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Fødevareøkonomisk Institut 12-11-2008 
Afdeling for International Økonomi og Politik Journal nr. 1/1-10 
Jens Hansen 
 
Nærværende notat er udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut efter anmodning fra Føde-
vareministeriet om at bidrage til besvarelse af nedenstående spørgsmål, som Udvalget for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har stillet til Fødevareministeren.  
 
Spørgsmål 11 
Ministeren bedes redegøre for, hvad der kan være forklaringen på, at prisen på landbrugs-
jord er fortsat med at stige, efter at prisen på helårsboliger og sommerhuse er begyndt at 
falde. 
 
Spørgsmål 12 
Ministeren bedes redegøre for, hvem der tjener på, at EU's landbrugsstøtte kapitaliseres i 
ejendomspriserne. 
 
Spørgsmål 13 
Ministeren bedes redegøre for hvor store landbrugsarealer i udlandet, der bruges til at pro-
ducere de 3-4 millioner foderstoffer til en værdi af 6,5 milliarder kroner, der hvert år impor-
teres til Danmark. 
 
Spørgsmål 14 
Hvilke forventninger har ministeren til udviklingen i mælkeproduktionen i Danmark, når 
mælkekvoterne ophæves, og hvilke miljømæssige konsekvenser forventer hun, at dette vil 
få? 
 
FOI’s bidrag til besvarelse: 
 
Spørgsmål 11 
Trods stigninger i renten og faldende priser på helårsboliger og sommerhuse er priserne på 
landbrugsejendomme fortsat med at stige – i det mindste til og med 1. halvår 2008. Ifølge 
Ejendomssalg 1. halvår 2008 fra Skat er priserne på landbrugsejendomme steget fra indeks 
143 i 1. halvår 2007 til indeks 150 i 2. halvår 2007 og til indeks 163 1. halvår 2008. Dette 
svarer til en stigning på 14 pct. fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2008 og på knap 9 pct. fra 2. 
halvår 2007 til 1. halvår 2008.   
 
Årsagen til, at prisen på landbrugsejendomme - trods stigende renter - fortsætter med at sti-
ge er givetvis især de senere års stigende priser på en række landbrugsprodukter, samtidig 
med at købere og sælgere af landbrugsejendomme frem til sensommeren 2008 formodentlig 
har vurderet, at det drejede sig om permanente løft i produktpriserne. Priserne på svin og 
smågrise har dog - efter markante fald sidst i 2006 og først i 2007 - ligget på et lavt niveau 
frem sommeren 2008, mens priserne på foderstoffer har ligget på et højt niveau med en 
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særdeles ringe økonomi i svineproduktionen til følge. Imidlertid præges økonomien i svine-
holdet generelt af store svingninger fra år til år, hvorfor landmændene givetvis har antaget, 
at økonomien ville ændre sig til det bedre, hvilket da også er sket her i sensommeren 2008. 
Som følge heraf har den dårlige økonomi i svineproduktionen formodentlig kun haft en be-
grænset negativ indflydelse på ejendomspriserne.   
 
Efter høsten i indeværende år er prisen på korn og raps faldet kraftigt, samtidig med at pri-
sen på mælk er faldet noget, mens renten fortsat stiger. Disse ændringer taler for, at de se-
neste mange års prisstigninger på landbrugsejendomme bliver – eller måske allerede er - af-
løst af fald. Og med mindre prisen på korn vender tilbage til et højere niveau, og renten at-
ter kommer ned, vil priserne på landbrugsejendomme uden tvivl falde de kommende år. 
 
Spørgsmål 12 
Prisen på landbrugsjord – og hermed på landbrugsejendomme – afhænger udover renten 
især af landmændenes forventninger til det fremtidige nettoafkast af jorden – også kaldet 
jordrenten. Jo større forventet jordrente, desto højere jordpriser. I det omfang landbrugsstøt-
ten bidrager til at forøge jordrenten, må støtten derfor antages at afspejle sig i højere jord-
priser – eller udtrykt på anden måde – være kapitaliseret i jordprisrne. Ved landbrugsstøt-
tens kapitalisering tænkes således i det følgende på den ekstra værdi – højere pris på land-
brugsjord – der er et resultat af støtten.     
 
