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Fødevareøkonomisk Institut 01-07-2008 
Afdeling for International Økonomi og Politik Journal nr.1/1-05. 
Jens Hansen 
 
 
 
Landbrugs- og samfundsøkonomiske konsekvenser af de ændringer af landbrugspoli-
tikken som Kommissionen har foreslået på baggrund af sundhedstjekket1 
 
Nærværende notat, der er udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut efter anmodning fra 
Fødevareministeriet, har til formål at vurdere de landbrugs- og samfundsøkonomiske kon-
sekvenser af de ændringer af landbrugspolitikken, som Kommissionen har foreslået på bag-
grund af det såkaldte sundhedstjek. 
 
Efter tre store reformer af landbrugspolitikken (MacSharry reformen i 1992, Agenda 2000 
og Midtvejsreformen i 2003) samt et antal mindre reformer har EU-kommissionen med 
sundhedstjek-forslaget lagt op til endnu en reform. Landbrugspolitikken er som resultat af 
de hidtidige reformer blevet væsentlig mere markedsorienteret med betydelig lavere garan-
terede produktpriser. Som kompensation for nedsættelsen af priserne er der givet direkte til-
skud, hvoraf størstedelen med 2003-reformen (enkeltbetalingsordningen) er gjort uafhængig 
af (afkoblet fra) produktionen. 
 
Selv om produktionen og indtjeningen i dansk landbrug kun er påvirket lidt af de hidtidige 
reformer, og selv om Sundhedstjek-forslaget omtales som en justering af 2003-reformen, 
kan det ikke udelukkes, at forslaget - hvis det realiseres – vil påvirke både produktionen og 
indtjeningen i dansk landbrug. 
 
Indledningsvis gives en kortfattet beskrivelse af de væsentligste elementer i Kommissionens 
forslag. Herefter følger kvalitative vurderinger af forslagets virkninger navnlig for dansk 
landbrug. Efter de indledende afsnit belyses de indkomstmæssige konsekvenser for forskel-
lige typer landbrug med udgangspunkt i de landbrugsregnskaber, der danner grundlag for 
FOI’s regnskabsstatistik. De forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af de ind-
komstmæssige konsekvenser, er omtalt i bilag A. 
 
 
                                              
1 Nærværende notat er - bortset fra mindre, fortrinsvis redaktionelle ændringer - identisk ned et tilsvarende notat af 05-
06-2008.   
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1. Sundhedstjek-forslaget   
De væsentligste elementer i Kommissionens forslag til ændringer af landbrugsstøtten er 
som følger: 
 

• Forøgelse af mælkekvoten i alle EU-lande med 1 pct.points om året over fem år fra 
2009/10 til 2013/14. Hertil kommer den allerede vedtagne kvoteudvidelse på 2 
pct.points med virkning fra og med 2008/09 samt de årlige forøgelser på 0,5 
pct.points i årene 2006/07-08/09, svarende til 1,5 pct.points i alt, i henhold til 2003-
reformen. 

• Afkobling af handyr- og slagtepræmier med halvdelen i 2010 og den resterende 
halvdel i 2012 i medlemslande, der fortsat gør brug af disse præmier, samt overførsel 
af de pågældende beløb til enkeltbetaling. (se tabel 1). 

• Præmier til ammekøer, får og geder vil fortsat kunne anvendes i lande, der for tiden 
gør brug af disse præmier. 

• Afkobling af tilbageværende arealtilskud til korn, oliefrø og proteinafgrøder samt af 
pristilskud til frø til udsæd i lande, der gør brug heraf, samt overførsel af beløbene til 
enkeltbetaling. (se tabel 2).  

• Permanent afskaffelse af udtagningskravet fra og med høsten 2009. En midlertidig 
afskaffelse er vedtaget for høsten 2008. 

• Omlægning af tilskud til stivelseskartofler til enkeltbetaling - for tilskud til avlerne 
med halvdelen i 2011 og med den sidste halvdel i 2013 samt for tilskud til fabrikker-
ne med virkning fra 2011, mens kvoterne foreslås afskaffet i 2013. 

• Omlægning til enkeltbetaling af direkte støtte til proteinafgrøder og tørret foder, hen-
holdsvis i 2010 og i 2011. 

• Afskaffelse af direkte tilskud til energiafgrøder uden kompensation. 
• Generel forøgelse af gradueringen (nedsættelse af al støtte under enkeltbetalingsord-

ningen både enkeltbetaling som sådan og produktionsafhængige tilskud) med 2 
pct.points om året fra 2009 til 2012, svarende til 8 pct.points i alt. Endvidere foreslås 
en ekstra forøgelse af gradueringen fra 2009 på 3, 6 og 9 pct.points for al støtte til 
hver bedrift henholdsvis inden for intervallet 100.000-199.999 €, 200.000-299.999 € 
samt 300.000 € og derover. Samlet set påtænkes den marginale graduering således 
forøget med 2 (2+0), 5 (2+3), 8 (2+6) og 11 (2+9) pct.points i 2009, afhængig af til-
skuddets størrelse, stigende til 8 (8+0), 11 (8+3), 14 (8+6) og 17 (8+9) pct. points i 
2012 (se tabel 3)     
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Tabel 1. Tilbageværende produktionsafhængige (koblede) husdyrpræmier i EU-lande i pct. 
af præmiestørrelsen før 2003-reformen  

 Slagtepræmie 
til kalve

Præmie til 
ammekøer

Slagtepræmie 
til voksent 

kvæg

Præmie til 
handyr 

Præmie til 
får og geder

Belgien, Nord 100 100 0 0 0
Belgien, Syd     0 100 0 0 0
Danmark 0 0 0 75 50
Tyskland 0 0 0 0 0
Grækenland 0 0 0 0 0
Spanien 100 100 40 0 50
Frankrig 100 100 40 0 50
Irland 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 0 0 0
Holland 100 0 100 0 0
Østrig 100 100 40 0 0
Portugal 100 100 40 0 50
Slovenien 0 0 0 75 50
Finland 0 0 0 75 50
Sverige 0 0 0 75 0
Storbritannien 0 0 0 0 0
Kilde: Commission of the European Communities (2008). 
 
