtsmodel, Dynamic-AAGE
(Agricultural Applied General Equilibrium model).
Formålet med nærværende kapitel er med udgangspunkt i denne
model, at beskrive den økonomiske udvikling i dansk landbrug
og de fødevareproducerende erhverv frem til 2010, idet beskrivelsen indledes med en kortfattet beskrivelse af den økonomiske
model og den benyttede metode i øvrigt.
Der offentliggøres løbende fremskrivninger af såvel den danske
økonomi generelt som landbrugets økonomi specifikt. Makroøkonomiske fremskrivninger foretages bl.a. af Det Økonomiske
Råd og Finansministeriet, mens Landboforeningerne i 2001 præsenterede en fremskrivning af udviklingen i struktur, produktion
og miljøforhold i landbruget. Et relevant spørgsmål er således, i
hvilken henseende fremskrivninger og resultater baseret på Dynamic-AAGE adskiller sig fra de eksisterende bidrag.

Sektorspecifikke
fremskrivninger

Dynamic-AAGE adskiller sig bl.a. fra makroøkonomiske modeller ved at der skelnes mellem 50 forskellige sektorer og 56 forskellige varer, mens vare- og sektoraggregeringen traditionelt er
langt grovere i makroøkonomiske modeller. Det implicerer, at
fremskrivninger baseret på Dynamic-AAGE kortlægger udviklingen i fx produktion og beskæftigelse i hver af de 50 sektorer
samt forbrug, import og eksport af hver af de 56 varer. Således
kan denne type fremskrivning samtidig kortlægge den samfundsøkonomiske udvikling og udviklingen i bl.a. hver enkelt
fødevareproducerende sektor.
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Samspil mellem
makroøkonomi
og de enkelte
sektorer

Endvidere kan en fremskrivning baseret på Dynamic-AAGE betinges af den makroøkonomiske udvikling, som fremkommer
ved fremskrivninger baseret på en af de makroøkonomiske modeller. Det sker ved at inkorporere makroøkonomiske nøgletal
fra denne fremskrivning i simulationer med modellen. Ved en
sådan simulation afsløres fx, hvordan hver enkelt sektor klarer
sig i kampen om knappe ressourcer som eksempelvis et faldende
arbejdsudbud.

Landbrugets betydning i samfundsøkonomien

I forhold til Landboforeningernes fremskrivning er fremskrivninger baseret på Dynamic-AAGE i første omgang mindre detaljerede. Ganske vist kortlægges den økonomiske udvikling i hver
enkelt primær landbrugssektor, men konsekvenserne for fx
strukturudviklingen og miljøet belyses ikke indenfor modellens
ramme. Modsat har fremskrivninger baseret på Dynamic-AAGE
den fordel, at den gensidige interaktion mellem udviklingen i det
primære landbrug og udviklingen i andre sektorer som fx slagterier, mejerier og sukkerfabrikker inddrages.
Til fordel for fremskrivninger baseret på Dynamic-AAGE kan
endvidere nævnes, at derved sikres konsistente forløb, hvor udviklingen i sektorerne hænger logisk sammen givet de budgetrestriktioner, produktionsvilkår og andre sammenhænge, der er afdækket i forskningen af det nutidige samfund. Endvidere inddrages ikke blot de gensidige interaktioner mellem aktører som
producenter, forbrugere og investorer indenfor en periode, men
også mellem perioder, hvilket sikrer konsistente forløb over tid.

Tre anvendelsesmuligheder
- sammenhænge
mellem forskellige modeller

Sådanne fremskrivninger har tre umiddelbare anvendelsesmuligheder. For det første kan de fungere som kontrol af sammenhængen mellem den generelle ligevægtsmodel og de makroøkonomiske eksperters modeller. Makroøkonomiske resultater,
som kræver urealistiske parameterværdier i Dynamic-AAGE,
indikerer en inkonsistens mellem de to modeller, der enten kræver, at den generelle ligevægtsmodel respecificeres, eller at plausibiliteten af det makroøkonomiske resultat overvejes.
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- beslutningsgrundlag

For det andet kan fremskrivninger baseret på Dynamic-AAGE
være af interesse for beslutningstagere, der søger information om
udviklingsmuligheder og –begrænsninger for specifikke sektorer.

- konsekvensberegninger af
ændrede rammevilkår

Den tredje anvendelsesmulighed er som udgangspunkt for konkrete analyser af de økonomiske konsekvenser af ændrede rammevilkår for dansk erhvervsliv, dvs. analyser af, hvordan det vil
ændre den økonomiske udvikling, hvis der gennemføres økonomiske ændringer på et givet tidspunkt i forhold til det, der ellers
forventes. I forbindelse med forskningsprojektet, ”Den danske
svineproduktions samfundsøkonomiske betydning”, blev indeværende fremskrivning således anvendt som udgangspunkt for
analyser af konsekvenserne af bl.a. indførsel af en svinekvote og
stramninger af harmonikravet.17

Gangen i kapitlet

I det følgende afsnit beskrives i hovedtræk den anvendte model
og metode. Det næste afsnit indeholder en oversigt over de mest
betydningsfulde forudsætninger for fremskrivningen. Derefter
præsenteres resultaterne af fremskrivningen. Kvaliteten af en sådan fremskrivning afhænger naturligvis af de forudsætninger,
der lægges til grund for den, og den efterfølgende analyse, som
resultaterne underkastes. Det femte afsnit illustrerer, hvordan de
sektorøkonomiske resultater kan suppleres af analyser af de miljømæssige konsekvenser. Kapitlet afrundes med en konklusion
som sammenfatter de væsentligste træk af den forventede udvikling i dansk landbrug de kommende år.