Sammenhængen mellem landbrugsstøtten og ejendomspriserne betyder, at de personer (el-
ler selskaber mv.) der ejede landbrugsejendomme ved indførelse eller ved forøgelse af 
landbrugsstøtten, opnåede en gevinst i form af en højere løbende indkomst samt en højere 
pris for ejendommen ved salget af denne. Tilsvarende vil de personer (eller selskaber mv.), 
der ejer landbrugeejendomme ved afskaffelse eller nedsættelse af landbrugsstøtten, lide et 
tab i form af en lavere løbende indkomst og en lavere pris for ejendommen ved salg. 
 
Landbrugsstøtten er en gammel foreteelse i europæisk landbrug, hvorfor det store flertal af 
de nuværende ejere af landbrugsejendomme så at sige har betalt for den fremtidige land-
brugsstøtte i form af høje ejendomspriser, da de i sin tid købte ejendommen eller ejendom-
mene. Dette betyder, at landbrugsstøttens løbende positive indtjeningsmæssige virkninger 
nogenlunde modvirkes af højere renteudgifter, mens den højere pris ved salg af ejendom-
men opvejes af en større gæld. 
 
Det skal tilføjes, at ikke al landbrugsstøtte resulterer i højere ejendomspriserne. Landbrugs-
støtten kan - afhængig af formen - medvirke til at opretholde en produktion, der ikke ville 
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være konkurrencedygtig på markedsvilkår, og i det omfang dette er tilfældet, medgår en 
større eller mindre del af støtten til at dække det tab, der på markedsvilkår ville være for-
bundet med produktionen. Og denne del af landbrugsstøtten kapitaliseres naturligvis ikke i 
ejendomspriserne.  
 
Efter 2003-reformen med afkobling af størstedelen af landbrugsstøtten medvirker støtten i 
mindre omfang end tidligere til at opretholde en ikke konkurrencedygtig produktion, hvor-
for en større andel af den nuværende landbrugsstøtte er kapitaliseret i ejendomspriserne. Til 
gengæld er den samlede landbrugsstøtte, inklusive markedsprisstøtte, formindsket i de sene-
re år. Som eksempel kan nævnes, at sukkerroedyrkerne kun modtager en kompensation sva-
rende til 64 pct. af nedgangen i mindsteprisen for sukkerroer. Dette betyder, at den samlede 
kapitaliserede værdi af landbrugsstøtten ikke nødvendigvis er forøget – men måske tværti-
mod faldet. 
      
Spørgsmål 13 
Dansk landbrugs samlede foderforbrug har ligget på 15-16 mia. foderenheder de senere år.  
Af det samlede forbrug på 15,4 mia. foderenheder i 2005/06 var 76,5 pct. af dansk oprindel-
se og 23,5 pct. af udenlandsk oprindelse. (Udtrykket udenlandsk oprindelse dækker også 
over oliekager og olieskrå fremstillet her i landet på grundlag af importeret oliefrø). 
 
Det udenlandske foder består fortrinsvis af oliekager og olieskrå, der har et forholdsvis højt 
proteinindhold, samt i mindre omfang af majs samt af fiskemel, -ensilage og -affald. Det 
udenlandske foder er nyttigt - som supplement til det danske foder - for at opnå et passende 
højt proteinindhold.   
 
Så vidt vides, foreligger der ikke oplysninger om, hvor store arealer i udlandet, der anven-
des til produktion af det udenlandske foder, og en opgørelse heraf kan vanskeligt foretages. 
Dette skyldes bl.a., at det udenlandske foder fortrinsvis består af forskellige rest- eller bi-
produkter - især i form af oliekager og olieskrå - fra fremstilling bl.a. af spiseolier og andre 
fødevarer på grundlag af oliefrø. 
 