2. Landbrugs- og samfundsøkonomiske konsekvenser  
De landbrugs- og samfundsøkonomiske konsekvenser af de påtænkte ændringer af land-
brugsstøtten afhænger bl.a. af de fremtidige verdensmarkedspriser for landbrugsprodukter 
og foderstoffer. Notatets vurderinger og beregninger må derfor bygge på visse forudsætnin-
ger herom, da de fremtidige produkt- og faktorpriser er vanskeligt forudsigelige. I de indle-
dende afsnit og ved beregningen af reformens indtjeningsmæssige virkninger (tabel 6-10) er 
der taget udgangspunkt i anslåede ”ligevægtspriser” for 2008. For korn er der eksempelvis 
forudsat en ligevægtspris på 130 kr. pr. hkg ab landmand her i landet og for mælk en lige-
vægtspris på 2,40 kr. pr. kg. Ved beregningen af skøn for landbrugenes resultat efter finan-
sielle poster i 2008 (tabel 6-10) er der gjort brug af to forskellige prissæt, dels faktisk for-
ventede produkt- og faktorpriser i 2008, dels anslåede ligevægtspriser for det pågældende 
år, jf. bilag A tabel A1.  
 
2.1. Mælkeproduktion    
Siden mælkekvoten trådte i kraft i 1984, har produktionen af mælk i EU-landene under ét 
primært været bestemt af kvotens størrelse, og da der er tale om nationale kvoter, gælder det 
samme produktionens fordeling på de enkelte lande. Inden for den primære mælkeprodukti-
on har konkurrencen EU-landene imellem derfor været sat ud af kraft i omkring 25 år. En- 
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Tabel 2. Tilbageværende produktionsafhængig (koblet) areal- og pristilskud til plantepro-

duktion i pct. af støtten før 2003-reformen  
 Arealstøtte til 

korn, oliefrø 
og proteinaf-

grøder

Prisstøtte til 
humle

Prisstøtte til 
olivenolie

Prisstøtte til 
frø til udsæd 

(alle arter) 

Prisstøtte til 
frø til udsæd 
(visse arter)

Belgien 0 0 0 0 100
Danmark 0 0 0 0 0
Tyskland 0 25 0 0 0
Grækenland 0 0 0 100 0
Spanien 25 0 6 100 0
Frankrig 25 25 0 0 100
Irland 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 100 0
Luxembourg 0 0 0 0 0
Holland 0 0 0 0 100
Østrig 0 25 0 0 0
Portugal 0 0 0 100 0
Slovenien 0 25 0 0 0
Finland 0 0 0 0 100
Sverige 0 0 0 0 0
Storbritannien 0 0 0 0 0
Kilde: Commission of the European Communities (2008). 
 
Tabel 3. Kommissionens forslag til forøgelse af graduering (yderligere nedsættelse) af til-

skud under enkeltbetalingsordningen, pct.points  
Interval 
€ Kr.1)

2009 2010 2011 2012

Under 5.000 Under 37.302 0 0 0 0
5.000-100.000 37.302-746.038 2 4 6 8

100.000-200.000 746.038-1.492.076 5 7 9 11
200.000-300.000 1.492.076-2.238.114 8 10 12 14

300.000 og derover 2.238.114 og derove 11 13 15 17
Anm.: Ifølge forslaget vil et landbrug med et samlet direkte tilskud på 75.000 € (ca. 56.000 kr.) under enkelt-

betalingsordningen (før den gældende graduering på 5 pct.) få den del af tilskuddet, der ligger ud 
over 5.000 €, formindsket med yderligere med 8 pct. fra og med 2012, dvs. med ca. 42.000 kr. (0,08 * 
70.000 * 7,46038 = 41.778). Og et landbrug med et tilskud på 350.000 € (ca. 2.612.000 kr.) vil får til-
skuddet reduceret med knap 307.000 kr. ((0,08 * 95.000 + 0,11 * 100.000 + 0,14 * 100.000 + 0,17 * 
50.000) * 7,46038 = 306.622).  

 
1) Omregnet fra € til danske kroner med anvendelse af centralkursen (7,46038) 
 
Kilde: Commission of the European Communities (2008). 
kelte lande – herunder UK og Sverige – har dog ikke udnyttet kvoten fuldt ud i de seneste 
år, hvilket primært kan tilskrives 2003-reformen med omlægning fra prisstøtte til enkeltbe-
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taling. Det forhold, at kvoten ikke er udnyttet fuldt ud i et land, indebærer dog ikke nødven-
digvis, at kvoten ikke medvirker til at begrænse produktionen i landet, da markedsprisen på 
kvoter oftest er positiv, selv om kvoten ikke udnyttes fuldt ud. 
 
Den allerede vedtagne og de påtænkte kvoteudvidelser på henholdsvis 2 og 5 pct.points for-
ventes at resultere i en større eller mindre vækst i den samlede mælkeproduktion i EU, hvil-
ket - alt andet lige – vil føre til en nedgang i prisen på mælk ab landmand – ikke blot i EU-
landene, men også i andre lande, hvor prisen på mælk ab landmand er mere eller mindre af-
hængig af verdensmarkedspriserne for mejeriprodukter. Herudover forventes forbrugerpri-
serne for mejeriprodukter at falde. 
 