4.2.
Karakteristik af
en generel ligevægtsmodel

17

Model og metode

Den anvendte model, Dynamic-AAGE, er en dynamisk inputoutput baseret generel ligevægtsmodel. Generelle ligevægtsmodeller er karakteriseret ved at (i) de omfatter hele økonomien,
dvs. alle markeder og økonomiske agenter (virksomheder, forbrugere, investorer, den offentlige sektor og udlandet), og (ii)
økonomiens ressourcer er fuldt udnyttede, samtidig med at de

Se Andersen (2002).
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økonomiske agenter er underlagt eksplicitte budgetbegrænsninger. I Dynamic-AAGE udgør arbejdsmarkedet en undtagelse fra
denne beskrivelse, idet der eksisterer arbejdsløshed, og reallønnen er stiv på kort sigt.
Input-output baseret

At modellen er input-output baseret indebærer, at simulationer
med modellen er baseret på en input-output tabel for et basisår.
En input-output tabel er en beskrivelse af samfundets produktionsstruktur og anvendelse af varer og tjenester. Tabellen beskriver, hvorledes de enkelte erhvervs produktion anvendes som
halvfabrikata i erhvervet selv og i de øvrige erhverv samt den
endelige anvendelse i form af forbrug, investering og eksport.
Ligeledes beskrives i tabellen, hvorledes de enkelte erhvervs
produktionsværdi kan opdeles på halvfabrikata, arbejdskraft, kapital, skatter og indkomst. Indeværende fremskrivning er baseret
på Danmarks Statistiks input-output tabel for 1995.

Systematisk beskrivelse af økonomiens tilpasningsprocesser

Den dynamiske version af AAGE-modellen repræsenterer en systematisk beskrivelse af økonomiens tilpasningsprocesser. Den
bygger på anerkendt teoretisk og empirisk økonomi, der samtidig fanger de kortsigtede stivheder i økonomien og beskriver tilpasningen til de langsigtede ligevægte. Simulationer med Dynamic-AAGE producerer en sekvens af årlige løsninger, der er
bundet sammen via udviklingen i kapitalapparatet, den offentlige
sektors gæld og Danmarks finansielle nettoposition over for udlandet samt via en lagget tilpasningsproces på arbejdsmarkedet.

Centrale forudsætninger

Enhver simulation med Dynamic-AAGE kræver, at der gøres
nogle forudsætninger vedrørende udviklingen på visse områder.
Det drejer sig fx om udviklingen i den førte økonomiske politik,
landbrugs- og miljøpolitik samt udviklingen i de internationale
fødevarepriser eller den globale efterspørgsel efter fødevarer.
Indeværende fremskrivning er foretaget på grundlag af følgende
overordnede præmisser.
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4.3.

•

Der sker ingen ændring i den førte landbrugs- og miljøpolitik, som ikke kendes p.t., men kendte vedtagne
fremtidige ændringer gennemføres som planlagt. Således forbliver mælkekvoten i kraft, og fx Agenda 2000
og Vandmiljøplan II implementeres.

•

Et strammere verdensmarked for fødevarer fører til, at
de internationale fødevarepriser stiger i takt med den
almindelige inflation.

•

Den makroøkonomiske udvikling er baseret på den skitserede udvikling i Det Økonomiske Råds fremskrivning
af den danske økonomi.18

•

Udviklingen i eksporten følger FØI’s fremskrivning baseret på Instituttets globale generelle ligevægtsmodel. 19

•

Forbrugernes præferencer og virksomhedernes teknologi følger visse trends, som er afdækket i internationale
undersøgelser samt egne analyser af udviklingen i
Danmark fra 1995 til 2000.20

Fremskrivningens forudsætninger

Den samfundsøkonomiske udvikling
Faldende arbejdsudbud

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver færre personer
i den arbejdsdygtige alder i fremtiden. Således forventes arbejdsudbuddet at falde med 33.000 personer fra 2000 til 2010.
Det faldende arbejdsudbud lægger en dæmper på den økonomiske vækst, som forventes at blive reduceret fra gennemsnitligt
2,8 pct. pr. år i perioden fra 1995 til 2000 til 1,8 pct. i perioden
frem til 2010, jf. tabel 4.1.

18

Det Økonomiske Råd (1999).
Frandsen og Jensen (2000).
20
Adams, Andersen og Jacobsen (2002).
19
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Tabel 4.1.

Den samfundsøkonomiske udvikling, gns. årlig
vækst, pct.

Variabel
Makroøkonomiske nøgletal
Realt privat forbrug
Reale investeringer
Realt offentligt forbrug
Real eksport *
Real import *
Realt BNP *
Arbejdsudbud
Beskæftigelse
Realt kapitalapparat *
BNP deflator *
Real jordpris *
Real lejepris på kapital *
Nominel løn
Realløn (deflateret med prisen på BNP) *
Forbrugerprisindeks
Bytteforhold *
Real devaluering af valutakursen *

2001-2010
2.3
1.2
0.8
3.7
3.5
1.8
-0.1
0.0
2.1
1.4
3.6
-1.0
3.6
2.2
1.3
-0.1
-0.4

Note: De makroøkonomiske indikatorer, der er markeret med en * beregnes indenfor modellens ramme, mens de øvrige variable er fastlagt med udgangspunkt i Det økonomiske Råd (1999).

Begrænset vækst
i investeringerne

I de forgangne fem år voksede de reale investeringer med gennemsnitligt 6,7 pct. pr. år. Det deraf følgende store kapitalapparat og den lavere økonomiske vækst i fremtiden betyder, at de
reale investeringer kun forventes at vokse med gennemsnitligt
1,2 pct. pr. år frem til 2010.

Stigende realløn

Det faldende arbejdsudbud giver anledning til pæne vækstrater i
arbejdskraftens marginalprodukt, således at reallønnen forventes
at vokse med 2,2 pct. i fremtiden. Reallønsfremgangen medfører en gennemsnitlig årlig vækstrate i det reale private forbrug
på 2,3 pct. pr. år. Det offentlige forbrug forventes derimod at
vokse langsommere end i den historiske periode. Således antages det offentlige forbrug at vokse med 1 pct. i perioden frem til
2005 og med 0,5 pct. herefter.