Ovennævnte procentiske fordeling af foderforbruget på indenlandsk og udenlandsk foder 
giver imidlertid en indikation af, at dansk husdyrproduktion primært er baseret på dansk 
planteproduktion. Hertil kommer, at der bl.a. afhængig af årets høstudbytte er en vis eksport 
af danske planteprodukter – primært korn – hvoraf en del anvendes som foder i udlandet.   
 
Spørgsmål 14 
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Kvoteordningen for mælk udløber med virkning fra den 1. april 2015, med mindre en for-
længelse af ordningen vedtages inden da.    
 
Afskaffelse af kvoteordningen vurderes at resultere i en lidt større mælkeproduktion i EU, 
selv om væksten i produktion vil lægge et nedadrettet pres på mælkeprisen ab landmand. 
Herudover må ordningens afskaffelse forventes at resultere i lidt lavere forbrugerpriser på 
mejeriprodukter. 
  
Kvoteordningens afskaffelse vil endvidere medføre større eller mindre omfordelinger af 
mælkeproduktionen mellem EU-landene. I lande, hvor kvoten slet ikke - eller kun i mindre 
grad – begrænser produktionen, må prisfaldet forventes at resultere i en nedgang i produkti-
onen, og i lande, hvor kvoten begrænser produktionen i væsentligt grad, vil afskaffelsen af 
kvoten - trods nedgangen i mælkeprisen - føre til en vækst i produktionen. 
 
Danmark har - ligesom flere andre EU-lande – udnyttet kvoten fuldt ud i de senere år eller 
endog undertiden overskredet kvoten, mens andre medlemslande ikke har udnyttet kvoten 
fuldt ud. 
 
På de tre kvotebørser, der foreløbig er afholdt her i landet i 2008, har prisen på kvoter ligget 
mellem 2,01 kr. 2,06 kr. pr. kg kvote. Disse kvotepriser tyder umiddelbart på, at dansk land-
brug vil være i stand til at udnytte kvoten frem til 2015, selv om den allerede er forøget med 
2,5 pct. fra 1. april 2008, og at den antagelig udvides yderligere som resultat af det såkaldte 
Sundhedstjek. Om produktionen vokser yderligere efter udløbet af kvoteordningen i 2015 er 
mere usikkert.  
 
Der skal bemærkes, at disse vurderinger af konsekvenserne af allerede vedtagne og påtænk-
te kvoteudvidelser samt den forventede endelige afskaffelse i 2015 er behæftet med betyde-
lig usikkerhed, bl.a. fordi væksten i mælkeproduktionen i EU-landene som følge af kvote-
udvidelsen og kvoteafskaffelsen, vil afhænge af verdensmarkedspriserne på mejeriproduk-
ter. 
  
Malkekvæghold med tilhørende ungdyr og med den tilhørende grovfoderproduktion pri-
mært i form af græsafgrøder (både sædskifte- og vedvarende græs), majs og helsæd har li-
gesom al anden landbrugsproduktion såvel positive som negative miljømæssige konsekven-
ser. 
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Blandt kvægbrugets negative konsekvenser er udledning af drivhusgasser, der bidrager til 
global opvarmning. En vækst i den danske mælkeproduktion vil således isoleret betragtet 
bidrage til global opvarmning. En større produktion af mælk i Danmark og i andre EU-
lande vil imidlertid føre til en nedgang i mælkeproduktionen uden for EU. Hertil kommer, 
at specielt dansk kvægbrugs udledning af drivhusgasser pr. kg mælk og pr. kg oksekød er 
mindre end udledningen fra kvægbruget i de fleste andre lande. Af disse grunde vil en for-
længelse af kvoteordningen og hermed den fortsatte begrænsning af mælkeproduktion i 
Danmark og i EU som helhed næppe medvirke til at formindske den globale opvarmning.              