Forskellige scenarier for afviklingen af kvoteordningen for mælk er analyseret af Réquillart 
et al (2008). To af disse scenarier (Q1 og Q2) svarer nogenlunde til Sundhedstjekkets for-
slag om kvoteudvidelse, idet de omfatter årlige kvoteudvidelse på henholdsvis 1 og 2 
pct.points i perioden 2009/10-14/15 - svarende til 6 og 12 pct.points i alt - efterfulgt af en 
fuldstændig afkobling fra og med 2015/16. Set i forhold til en uændret forlængelse af 2003-
reformen indebærer disse kvoteudvidelser ifølge analysen en vækst i den samlede mælke-
produktion i EU på henholdsvis 0,7 og 0,8 pct. i gennemsnit om året, svarende til 4,2 pct. og 
4,8 pct. i alt over disse 6 år. (se tabel 4). 
 
Tabel 4. Anslået vækst i mælkeproduktion i EU som helhed som følge af kvoteudvidelser 

samt den forventede nedgang i mælkeprisen ab landmand som følge af væksten i 
produktionen   

Scenarier/forslag   Kvote-
udvidelse i 

alt, pct. 

Vækst i sam-
let mælke-

produktion, 
pct. 

Reduktion i 
mælkepris 

ab land-
mand, pct.

Kvoteudvidelse på 1 pct. om året fra 2009/10-14/15    5 4,2 8,51)

Kvoteudvidelse på 2 pct. om året fra 2009/10-14/15 10 4,8 9,71)

Afskaffelse af kvote  - 5,1 10,3
Foreslået + vedtaget kvoteudvidelse på 5 og 2 pct.1)     7 4,4 8,9
Samme i forhold til kvoteudvidelse på 0,3 pct. om året1) - 2,6 5,3
Reformforslag, inkl. afkobling af handyr- og slagtepræmier1) - 2,5 5,0
1. Egne skøn. 
 
Kilde: Réquillart et al (2008) samt egne skøn på grundlag heraf. 
 
Ifølge analysen vil en fuldstændig afskaffelse af kvoteordningen med virkning fra 2015/16 
resultere i en vækst i den samlede mælkeproduktion på 5,1 pct. i EU samt som følge af 
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væksten i produktionen en reduktion i mælkeprisen ab landmand på 10,3 pct.2 På dette 
grundlag kan forøgelsen af produktionen på de nævnte 4,2 og 4,8 pct. anslås at indebære en 
reduktion i mælkeprisen ab landmand på ca. 8,5 og ca. 9,7 pct., mens Kommissionen for-
slag, inklusive den vedtagne kvoteudvidelse på 2 pct.points, vurderes at resultere i en vækst 
i produktionen på 4,4 pct. og en reduktion i prisen på mælk ab landmand på 8,9 pct. 
 
De prismæssige virkninger af en kvoteudvidelse afhænger naturligvis af sammenlignings-
grundlaget (grundscenariet) der i ovennævnte analyse består af en uændret forlængelse af 
2003-reformen, ifølge hvilken mælkekvoten efter udvidelsen med 0,5 pct. om året fra 
2006/07 til 2008/09 forbliver uændret til og med 2014/15. 
 
Ifølge Réquillart et al forventes den ikke pris-bestemte vækst i forbruget af mælkefedt og 
mælkeprotein i EU at vokse med henholdsvis 0,09 pct. og 0,50 pct. om året, svarende til et 
gennemsnit på ca. 0,30 pct. En uændret kvote fra 2009/10 til 2014/15 er derfor snarere ud-
tryk for en forøgelse af landbrugsstøtten end status quo. Ifølge analysen ville en uændret 
forlængelse af mælkekvoten (2003-reformen) da også føre til en bedre økonomi i mælke-
produktionen udtrykt ved kvoterenten. På denne baggrund er i nærværende notat valgt at 
sammenholde væksten i mælkeproduktionen som følge af kvoteudvidelsen på de i alt 7 
pct.points med en årlig vækst på 0,3 pct. fra 2009/10 til 2014/15, svarende til i alt 1,8 pct. 
Dette betyder, at den allerede vedtagne og den foreslåede kvoteudvidelse tilsammen inde-
bærer en ekstra forøgelse af produktionen med ca. 2,6 pct. (4,4 – 1,8 = 2,6), hvilket anslås at 
bidrage til en reduktion i prisen ab landmand på 5,3 pct. Som det senere redegøres for, vil 
afkoblingen af handyr- og slagtepræmierne lægge en dæmper på væksten i mælkeprodukti-
onen, hvorfor der i beregningen af reformens indkomstmæssige konsekvenser er forudsat, at 
den samlede reform isoleret betragtet vil føre til en reduktion i mælkeprisen ab landmand på 
5 pct.  
 
Ovennævnte fald i mælkeprisen svarer med den forudsatte ligevægtspris i udgangssituatio-
nen på 2,40 kr. pr. kg til et fald på 12,0 øre pr. kg. mælk, hvilket med en anslået mælkeydel-
se på ca. 8.300 kg. i gennemsnit pr. ko i 2008 vil resultere i en nedgang i indtjeningen knap 
1.000 kr. pr. malkeko.    
 

                                              
2 Det kan måske virke overraskende, at en vækst i mælkeproduktionen i EU på omkring 5 pct. skulle medføre en nedgang i prisen på 
mælk ab landmand på så meget som ca. 10 pct. Forklaringen er, at en nedgang i mælkeprisen ab landmand af denne størrelse kun re-
sulterer i en nedgang i forbrugerpriserne på mejeriprodukter på omkring 3-4 pct., og at forbruget af fødevarer – herunder mejeripro-
dukter – kun påvirkes lidt af prisændringer, samt endelig at EU tegner sig for en forholdsvis stor andel af den globale mælkeproduk-
tion. 
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Udvidelsen af mælkekvoten samt den heraf følgende reduktion i mælkeprisen ab landmand 
vil uden tvivl medføre større eller mindre forskydninger i produktionen fra medlemslande, 
hvor mælkeproduktionens konkurrenceevne er forringet siden kvotens indførelse, til lande, 
hvor konkurrenceevnen er forbedret siden da. I lande, hvor kvoten slet ikke - eller kun i 
mindre grad – begrænser produktionen, må reduktionen i prisen forventes at resultere i en 
nedgang i produktionen, og i lande, hvor kvoten begrænser produktionen væsentligt, vil ud-
videlsen af kvoten - trods nedgangen i mælkeprisen - føre til en vækst i produktionen. 
 