Faldende ledighed

På arbejdsmarkedet forventes det faldende arbejdsudbud at give
anledning til et fald i arbejdsløshedsprocenten fra 5,7 pct. i 2000
til 5,1 pct. i 2010.
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Stigende international arbejdsdeling …

… og udlandsgælden forsvinder

Stigende jordpriser

Vækstraten i den internationale handel er normalt højere end
den indenlandske vækstrate pga. øget international arbejdsdeling, der gør det fordelagtigt at handle med visse varer frem for
at producere dem selv. I perioden frem til 2010 forventes den
reale eksport og import således at vokse med ca. 3,5 pct. pr. år.
Men selv om den reale eksport og import vokser omtrent lige
meget, forbedres handelsbalancen, da der i 2000 var et pænt
overskud på Danmarks samhandel med udlandet. Således genereres et årligt overskud på saldoen på betalingsbalancens løbende poster på 24 mia. kr., hvilket implicerer, at udlandsgælden
forsvinder i 2009 og Danmarks nettoaktiver over for udlandet
udgør 49 mia. kr. ultimo 2010.
Jordprisen afhænger dels af økonomien i planteproduktionen,
dels af økonomien i husdyrproduktionen, hvor jord anvendes til
udbringning af husdyrgødning og opfyldelse af harmonikravet. I
fremskrivningsperioden forventes et uændret landbrugsareal,
mens harmonikravet strammes i 2002. Dette giver i sig selv anledning til en stigende jordpris. Men en øget efterspørgsel efter
primære landbrugsprodukter skubber yderligere jordprisen i vejret. Således forventes den reale jordpris gennemsnitligt at stige
3,6 pct. om året i fremskrivningsperioden21.

Fødevarekæder
I den anvendte input-output tabel skelnes mellem 9 forskellige
primære landbrugssektorer. Det drejer sig om korn, oliefrø, kartofler, sukkerroer, grovfoder, kvæg, svin, fjerkræ og pelsdyr.22
De primære landbrugsprodukter forarbejdes i 10 fødevareindustrier (ekskl. drikkevarer og tobak). Fødevareindustrierne omfatter bl.a. slagterier, mejerier, sukkerfabrikker, fremstilling af

21

Forudsætningen om, at det samlede landbrugsareal forbliver uændret de kommende år kan diskuteres bl.a. i lyset af byudviklingen og bestræbelserne på at forøge arealet med skov. I det omfang
landbrugsarealet reduceres, vil dette påvirke jordprisen i opadgående retning med begrænsede negative konsekvenser for udviklingen i den danske produktion af fx korn og svin.
22
Kornsektoren omfatter hvede, rug, byg, havre, triticale og andet korn til modenhed samt frø til udsæd. Oliefrøsektoren omfatter bælgsæd til modenhed og industrifrø.
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frugt- og grøntkonserves, olie og fedt samt stivelse, chokolade
og mel.23
Figur 4.1 og 4.2 illustrer henholdsvis de vegetabilske og animalske produkters vej fra den primære produktion til de færdige
produkter afsættes til indenlandske forbrugere og på eksportmarkederne. De primære vegetabilske produkter har tre anvendelsesmuligheder: de anvendes som foder i den primære animalske produktion, de sælges på eksportmarkederne og de videreforarbejdes til fx sukker, olie samt frugt- og grøntkonserves.
Figur 4.1.

Fødevarekæder, vegetabilsk produktion
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23

I afgrænsning af fødevareindustrierne er der således set bort fra den aktivitet, som disse erhverv
afstedkommer i detail- og engroshandelen med fødevarer til det danske marked.
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Figur 4.2.

Fødevarekæder, animalsk produktion
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De forarbejdede vegetabilske produkter anvendes til fremstilling
af fødevarer som chokolade, brød og kager. Den endelige anvendelse af vegetabilske fødevarer fordeler sig stort set ligeligt
på indenlandske forbrugere og eksport. Med undtagelse af æg
og pelsdyr videreforarbejdes de primære animalske sektorers
produkter i slagterisektorerne og mejerisektoren. Kød- og mejeriprodukter afsættes hovedsageligt til udlandet, mens det indenlandske forbrug af disse produkter udgør en mindre del af den
endelige anvendelse.24

Fødevareeksport
Samlet set anvendes kun 15 pct. af de fødevareproducerende
sektorers produkter til indenlandsk privatforbrug i 2000. Mere
end dobbelt så meget eksporteres, nemlig 37 pct. De resterende
48 pct. anvendes som input i landbruget selv eller i en lang ræk24

De angivne andele i de to figurer er baseret på Danmark Statistiks input-output tabel. Hvor andelene ikke summer til 100, anvendes den resterende produktion i andre indenlandske sektorer end
dem, som er medtaget i figuren. Sammenligning af en række af disse andele med andre indikatorer
i den sektorspecifikke statistik vanskeliggøres af en række definitoriske forskelle. Fx opgøres eksportandelen for svin her til ca. 63 pct., mens den i andre sammenhænge opgøres til omkring 85 pct.
I sidstnævnte tal medregnes eksporten af svinekød, som er forædlet i andre sektorer end svineslagterisektoren. I de input-output baserede data henregnes svinekød, der forædles i andre sektorer under anden indenlandsk anvendelse. Selve eksporten optræder da i data for forædlingssektorerne.

Landbrugets økonomi, FØI 113

ke andre industrier til videre forarbejdning og afsætning. Antagelser vedrørende fødevareeksporten er således af stor betydning for udviklingen i de enkelte fødevareproducerende sektorer, hvorfor de centrale antagelser vedr. fødevareeksporten i
fremskrivningsperioden præsenteres i tabel 4.2.
Tabel 4.2.

Fødevareeksport, gns. årlig vækst 2000-2010
Pct.

Korn *
Kartofler
Oliefrø
Okse- og kalvekød
Svinekød
Fjerkrækød
Grønt- og frugtkonserves
Olie og fedt
Mejeriprodukter
Stivelse, chokolade, mel mv.
Brød og kager
Sukker

8,7
3,4
3,4
2,6
1,8
1,8
3,4
3,4
1,2
1,1
3,4
3,4

* Bestemmes vha. modellen.

Begrænset vækst
i eksporten af
svinekød

I fremskrivningsperioden er det med udgangspunkt i en tidligere
gennemført analyse forudsat, at eksporten af svinekød vokser
med 1,8 pct. pr. år. At eksporten kun vokser med 1,8 pct. om
året trods relativt store historiske vækstrater skyldes, at Danmark forventes at tabe markedsandele på det amerikanske og
mange europæiske markeder. Samtidig forventes det, at de amerikanske svinekødsproducenter i langt højere grad end de danske er i stand til at drage nytte af den forventede vækst i de asiatiske økonomier. Dette hænger dels sammen med at USA’s initiale markedsandele er noget større i Asien end Danmarks, hvorfor de amerikanske producenter bedre er i stand til at drage nytte af den ventede vækst, dels forventes en lavere vækst i produktionsomkostningerne i USA end i Danmark bl.a. pga. det tiltagende stramme arbejdsmarked og de stigende jordpriser i
Danmark. I hvor høj grad de danske svinekødsproducenter er i
stand til at drage nytte af den stigende svinekødsefterspørgsel i
Asien afhænger således også af, hvorvidt producenterne kan
vælte omkostningerne over på forbrugerne i form af højere priser på dansk svinekød. I indeværende analyse er det antaget, at
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der kun er begrænsede muligheder for en sådan overvæltning.
Ændres denne antagelse vil det mærkbart påvirke den forudsatte
vækst i den danske eksport af svinekød.
Stigende eksport
af oksekød og
mejeriprodukter

Eksporten af oksekød forventes fra et relativt lavt udgangspunkt
at vokse med 2,6 pct. om året i fremskrivningsperioden, mens
eksporten af mejeriprodukter vokser med 1,2 pct. p.a. Den voksende eksport skyldes hovedsageligt, at der forventes et stigende
globalt fødevarebehov som følge af mærkbar vækst i de regionale indkomster og indbyggertallet i de asiatiske økonomier og
en række udviklingslande. Dette forventes at give anledning til
en generelt stigende danske eksport af fødevarer. At oksekødseksporten vokser stærkere end svinekødseksporten skyldes bl.a.,
at internationale undersøgelser tyder på, at jo større indkomst
husholdningerne har, jo større en del af deres forbrug af kød
bliver dækket gennem oksekød frem for svinekød. Imidlertid
forudsætter vækstrater af denne størrelsesorden, at kogalskaben
ikke eskalerer, at mund- og klovsygen forbliver under kontrol i
Europa, og at der ikke dukker andre uventede sygdomme eller
epidemier op. Sker det, vil det give anledning til store justeringer af den forventede vækst i oksekødseksporten.

Mærkbar vækst i
eksporten af
korn

I fremskrivningen fastlåses udviklingen i korneksporten ikke a
priori. I stedet bestemmes udviklingen som en residual efter at
den indenlandske kornefterspørgsel er tilfredsstillet. En vigende
indenlandsk kornefterspørgsel er således årsag til den høje forventede vækst i korneksporten. At kornproduktionen i Danmark
ikke reduceres som følge af den vigende indenlandske efterspørgsel skyldes forventninger om, at verdensmarkedsprisen på
korn følger den generelle prisudvikling, samtidig med at Danmarks nominelle valutakurs forbliver uændret, således at det
kan betale sig at opretholde det nuværende niveau af kornproduktionen25.

25

Væksten i eksporten af korn er også afhængig af den generelle efterspørgsel efter korn til foder og
dermed ikke mindst den forudsatte vækst i eksporten af svinekød. I det omfang eksporten af svinekød vokser mere end de forudsatte 1,8 pct. p.a. – tilsvarende vil dette vise sig i en mindre korneksport.
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Eksporten af ikke-traditionelle eksportvarer antages at udvikle
sig i overensstemmelse med Det Økonomiske Råds forventede
udvikling i den samlede eksport. Det indebærer, at hovedparten
af eksporten af vegetabilske fødevarer vokser med gennemsnitligt 3,4 pct. om året i perioden frem til 2010.

Trends i husholdningernes præferencer og virksomhedernes
teknologi
Uændret teknologi og præferencer …

Som udgangspunkt antages husholdningernes præferencer og
virksomhedernes teknologi at være uændret i fremskrivningsperioden. Dog inkorporeres visse trends i husholdningernes præferencer samt produktivitetsstigninger.

… idet dog præferenceskift til
fordel for …

Antagelserne vedrørende husholdningernes præferencer er baseret på internationale undersøgelser suppleret med egne analyser
af udviklingen i Danmark fra 1995 til 2000. Angående fødevareforbruget antages stigende præferencer for sundere fødevarer.
Konkret udmønter denne antagelse sig i, at forbruget af frugtog grøntkonserves og mejeriprodukter stiger mere, end hvad der
kan forklares ved indkomstudviklingen og ændringer i de relative priser. Omvendt stiger forbruget af olie, fedt, chokolade,
brød og kager mindre.

… sundere fødevarer

Generelt stigende
produktivitet …

Den overordnede produktivitetsudvikling i samfundet er bestemt af antagelserne vedrørende den samfundsøkonomiske udvikling. Således fastlægges samfundsproduktionen gennem antagelser om udviklingen i de aggregerede efterspørgselskomponenter, dvs. aggregeret privat og offentligt forbrug, aggregerede
investeringer samt aggregeret eksport og import. Samtidig er
udviklingen i beskæftigelse, kapitalapparat (gennem de aggregerede investeringer) og landbrugsareal eksogent fastlagt. Med
henblik på at skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel er
det derfor nødvendigt at lade den overordnede produktivitetsudvikling i samfundet tilpasse sig. Med andre ord bestemmes den
overordnede produktivitetsudvikling i samfundet vha. modellen.
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… idet der er
sektorforskelle

Det er imidlertid ikke sandsynligt, at produktivitetsudviklingen
er ens i alle sektorer. For at imødekomme dette antages sektorspecifikke produktivitetsudviklinger. Således udvikler produktiviteten i en sektor sig som summen af den overordnede produktivitet i samfundet (som bestemmes vha. modellen) og den sektorspecifikke produktivitet (som pålægges eksogent). Tabel 4.3
angiver denne samlede produktivitetsudvikling i det primære
landbrug og fødevareindustrien.
Tabel 4.3.

De primære faktorers produktivitet i det primære
landbrug og fødevareindustrien, gns. årlig vækst
2000-2010
Pct.