Ovennævnte vurderinger af konsekvenserne af den allerede vedtagne og de påtænkte kvote-
udvidelser er behæftet med usikkerhed, bl.a. fordi væksten i mælkeproduktion i EU som 
følge af kvoteudvidelsen og hermed den prissænkende virkning, vil afhænge af verdens-
markedspriserne på mejeriprodukter. Jo højere verdensmarkedspriser for mejeriprodukter, 
desto større vækst i mælkeproduktionen i EU, og jo større vækst i produktionen, desto stør-
re nedadrettet pres på mælkeprisen. Og omvendt, jo lavere verdensmarkedspriser på mejeri-
produkter, desto mindre produktionsfremmende og desto mindre prisreducerende effekt af 
kvoteudvidelsen. 
 
I EU-lande, der fortsat gør brug af handyrpræmier eller slagtepræmier til kalve og/eller vok-
sent kvæg (se tabel 1), vil økonomien i mælkeproduktionen også blive negativt påvirket af 
den påtænkte afkobling af disse præmier. Forklaringen er bl.a., at værdien af nyfødte tyre-
kalve fra malkekoholdet må forventes formindsket med et beløb svarende til størrelsen af de 
pågældende præmier - udtrykt i kr. pr. dyr – dog forudsat at man herved ikke kommer til et 
negativt beløb. 
 
Afkoblingen af handyr- og slagtepræmierne vil som følge af den negative effekt på økono-
mien i mælkeproduktionen lægge en mindre dæmper på væksten i mælkeproduktionen, med 
mindre produktionen af mælk er så profitabel i det pågældende land, at kvoten udnyttes 
fuldt ud også efter sundhedstjek-reformen. 
 
I Danmark vil afkoblingen af handyrpræmien umiddelbart medføre en reduktion i den pro-
duktionsbetingede indtjening på ca. 450 kr. pr. malkeko.    
 
For dansk malkekvægbrug vurderes, at udvidelsen af kvoten og afkoblingen af handyrpræ-
mien tilsammen vil få en mærkbar negativ indflydelse på produktionsøkonomien. Dette 
gælder navnlig, hvis de fremtidige verdensmarkedspriser for mejeriprodukter kommer til at 
ligge på – eller svinge omkring – et højt niveau, og kvoteudvidelsen derfor vil resultere i en 
betydelig vækst i den samlede produktion i EU og hermed en væsentlig reduktion i prisen. 
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Under sådanne gunstige økonomiske vilkår vil malkekvægbruget imidlertid bedre kunne 
modstå den prissænkende virkning af kvoteudvidelsen.  
 
Hvorvidt danske mælkeproducenter vil udnytte mælkekvoten fuldt ud de kommende år, så-
fremt reformen vedtages i den foreliggende form, vil afhænge af en række vanskeligt forud-
sigelige forhold – herunder ikke blot de relative verdensmarkedspriser på landbrugsproduk-
ter, men også danske mejeriers - og herunder især Arlas - succes bl.a. med investeringer 
uden for Danmark og Sverige. 
 
Kvoteudvidelsen vil med dens nedadrettede pres på prisen for mælk ab landmand komme 
forbrugerne til gode i form af lavere priser på mejeriprodukter. En reduktion i mælkeprisen 
ab landmand på de nævnte 5 pct. kan dog kun forventes at reducere forbrugerpriserne på 
omkring 2 pct., da værdien af mælken ab landmand kun tegner sig for omkring 40 pct. af 
forbrugernes udgifter til mejeriprodukter.    
 
2.2. Oksekød 
I europæisk – og herunder dansk - landbrug består produktionen af slagtekvæg (okse- og 
kalvekød) fortrinsvis af følgende kategorier: 1) Hundyr (udsætterkøer og udsætterkvier) fra 
malkekvægsektoren, 2) handyr (fortrinsvis tyre og ungtyre, men også stude og kalve) lige-
ledes fra malkekvægsektoren samt 3) handyr, kvier og udsætterkøer fra kødkvægsektoren. 
 
Hundyr fra malkekvægsektoren 
Produktionen af udsætterkøer og udsætterkvier fra malkekvægsektoren afhænger hovedsa-
geligt af malkekobestanden og hermed af økonomien i mælkeproduktionen - eller af kvo-
tens størrelse, hvis økonomien i mælkeproduktionen er så god, at kvoten udnyttes fuldt ud. 
 
Handyr fra malkekvægsektoren 
2003-reformen af EU’s landbrugspolitik gav de enkelte medlemslande visse begrænsede 
muligheder for at bevare husdyr- og arealpræmierne som koblet støtte. Som det fremgår af 
tabel 1, valgte Danmark i denne sammenhæng at gøre brug af muligheden for at bevare 75 
pct. af handyrpræmierne og 50 pct. af præmien til moderfår som koblet støtte.  
 
Under den gældende enkeltbetalingsordning udgør den maksimale handyrpræmie her i lan-
det ca. 1.175 kr. for tyre og ca. 839 kr. for stude – begge beløb før graduering. Imidlertid er 
den samlede udbetaling af handyrpræmier underlagt et loft på 246 mio. kr. før graduering, 
hvilket resulterede i en reduktion af præmierne med 17,65 pct. i 2007, hvortil kommer gra-
dueringen, der fra og med 2007 er på 5 pct. I 2007 udgjorde præmierne netto således 919 kr. 
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for tyre (1.175 * (1 – 0,1765) * 0,95 = 919) og 656 kr. for stude (839 * (1 – 0,1765) * 0,95 
= 656). 
 
Det potentielle omfang af produktionen af handyr fra malkekvægholdet er primært bestemt 
af det antal tyrekalve, der fødes, og hermed af bestanden af malkekøer. Det faktiske produk-
tionsomfang afhænger herudover af den andel af tyrekalvene, der udnyttes i produktionen 
her i landet, samt af dyrenes vægt ved slagtning, hvilket hovedsageligt afhænger af økono-
mien i denne produktionsgren. 
 
På længere sigt er opretholdelsen af produktionen betinget af, at den er profitabel – eller i 
det mindste ikke tabsgivende – dvs. at produktionsværdien tillagt eventuelle produktionsaf-
hængige tilskud er i stand til at dække samtlige produktionsomkostninger, inklusive om-
kostninger, der er faste på kort sigt. I de senere år er så godt som alle tyrekalve (måske bort-
set fra jerseykalve) anvendt i produktionen her i landet. 
 
I Danmark finder produktionen af ungtyre mv. fortrinsvis sted på landbrug uden mælkepro-
duktion på grundlag af indkøbte 2-3 uger gamle tyrekalve. Der er derfor en betydelig handel 
med sådanne kalve, og som følge af konkurrence landmændene imellem vil prisen på kal-
vene generelt ligge på – eller bevæger sig omkring – et niveau, ved hvilket økonomien i 
handyrproduktionen balancerer. Afkoblingen af handyrpræmien må derfor isoleret betragtet 
forventes at føre til en nedgang i prisen på de 2-3 uger gamle tyrekalve med et beløb sva-
rende til handyrpræmien, forudsat at prisen herved ikke kommer ned under ca. 500 kr., der 
er det beløb, det omtrentlig koster at beholde kalvene til de er 2-3 uger gamle og vejer ca. 
60 kg. Hvis handyrproduktionen ikke er profitabel, selv til en pris på kalvene så lav som 
500 kr., må produktionen forventes at falde eller endog ophøre. 
 
Prisen på kalvene giver en god indikation af, hvor følsom handyrproduktionen er over for 
ændringer af de økonomiske vilkår – herunder afkobling af handyrpræmien samt ændringer 
i prisen på foderstoffer og oksekød. I driftsåret 2005/06 lå prisen på 50 kg’s tyrekalve af 
SDM på 1.215 kr. pr. stk. og i 2006/07 på 1.320 kr. pr. stk. (Håndbog til driftsplanlægning 
2007, s. 167), hvilket svarer til en pris for 60 kg’s kalve på henholdsvis 1.415 kr. og 1.520 
kr. Herfra skal så trækkes ca. 500 kr. for at få værdien umiddelbart efter fødslen. Her i for-
sommeren 2008 ligger prisen på 60 kg’s tyrekalve af stor malkekvægrace på ca. 800 kr. pr. 
stk., svarende til en værdi af nyfødte kalve på ca. 300 kr. pr. stk. Konklusionen er derfor, at 
produktionen af ungtyre og andre handyr fra malkekvægholdet næppe vil kunne opretholdes 
her i landet i det nuværende omfang, hvis handyrpræmierne afkobles, med mindre der sker 
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forbedringer af prisforholdene i form af højere priser for de pågældende slagtedyr og/eller 
lavere priser for foderstoffer. 
 
Opretholdelsen af den danske produktion af handyr fra malkekvægsektoren forudsætter ikke 
blot, at producenterne af de pågældende slagtedyr er i stand til at betale en pris for de 2-3 
uger gamle tyrekalve på mindst ca. 500 kr., men også at produktionen her i landet er kon-
kurrencedygtig i forhold til produktionen i andre EU-lande, således at de danske producen-
ter er i stand til at betale en ligeså høj pris for kalvene som de udenlandske.3  
 
Foruden Danmark gør kun Sverige, Finland og Slovenien brug af handyrpræmier. Belgien 
Nord, Spanien, Frankrig, Holland, Østrig og Finland anvender derimod slagtepræmier til 
kalve, mens Belgien Syd, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg og Storbri-
tannien hverken gør brug af handyrpræmier eller af slagtepræmier til kalve. Da en del lande 
således ikke anvender disse præmier, og da slagtepræmier til kalve er noget mindre end 
handyrpræmierne, vil afkoblingen af handyr- og slagtepræmierne forringe den danske han-
dyrproduktions konkurrenceevne i forhold til produktionen i andre lande.  
 
Konklusionen er, at produktionen af ungtyre og andre handyr fra malkekvægsektoren næp-
pe vil kunne opretholdes her i landet i det nuværende omfang, hvis handyrpræmierne afkob-
les, med mindre der sker forbedringer af prisforholdene. Hvor stor nedgangen i givet fald 
måtte blive, er usikkert, ligesom det er usikkert, om kalve, der ikke udnyttes her i landet, vil 
blive aflivet umiddelbart efter fødslen eller eksporteret til andre EU-lande.4 
 
Som afslutning på dette afsnit skal understreges, at det samfundsøkonomisk set er proble-
matisk at opretholde en på markedsvilkår ikke-konkurrencedygtig produktion ved hjælp af 
tilskud. Om produktionen ønskes opretholdt af andre grunde – herunder at for undgå afliv-