Vegetabilske produktion
Korn
Oliefrø
Kartofler
Sukkerroer
Grovfoder
Animalsk produktion
Kvæg
Svin
Fjerkræ
Pelsdyr
Fødevareindustri
Kvægslagterier
Svineslagterier
Fjerkræslagterier
Grønt- og frugtkonservers
Fremstilling af olie og fedt
Mejerier
Stivelse, chokolade, mel mv.
Brød og kager
Bagerforretninger
Sukkerfabrikker

Højere produktivitet i det primære landbrug

26

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,3
1,3
1,3
2,3
0,3
1,8
0,3
0,3
0,3
1,3

Det er i fremskrivningen forudsat, at produktivitetsudviklingen i
det primære landbrug generelt er højere end i resten af økonomien. Således oplever de primære landbrugssektorer årlige produktivitetsstigninger for kapital, arbejdskraft og jord på gennemsnitligt 1,8 pct.26 svarende til en gns. Årlig vækst i arbejds-

Den angivne produktivitetsudvikling vedrører samtlige primære faktorer, dvs. arbejdskraft, kapital
og jord. Omregnes denne totalfaktorproduktivitet til en produktivitet, der alene vedrører arbejdskraft, fås en årlig stigning på 7,4 pct. i kornsektoren.
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kraftproduktionen på ca. 4,5 pct. For slagterier og sukkerfabrikker er den gennemsnitlige årlige produktivitetsstigning på 1,3
pct. om året. Alene den sektor, der fremstiller frugt- og
grøntkonserves opnår højere produktivitetsstigninger end det
primære landbrug, idet den gennemsnitlige årlige vækst er 2,3
pct. i fremskrivningsperioden. Denne udvikling hænger sammen
med udviklingen i forbrugernes præferencer. Det positive
præferenceskift mod frugt- og grøntkonserves øger incitamenterne til at forske og udvikle produktionsprocesser, der mere
effektivt udnytter de primære produktionsfaktorer i denne sektor.
4.4.

Udviklingen i de fødevareproducerende erhverv

Produktion
Stigende produktion af korn

Konsekvenserne af de beskrevne antagelser for det primære
landbrugs produktion fremgår af tabel 4.4. Heraf ses, at produktionen af korn i Danmark beregnes til at stige med gennemsnitligt 3,1 pct. om året i fremskrivningsperioden. Den stigende
kornproduktion skyldes dels, at kornarealet stiger med 116.000
hektar, dels stigninger i udbyttet pr. hektar, jf. tabel 4.5.
Tabel 4.4.

Den primære landbrugsproduktion, gns. årlig
vækst 2000-2010
Pct.

Planteproduktion
Korn
Oliefrø
Kartofler
Sukkerroer
Grovfoder
Animalsk produktion
Kvæg
Svin
Fjerkræ
Pelsdyr
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3,1
1,4
2,2
2,2
-0,0
0,2
1,1
1,7
1,5

Tabel 4.5.

Det dyrkede areal, produktion og udbytte
2000

Korn
Oliefrø
Kartofler
Sukkerroer
Grovfoder

2010

2000

2010

--- 1000 ha --- -------------- hkg ------------1.579 1.695 95.002.330 128.850.050
140
125
4.331.030
4.971.730
39
38 16.452.390 20.417.070
59
57 33.447.810 41.665.300
450
347 234.283.930 233.304.390

2000

2010

Udbytte pr. ha
60,2
76,0
31,0
39,9
425,3 536,7
565,3 727,9
520,3 673,2

Kilde: Data vedrørende 2000 stammer fra Danmarks Statistiks Landbrugsstatistik
2000, tabel 9.1 og 10.2, mens data vedrørende 2010 er modelberegnede.
NB! Grovfoderudbyttet inkluderer roetop. Beregnes grovfoderudbyttet ekskl. roetop er det 231.846.740 hkg i 2000 og 230.854.204 hkg i 2010. Dermed falder udbyttet pr. hektar til 514,9 i 2000 og 666,1 i 2010.

Oliefrø

Oliefrøproduktionen er beregnet til at vokse med gennemsnitligt
1,4 pct. i fremskrivningsperioden. Den lave vækst skyldes, at
hektartilskuddet til oliefrø i 2002 bringes ned på niveau med
hektartilskuddet til korn, hvorfor landbrugsarealet med oliefrø
falder med 15.000 hektar i fremskrivningsperioden.

Kartofler og sukkerroer

Mens landbrugsarealet med oliefrø er beregnet til at falde i
fremskrivningsperioden, forventes landbrugsarealet med kartofler og sukkerroer at forblive stort set uændret. Det implicerer, at
kartoffel- og sukkerroeproduktionen vokser med gennemsnitligt
2,2 pct. om året i fremskrivningen primært som følge af stigende hektarudbytter.

Mælk

Som følge af Agenda 2000 øges mælkekvoten med 1,5 pct. i perioden fra 2006 til 2008. Det giver anledning til en beregnet
gennemsnitlig årlig vækstrate i kvægsektoren på 0,2 pct. i fremskrivningsperioden. Grovfoderproduktionen bestemmes af udviklingen i kvægsektoren. Mælkekvoten indebærer således, at
grovfoderproduktionen forbliver uændret i fremskrivningsperioden. Den antagne produktivitetsudvikling bevirker imidlertid,
at en uændret grovfoderproduktion kan finde sted på et mindre
areal i 2010 end i 2000. Således reduceres landbrugsarealet med
grovfoder med godt 100.000 ha. i den betragtede periode.
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Svin og fjerkræ

Udviklingen i den primære svine- og fjerkræsektor forklares
bedst gennem udviklingen i afsætningen af svine- og fjerkrækød, jf. tabel 4.6. Da hovedparten af de producerede mængder
svine- og fjerkrækød eksporteres, bestemmes udviklingen i svine- og fjerkræproduktionen primært af antagelserne vedrørende
eksporten. Trods antagelse om en gennemsnitlig årlig eksportvækst på 1,8 pct. for svinekød, vokser produktionen af slagtesvin og svinekød imidlertid kun med 1,1 pct. om året som følge
af begrænset vækst i det indenlandske forbrug og en stigende
importandel. Også det indenlandske forbrug af fjerkrækød er
vigende, men det slår i mindre grad igennem på produktionen,
da en større andel af fjerkrækød end svinekød eksporteres.
Tabel 4.6.

Fødevareindustriens produktion, gns. årlig vækst
2000-2010
Pct.

Kvægslagterier
Svineslagterier
Fjerkræslagterier
Grønt- og frugtkonserves
Fremstilling af olie og fedt
Mejerier
Stivelse, chokolade, mel mv.
Brød og kager
Bagerforretninger
Sukkerfabrikker

Øvrige fødevareindustrier

0,6
1,1
1,8
3,6
2,3
0,4
1,8
2,0
0,5
2,4

Udviklingen i det primære landbrug genfindes også i de øvrige
fødevareindustrier. Den højeste vækstrate opnås i frugt- og
grøntkonservesfremstillingen, der er begunstiget af det tidligere
omtalte positive præferenceskift. Også den indenlandske efterspørgsel efter mejeriprodukter stiger mere, end hvad der kan
forklares ved indkomstudviklingen og udviklingen i de relative
priser. Produktionen af mejeriprodukter er imidlertid begrænset
af mælkekvoten, således at sektoren kun er beregnet til at opnå
en produktionsvækst på gennemsnitligt 0,4 pct. om året i fremskrivningsperioden.
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Afsætningen af vegetabilske produkter
Korn

I 2000 blev 49 pct. af kornproduktionen anvendt i svinesektoren, mens 20 pct. blev eksporteret. Den resterende produktion
blev bl.a. anvendt i kvægsektoren, fjerkræsektoren, til fremstilling af mel og øl samt fjernvarmeproduktion (primært halm).
Importen udgjorde 11 pct. af værdien af den indenlandske produktion. I 2010 er eksportandelen vokset til 34 pct., mens importandelen er faldet til 7 pct. og kun 40 pct. af den indenlandske produktion bliver anvendt i svinesektoren. Imidlertid kan
kornsektoren eksportere den overskydende mængde korn til
verdensmarkedsprisen, hvorfor korneksporten vokser med gennemsnitligt 8,7 pct. om året.

Kartofler og sukkerroer

En betydelig del af kartoffelproduktionen anvendes i uforarbejdet form til forbrug. Den resterende del anvendes i de to sektorer, frugt- og grøntkonservesfremstilling og fremstilling af chokolade, stivelse og mel samt eksporteres. Sukkerroer eksporteres derimod ikke i uforarbejdet form. Langt hovedparten af sukkerroeproduktionen forarbejdes i sukkerfabrikkerne, som herefter eksporterer ca. halvdelen af produktionen. Ca. 1/5 af sukkerroeproduktionen anvendes dog direkte i frugt- og grøntkonservesfremstillingen.
Fremskrivningen er, som tidligere beskrevet, baseret på, at eksporten af kartofler og sukker vokser med gennemsnitligt 3,4 pct.
pr. år. Sammenholdt med en produktionsvækst på 2,2 pct. giver
denne eksportantagelse anledning til en stigning i andelen af
den indenlandske produktion, som eksporteres. Således øges
kartoffeleksporten fra at udgøre 25 pct. af produktionen i 2000
til 29 pct. i 2010, mens sukkereksportandelen stiger fra 45 til 50
pct. af den indenlandske produktion.
Også andelen af kartofler og sukkerroer, som anvendes til fremstilling af frugt- og grøntkonserves øges med 1-2 pct.-point i tiåret. Det skyldes antagelsen om et positivt indenlandsk præferenceskift i retning af sundere fødevarer, der bevirker, at forbruget af frugt- og grøntkonserves stiger mere som følge af præferenceskiftet end hvad der kan forklares ved indkomstudvik-
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lingen og ændringer i de relative priser. Omvendt bevirker et
negativt præferenceskift, at andelen af kartofler, der anvendes til
fremstilling af stivelse, chokolade og mel mv. falder fra 32 pct. i
2000 til 29 pct. i 2010.
Oliefrø

Som i 2000 eksporteres hovedparten af produktionen af oliefrø
også i år 2010. Det positive præferenceskift vedr. frugt- og
grøntkonserves bevirker, at fortsat ca. 15 pct. af produktionen af
oliefrø anvendes til fremstilling af frugt- og grøntkonserves.

Harmoniarealet
Stigende harmoniareal …

… som følge af
stramninger i
harmonikravet
…
… og en stigende
svineproduktion

Mens det samlede landbrugsareal ligger fast, bestemmes harmoniarealet af harmonikravet og den animalske produktion. I
fremskrivningsperioden stiger det samlede harmoniareal således
fra at udgøre 1.322.200 ha eller 53 pct. af det samlede landbrugsareal ekskl. brak til 1.489.900 ha eller 59 pct. af landbrugsarealet i 2010. Stigningen skyldes dels stramninger i harmonikravet i 2002, dels den større animalske produktion.
Betragtes fordelingen af harmoniarealet på sektorer, sker der et
markant skift fra kvægsektoren til svinesektoren. Således beslaglagde begge sektorer omkring 600.000 ha. i 2000. I 2010 er
harmoniarealet i svinesektoren vokset til 734.830 ha, mens harmoniarealet i kvægsektoren er reduceret en smule, således at det
udgør ca. 600.000 ha. Produktionsvækst i fjerkræ- og pelsdyrsektorerne medfører også markante stigninger i disse to sektorers harmoniareal men fra langt lavere udgangspunkter.

Afsætningen af animalske produkter
Markant voksende import af
svinekød

Figur 4.3 illustrerer udviklingen i afsætning og import af svinekød fra 2000 til 2010. Den faldende indenlandske forbrugsandel
skyldes, at indkomstelasticiteten i den indenlandske fødevareefterspørgsel er relativt lav, således at forbruget af fødevarer ikke
vokser så stærkt som den disponible indkomst. I perioden fra
1995 til 2000 voksede mængden af importeret svinekød fra 27,4
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mio. kg. til 65,6 mio. kg.27 Det svarer til en gennemsnitlig årlig
vækstrate på 19 pct. I perioden frem til 2010 forventes denne
tendens at fortsætte i modereret form, og der observeres importvækstrater på mellem 4 og 7 pct. om året, således at importen
stiger fra at udgøre 6 pct. af den indenlandske svinekødsproduktion i 2000 til 10 pct. i 2010.28
Figur 4.3.