                                              
3 I dansk kvægbrug vinder kønssorteret sæd efterhånden nogen udbredelse, hvilket – trods ulemper – også rummer en række fordele. 
Hvis der anvendes kønssorteret sæd fra malkeracetyre til produktion af kviekalve på omkring halvdelen af køer og kvier af malkera-
ce, kan der anvendes sæd af kødracetyre til den resterende halvdel. Sådanne malke/kødrace krydsninger har væsentlig bedre kødpro-
duktionsegenskaber i form af større tilvækst pr. kg foder og bedre slagtekvalitet end tyre/kvier af malkerace. De bedre kødprodukti-
onsegenskaber betyder, at prisen på sådanne 2-3 uger gamle tyrekalve ligger 800-1.000 kr. over prisen på tyrekalve af store malke-
kvægracer. Under den gældende enkeltbetalingsordning er værdien af de pågældende kviekalve derimod væsentlig lave, ikke mindst 
fordi handyrpræmierne er forbeholdt tyre og stude. 
Anvendelsen af kønssorteret sæd vil antagelig på lidt længere sigt kunne bidrage til at forbedre økonomien ved produktion af handyr 
og slagtekvier inden for malkekvægsektoren. Endnu er det dog for tidligt at vurdere, i hvilket omfang denne nye teknologi får betyd-
ning for økonomien og hermed for omfanget af den til malkekvægholdet tilknyttede oksekødproduktion.  
4 Før 1993 udgjorde eksporten af tyrekalve kun nogle få tusinde stk. om året, mens den i årene 1993-2000 svingede fra 26.000 stk. til 
69.000 stk., hvorefter den faldt fra 66.000 stk. i 2000 til 5.000 stk. i 2006. (Danmarks Statistik a). 
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ning af kalvene umiddelbart efter fødslen eller for at forhindre eksport af kalvene - er et an-
det spørgsmål. 
 
I de efterfølgende beregninger af reformens indkomstmæssige konsekvenser er der trods 
usikkerheden om de fremtidige prisforhold forudsat, at værdien af tyrekalve af store malke-
kvægracer ligger på et så højt niveau i udgangssituationen (dvs. før afkoblingen), at der er 
plads til et prisfald på niveau med handyrpræmien.  
 
Kødkvæghold 
Kødkvæghold (ammekøer med tilhørende ungdyr) har i Danmark oftest karakter af en hob-
by-præget aktivitet. Produktionen foregår således hovedsagelig enten på deltidslandbrug el-
ler som en biaktivitet på heltidslandbrug, mens der kun findes ganske få større bedrifter, 
hvor kødkvæghold tegner sig for en væsentlig del af bedriftens samlede produktion. Den 
væsentligste forklaring på denne produktionsstruktur er, at økonomien i kødkvæghold gene-
relt har været – og fortsat er – ringe. 
 
I sommeren 2007 var der 9.183 bedrifter med ammekøer her i landet med en samlet bestand 
på 106.000 stk., jf. Danmarks Statistik (2008a), hvilket svarer til en gennemsnitlig besæt-
ningsstørrelse på 11,5 ammekøer. 
 
Afkoblingen af handyrpræmien vil få en negativ effekt på produktionsøkonomien og her-
med på omfanget af sektorens produktion. Imidlertid afhænger økonomien i denne sektor 
bl.a. af tilskud til afgræsning af visse arealer (landskabspleje), og hvis der afsættes større 
midler hertil fx under landdistriktspolitikken, kan afkoblingen af handyrpræmierne blive 
opvejet heraf. Samfundsøkonomisk set må det betragtes som bedre at give tilskud direkte til 
landskabspleje i form af afgræsning af bestemte arealer end at give tilskud i form af han-
dyrpræmier. 
 
2.3. Udtagning af landbrugsjord 
Den foreslåede afskaffelse af udtagningskravet vil sammen med de forventede/forudsatte 
noget højere priser på planteprodukter uden tvivl resultere i en betydelig reduktion i det 
braklagte areal. I 2007 var der braklagt 156.000 ha, hvilket anslås at falde til omkring halv-
delen under forudsætning af en fremtidig pris på korn på ca. 130 kr. Selv om de braklagte 
arealer gennemgående er af ringe bonitet, vil udtagningskravets afskaffelse umiddelbart bi-
drage til en marginal forbedring af landbrugets indtjening. Med en skønsmæssig jordrente 
før enkeltbetaling på ca. 1.000 kr. pr. ha kan forøgelsen af driftsresultatet for dansk land-
brug som helhed opgøres til 78 mio. kr. (0,5 * 156.000 * 1.000 = 78 mio.). 
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Udtagningskravets bortfald vil endvidere føre til en lidt større planteproduktion i EU og her-
med trække i retning af lidt lavere priser både for plante- og husdyrprodukter – ikke blot i 
EU-landene, men også på verdensmarkedet. For dansk planteproduktion vurderes den posi-
tive indvirkning på driftsresultatet af den større planteproduktion nogenlunde opvejet af den 
negative effekt af prisfaldet på planteprodukter. For husdyrprodukter vurderes den negative 
effekt af de lidt lavere produktpriser opvejet af lidt lavere priser på foder. 
 
Som følge af de – alt andet lige – lidt lavere priser på landbrugsprodukter og hermed på fø-
devarepriser er udtagningskravets afskaffelse først og fremmest til fordel for forbrugerne.  
 
2.4. Stivelseskartofler 
Under enkeltbetalingsordningen gives direkte prisstøtte til stivelseskartofler i form af et ud-
ligningsbeløb til avlerne på 9,88 kr. pr. hkg (med 17 pct. stivelse) samt en ligevægtspræmie 
til fabrikkerne på 3,32 kr. pr. hkg (Landbrugsraadet a). Med et høstudbytte af stivelseskar-
tofler på 439 hkg pr. ha - svarende til gennemsnittet her i landet i årene 2002-06 - samt et 
anslået svind på 10 pct. bliver det til et samlet tilskud på gennemsnitlig godt 5.200 kr. pr. ha 
(439 * 0,90 * (9,88 + 3,32) = 5.215). 
 
I 2007 var der 813 bedrifter med produktion af stivelseskartofler med en samlet areal her-
med på 20.880 ha, jf. Danmarks Statistik (2008a), hvilket svarer til 25,7 ha pr. bedrift. 
  