Import og indenlandsk anvendelse af svinekød,
pct. af samlet indenlandsk produktion

120

100

80

60

40

20

0
2000

Indenlandsk forbrug

Fjerkræ

27
28

Eksport

2010

Anden indenlandsk anvendelse

Import

Modsat den primære svinesektor afsættes en pæn andel af produktionen i den primære fjerkræsektor udenom slagterierne. I
2000 bestod 17 pct. af produktionsværdien således af æg og

Kilde: Danmarks Statistiks landbrugsstatistik.
Den kraftigt stigende import i sidste halvdel af 1990’erne skyldes, at koblingen mellem forædlingsindustrien og slagterierne blev fjernet, hvilket bevirker, at forædlingsindustrien køber udenlandsk svinekød, når det kan betale sig. Da denne dekobling fortsat eksisterer, kan en fortsættelse
af denne trend ikke udelukkes. Det afhænger imidlertid af udviklingen i priserne på dansk produceret og importeret svinekød.
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slagtefjerkræ, som via engroshandler m.v. blev solgt til forbrugerne. Denne andel ændres ikke markant i fremskrivningsperioden. Hovedparten af den resterende produktion i fjerkræsektoren sælges til videre forarbejdning på fjerkræslagterierne. Da
såvel eksport som produktion af fjerkrækød vokser med gennemsnitligt 1,8 pct. om året i fremskrivningsperioden, er afsætningen af fjerkrækød til danske forbrugere stort set konstant
over tid. Således aftages kun omkring 6 pct. af den årlige fjerkrækødproduktion af indenlandske forbrugere, mens 88 pct. bliver eksporteret. Som følge heraf er importandelen af det indenlandske forbrug af fjerkrækød fortsat relativt høj i år 2010.
Kvæg

Af kvægsektorens produktionsværdi er ca. 75 pct. mælk, som
sælges til videre forarbejdning i mejerisektoren, mens de resterende 25 pct. er slagtekreaturer, der sælges til videre forarbejdning i kreaturslagterisektoren.

Stigende eksportandel for
mejeriprodukter
…

I 2000 blev 56 pct. af mejeriprodukterne eksporteret. I fremskrivningsperioden udgør eksportvæksten 1,2 pct. pr. år, således
at eksportandelen er vokset til 60 pct. i 2010. Også det indenlandske forbrug af mejeriprodukter forventes at vokse hurtigere
end den indenlandske mælkeproduktion. Som følge heraf stiger
importandelen af det indenlandske forbrug fra 18 pct. i 2000 til
29 pct. i 2010.

… og ikke
mindst for okseog kalvekød

Afsætningsforholdene vedrørende okse- og kalvekød ændrer sig
endnu mere markant sammenlignet med udviklingen for mejeriprodukter, jf. figur 4.4. Således falder andelen af den indenlandske produktion, som anvendes til indenlandsk forbrug, fra 24
pct. i 2000 til 9 pct. i 2010, mens eksportandelen øges fra 59 til
73 pct.
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Figur 4.4.

Import og indenlandsk anvendelse af produktionen af oksekød, pct. af samlet indenlandsk produktion af oksekød
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De fødevareproducerende erhvervs samfundsøkonomiske
betydning
De fødevareproducerende erhvervs bidrag til
BFI falder …

I 2000 genererede de fødevareproducerende erhverv en bruttofaktorindkomst (BFI) på 54 mia. kr. svarende til 4,8 pct. af
Danmarks samlede BFI, jf. tabel 4.7. Ifølge fremskrivningen
falder denne andel til 4,4 pct. i 2010. Tilsvarende falder beskæftigelsen i de fødevareproducerende erhverv med knap 15.500
fuldtidsbeskæftigede frem til 2010, jf. tabel 1.8. Der kan peges
på tre årsager til denne udvikling.
For det første forventes generelt højere eksportvækstrater for
industrivarer end for fødevarer. Udviklingen i fødevareeksporten afhænger af efterspørgselsudviklingen på de globale
fødevaremarkeder og dansk landbrugs konkurrenceevne. Fødevareefterspørgslen forventes at stige kraftigt i lande udenfor Europa, primært Kina, mens perspektiverne indenfor Europa er
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… ligesom betydningen af fødevareeksporten
er faldende

begrænsede pga. lav forventet indkomst- og befolkningsvækst
samt lave indkomstelasticiteter i fødevareefterspørgslen. Alt i
alt betyder det, at værdien af fødevareeksporten falder fra at udgøre 17,6 pct. af Danmarks samlede eksportværdi i 2000 til 15,6
pct. i 2010.
Tabel 4.7.

BFI i det primær landbrug og fødevareindustrien,
mio. kr.
2000

2010

Vegetabilske produktion
Korn
Oliefrø
Kartofler
Sukkerroer
Grovfoder

12.527
8.888
451
770
676
1.742

18.410
13.999
578
995
919
1.919

Animalsk produktion
Kvæg
Svin
Fjerkræ
Pelsdyr

15.455
5.095
7.610
1.304
1.446

17.386
5.586
9.082
1.350
1.368

Fødevareindustri
Kvægslagterier
Svineslagterier
Fjerkræslagterier
Grønt- og frugtkonservers
Fremstilling af olie og fedt
Mejerier
Stivelse, chokolade, mel mv.
Brød og kager
Bagerforretninger
Sukkerfabrikker

25.363
1.055
7.687
541
1.266
481
3.651
4.978
2.223
2.227
1.254

32.452
1.409
9.277
715
1.823
696
3.912
7.102
3.174
2.793
1.551

Total

53.345

68.248

Kilde: modelberegninger.
NB! BFI er beregnet som summen af hver sektors aflønning af arbejdskraft, kapital og jord til planteavl og gødning.

Vigende dansk
efterspørgsel efter landbrugsvarer

For det andet forventes en vigende indenlandsk efterspørgsel efter landbrugsvarer i forhold til udviklingen i efterspørgslen efter
industrivarer, service mv. På produktionssiden skyldes det, at
den indenlandske produktion forudsættes at blive mere
intensiv i anvendelsen af visse industrivarer, fx højteknologiske
produkter og kommunikationsudstyr. Dette øger alt andet lige
den indenlandske efterspørgsel efter industrivarer i forhold til
landbrugsvareefterspørgslen. På forbrugssiden skyldes den vi-
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gende efterspørgsel, at indkomstelasticiteten i den indenlandske
fødevareefterspørgsel er relativt lav, således at forbruget af fødevarer ikke forventes at vokse så stærkt som den disponible
indkomst. Det afspejles i udviklingen i det private fødevareforbrugs værdi i forhold til værdien af det samlede private forbrug.
I 2000 udgjorde fødevareforbruget 8,8 pct. af det samlede forbrug. I fremskrivningen falder denne andel til 7,6 pct. i 2010.
Tabel 4.8.