Produktion af stivelseskartofler er – ligesom produktion af sukkerroer – reguleret af en kvo-
teordning. Produktionen var og er fortsat en af de mere profitable produktionsgrene i dansk 
landbrug. På denne baggrund forventes produktionen af stivelseskartofler opretholdt på et 
nogenlunde uændret niveau, selv om den direkte prisstøtte afløses af et tillæg til enkeltbeta-
lingen. 
 
2.5. Protein- og energiafgrøder 
Under enkeltbetalingsordningen gives endvidere direkte støtte til protein- og energiafgrøder 
i form af et tilskud pr. ha på henholdsvis ca. 441 kr. og ca. 335 kr. Proteinafgrøder omfatter 
i denne sammenhæng ærter, hestebønner og sødlupiner, mens energiafgrøder omfatter alle 
afgrøder, der kan forarbejdes til godkendte slutprodukter – herunder bioætanol, biogas og 
ren vegetabilsk olie. Der er således tale om relativt små tilskud, hvorfor afkoblingen af til-
skuddet til proteinafgrøder og afskaffelsen af tilskuddet til energiafgrøder ikke får nævne-
værdige konsekvenser – hverken for produktionen eller for landbrugets indtjening.  
 



 13

2.6. Graduering 
Med henblik på at overføre midler fra den traditionelle landbrugspolitik (søjle I) til landdi-
striktspolitikken (søjle II) indførtes med 2003-reformen et fradrag (obligatorisk graduering) 
i al støtte under enkeltbetalingsordningen. Således nedsættes den samlede støtte til hvert 
landbrug - ud over de første 5.000 € - med 5 pct. fra og med 2007 mod 4 pct. i 2006 og 3 
pct. i 2005. Ifølge forslaget om forøgelse af gradueringen vil der - når ændringen er fuld 
implementeret i 2012 - ske en forøgelse af graduering med 8 pct.points for den del af støtten 
til hvert landbrug, der ligger i intervallet 5.000-100.000 €, stigende til 17 pct.points for den 
del, der ligger over 300.000 €, jf. tabel 3. Dette betyder eksempelvis, at et landbrug med et 
samlet tilskud på 75.000 € (ca. 560.000 kr.) før graduering vil få al tilskud ud over de første 
5.000 € nedsat med yderligere 8 pct.points fra og med 2012, dvs. med ca. 42.000 kr. (0,08 * 
70.000 * 7,46038 = 41.778). Og et landbrug med et tilskud på 350.000 € (ca. 2.612.000 kr.) 
vil få tilskuddet nedsat med knap 307.000 kr. ((0,08 * 95.000 + 0,11 * 100.000 + 0,14 * 
100.000 + 0,17 * 50.000) * 7,46038 = 306.622).  
 
For langt de fleste landbrugsbedrifter udgør det samlede tilskud fra enkeltbetalingsordnin-
gen før graduering mindre end 100.000 €, mens kun få landbrug modtager mere end 
300.000 € i tilskud, jf. tabel 5 (Tabellen er udarbejdet på grundlag af regnskabsstatistikken 
og omfatter derfor - ligesom statistikken - kun landbrug med en produktion svarende til 
mindst 10 ha korn.)  
 
Forøgelsen af gradueringen vil udover den umiddelbare reduktion i tilskuddet bidrage til en 
nedgang i forpagtningsafgiften for landbrugsjord, inklusive betalingsrettigheder. Når både 
2003-reformen og sukkerreformen er fuldt implementeret, vil den samlede enkeltbetaling 
andrage ca. 7.440 mio. kr. her i landet, hvilket svarer til ca. 2.740 kr. i gennemsnit pr. ha 
landbrugsjord. Forøgelse af graduering med 8, 11, 14 eller 17 pct.points vil derfor indebære 
en reduktion i det marginale arealafkast pr. ha (inkl. enkeltbetaling) på henholdsvis 219 kr., 
301 kr., 384 kr. eller 466 kr. afhængig af tilskuddets størrelse. På grundlag af disse tal samt 
det forpagtede areals fordeling efter størrelsen af bedrifternes samlede tilskud (se tabel 5) 
anslås forpagtningsafgiften af jord, inklusive betalingsrettigheder, at falde med omkring 250 
kr. i gennemsnit pr. ha. Dette betyder, at den umiddelbare nedgang i de aktive landmænds 
indtjening som følge af forøgelsen af gradueringen delvis opvejes af reduktionen i forpagt-
ningsafgiften.  
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Tabel 5. Fordeling af antal landbrugsbedrifter og det forpagtede landbrugsareal efter stør-

relsen af bedrifternes samlede tilskud fra enkeltbetalingsordningen før graduering, 
20061) 

Samlet tilskud, 1.000.€  
Under 5 5-100 100-200 200-300 300 og 

derover 
Alle 

landbrug 
Antal landbrug 6.971 29.584 1.224 175 36 37.990
Forpagtet landbrugsareal, ha 4.637 469.694 167.624 24.207 15.886 682.028
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut (a) samt egne beregninger på grundlag heraf. 
 
1) Omfatter landbrug på mindst 10,0 ha samt landbrug under 10,0 ha med en produktion svarende til ca. 

10 ha korn. 
 
 
3. Indkomstmæssige konsekvenser for forskellige kategorier af landbrug  
Efter denne omtale af de påtænkte ændringer af landbrugsstøtten samt af de forventede 
virkninger heraf navnlig for dansk landbrug ses i det følgende nærmere på forslagets ind-
komstmæssige konsekvenser for forskellige typer landbrug. Afsnittet er primært baseret på 
beregninger foretaget med udgangspunkt i de landbrugsregnskaber, der danner grundlag for 
Fødevareøkonomisk Instituts landbrugsregnskabsstatistik for 2006. Før brugen af regn-
skabstallene er tallene fremskrevet fra 2006 til 2008 under hensyntagen til de forventede 
ændringer i produkt- og faktorpriserne, den forventede vækst i total- og arbejdsproduktivite-
ten og den anslåede udvikling i bedriftsstrukturen. Herudover er taget højde for den forven-
tede udvikling i rente og gæld. Enkelte oplysninger er dog fremskrevet til 2012 eller endnu 
længere med henblik på at belyse virkningen af den foreslåede reform, efter at denne såvel 
som 2003-reformen er fuldt implementeret.  
 