Beskæftigelse i det primære landbrug og
fødevareindustrien, antal heltidsansatte
2000

2010

Vegetabilske produktion
Korn
Oliefrø
Kartofler
Sukkerroer
Grovfoder

23.601
17.452
783
1.026
1.564
2.776

19.949
15.582
445
848
1.367
1.707

Animalsk produktion
Kvæg
Svin
Fjerkræ
Pelsdyr

38.800
24.692
11.123
1.993
992

30.847
18.554
9.910
1.628
755

Fødevareindustri
Kvægslagterier
Svineslagterier
Fjerkræslagterier
Grønt- og frugtkonservers
Fremstilling af olie og fedt
Mejerier
Stivelse, chokolade, mel mv.
Brød og kager
Bagerforretninger
Sukkerfabrikker

61.080
3.744
19.146
1.696
2.883
1.274
9.679
11.138
4.946
5.062
1.512

57.100
3.506
17.087
1.618
3.018
1.360
7.801
11.471
5.161
4.644
1.434

123.481

107.896

Total
Kilde: modelberegninger.

Kvotebelagte
produktionsgrene

Den tredje årsag til de fødevareproducerende erhvervs faldende
samfundsøkonomiske betydning er, at en del primære landbrugsvarer er kvotebelagte. Det drejer sig om mælk, fisk og
sukker. Selv om produktionsbegrænsningerne i disse sektorer til
en vis grad opvejes af stigende priser, er der grænser for, hvor
meget priserne kan stige i en lille åben økonomi som den danske.
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Den faldende samfundsøkonomiske betydning kan udelukkende
henføres til et fald i de animalske sektorers bidrag til BFI. Således bidrog såvel de vegetabilske som de animalske sektorer med
hver 2,4 pct. i 2000. Mens de vegetabilske sektorers bidrag i
2010 er uændret ifølge fremskrivningen, er de animalske sektorers bidrag reduceret til 2 pct.

4.5.

Miljøindikatorer

Det ligger udenfor den anvendte models rammer at beregne
konsekvenserne for miljøet af den stigende landbrugsproduktion. Imidlertid er det muligt efterfølgende at beregne
udviklingen i udvalgte miljøindikatorer. I indeværende fremskrivning illustreres dette ved beregning af udviklingen i ammoniakfordampningen fra husdyrgødning.
Ammoniakfordampning fra
husdyrgødning
…

Beregningerne foretages med udgangspunkt i Landboforeningernes forventninger for forskellige typer af husdyrgødning fra
2000 til 2010.29 Fx. forventes forholdet mellem ammoniakfordampning fra svinegødning og produktionens størrelse at falde
med 2,2 pct. om året. Den reducerede ammoniakfordampning
skyldes dels en reduktion i gødningens kvælstofindhold tilvejebragt gennem bedre fodereffektivitet, fx fasefodring, samt nye
staldsystemer og ændret udbringningspraksis. I kvægsektoren
forventes ammoniakfordampningen ikke reduceret så kraftigt
som i svinesektoren.

… falder i perioden 2000-2010

Udviklingen i den animalske produktion i grundforløbet og tekniske fremskridt, der mindsker ammoniakfordampningen pr.
produceret enhed, er af en sådan størrelsesorden, at den samlede
ammoniakfordampning fra husdyrgødning udviser en faldende
tendens, jf. figur 4.5. Således reduceres ammoniakfordampningen med 6.277 tons N til 57.323 tons N i 2010. Reduktionen
fordeles ligeligt på kvæg- og svinesektoren på trods af, at svineproduktionen vokser 1,1 pct. om året, mens kvægproduktionen
stort set er uændret i fremskrivningsperioden.

29

De Danske Landboforeninger (2002).
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Figur 4.5.

Ammoniakfordampning fra husdyrgødning, tons N.
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Konkluderende bemærkninger

Den beskrevne udvikling er FØI’s første erfaring med at foretage en betinget fremskrivning baseret på Dynamic-AAGE. Overordnet set antages ingen ændringer i fødevareproduktionens generelle rammevilkår. Således forudsættes mælkekvote, miljøreguleringer mv. at bestå i fremskrivningsperioden. Ej heller antages der at ske markante ændringer i det primære landbrugs produktionsprocesser. Det implicerer en fortsættelse af den igangværende strukturudvikling og de eksisterende miljøproblemer.
Sammenholdes udviklingen i det primære landbrug og
fødevareindustrierne med udviklingen i samfundet som helhed,
afsløres en faldende samfundsøkonomisk betydning. Det giver
sig bl.a. udslag i faldende beskæftigelse i de omtalte sektorer
samt reduceret bidrag til Danmarks samlede bruttofaktorindkomst. Den faldende samfundsøkonomiske betydning
skyldes udviklingen i den animalske produktion, der begrænses
af mælkekvoten og relativt lave eksportvækstrater.
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Kornproduktionen derimod begunstiges af en antagelse om pæne stigninger i verdensmarkedsprisen på korn. Således vokser
kornarealet markant i den betragtede periode, mens arealerne
med oliefrø og grovfoder reduceres. Denne udvikling er drevet
af ændringerne i arealtilskuddene i Agenda 2000, der reducerer
tilskuddet til dyrkning af oliefrø, samt mælkekvotens eksistens,
der lægger en begrænsning på forbruget af grovfoder.
Blandt fødevareforarbejdningsindustrierne opnår frugt- og
grøntkonservesfremstillingsindustrien den højeste vækstrate
som følge af et indenlandsk præferenceskift i retning af sundere
fødevarer og en antagelse om pæne eksportvækstrater.
Mens kvægproduktionen stort set er uændret i den betragtede
periode, vokser svineproduktionen med 1,1 pct. om året. Det
implicerer, at en større og større del af landbrugsarealet anvendes som harmonijord til opfyldelse af harmonikravet og udbringning af svinegødning. Imidlertid antages svineproducenterne at være i stand til at reducere ammoniakfordampningen
hurtigere end produktionen vokser, således at den samlede ammoniakfordampning fra husdyrgødning reduceres i fremskrivningsperioden.
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