Beregningen af reformens indkomstmæssige konsekvenser bygger på en række antagelser 
og forudsætninger, hvoraf nogle er omtalt i det foregående, mens andre fremgår af omstå-
ende bilag A. De vigtigste forudsætninger er som følger: 
 

• At ligevægtsprisen for mælk formindskes med 5,0 pct. (fra 2,40 kr. pr. kg konven-
tionel mælk til 2,28 kr. pr. kg) som følge af den vækst i mælkeproduktionen, der 
forventes som resultat af kvoteudvidelsen. 

• At prisen på tyrekalve af store malkekvægracer falder med 920 kr. pr. stk. som føl-
ge af handyrpræmiens afkobling, mens værdien af tyrekalve af jerseyrace forbliver 
upåvirket, da disse kalve stort set er værdiløse under de nuværende ordninger. 

• At forpagtningsafgiften på landbrugsjord, inklusive betalingsrettigheder, falder 
med 250 kr. pr. ha som følge af forøgelsen af gradueringen. 
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Reformens økonomiske virkning for forskellige kategorier af landbrug er belyst i tabel 6-10. 
Disse tabellerne indeholder endvidere skøn for de pågældende landbrugs resultater efter fi-
nansielle poster i 2008 opgjort på grundlag af de faktiske forventede produkt- og faktorpri-
ser i dette år samt på grundlag af de tilsvarende anslåede ligevægtspriser. (se de to øverste 
linier i disse tabeller). Herefter følger en række skøn for bedrifternes indtægter i form af for-
skellige direkte tilskud i 2008 efterfulgt af beregnede indtjeningsmæssige konsekvenser af 
de enkelte elementer i reformen og af reformen som helhed. Nederst i tabellerne findes for-
skellige baggrundsoplysninger. 
   
3.1. Alle heltidslandbrug under et samt heltidslandbrug opdelt efter driftsform 
For alle heltidslandbrug under ét er reformens påvirkning af resultatet efter finansielle po-
ster opgjort til en nedgang på 65.000 kr. pr. bedrift, jf. tabel 6. For heltidskvægbrugene er 
nedgangen opgjort til 166.000 kr. pr. bedrift, mens nedgangen er langt mindre for alle andre 
typer heltidsbrug.  
 
Afkoblingen af de produktionsafhængige tilskud til stivelseskartofler, proteinafgrøder og 
handyr indebærer, at disse produktionsafhængige indtægter bortfalder, mens enkeltbetalin-
gen før graduering forøges med et beløb af samme størrelse. Dog bortfalder tilskuddet til 
energiafgrøder uden direkte kompensation. For alle heltidsbedrifter taget under ét falder de 
produktionsafhængige tilskud med knap 18.000 kr. pr. bedrift, mens enkeltbetalingen før 
graduering vokser med godt 17.000 kr., jf. tabel 6. 
 
Forøgelsen af gradueringen vil umiddelbart medføre en reduktion i resultatet efter finansiel-
le poster for alle heltidsbedrifter på 29.900 kr. pr. bedrift. Herudover vil forøgelsen af gra-
dueringen som nævnt føre til en nedgang i forpagtningsafgiften på anslået 250 kr. pr. ha, 
hvilket for alle heltidsbrug beløber sig til 10.600 kr. pr. bedrift. Nedgangen i forpagtnings-
afgiften afbøder således i et vist omfang forøgelsen af gradueringen. 
 
Afkoblingen af handyrpræmien forventes som sagt at resultere i en nedgang i prisen på ty-
rekalve af store malkekvægracer af nogenlunde samme størrelse som præmien. Dette pris-
fald påvirker kvægbrugenes indtjening negativt, da kvægbrugene taget under ét har et netto-
salg af tyrekalve, mens indtjeningen påvirkes positivt i andre landbrug – herunder plante-
brug - som har en større eller mindre produktion af handyr baseret på indkøbte tyrekalve.  
 
Endvidere ses, at den forventede/forudsatte reduktion i mælkeprisen ab landmand har en 
markant negativ effekt på heltids-kvægbrugenes indtjening. 
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Tabel 6. Reformens umiddelbare indkomstmæssige konsekvenser for alle heltidslandbrug 
under ét samt for heltidslandbrug opdelt efter driftsform, 1.000 kr. pr. bedrift. 

 Plante-
brug

Kvæg-
brug

Svine-
brug

Fjerkræ-
brug 

Pelsdyr-
brug 

Alle hel-
tidsland-

brug 
Resultat efter finansielle poster 2008, skøn på grundlag af: 
Forventede produkt- og faktorpriser    351 627 -731 -111 393 178
Anslåede ligevægtspriser 338 342 197 535 497 322
Heraf   
Tilskud til stivelseskartofler1,2) 13,1 1,6 3,9 5,5 0,0 5,5
Tilskud til proteinafgrøder2)  0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3
Tilskud til energiafgrøder2) 1,2 0,1 1,1 1,2 0,0 0,6
Præmie til handyr2) 12,8 18,9 2,5 2,6 0,9 11,3
Præmie til moderfår2) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Enkeltbetaling2) 427,8 423,0 366,5 239,0 47,5 375,9
Graduering  20,8 20,3 16,9 10,8 1,5 17,9
Tilskud i alt under ebt-ordningen  434,7 423,6 357,3 237,6 47,0 375,8
Generelle tilskud uden for ebt-ordningen 16,7 29,8 15,9 11,9 6,1 20,1
 
Ændring af resultatet efter finansielle poster som følge af: 
Nedgang i produktionsafhængige tilskud  -27,5 -20,9 -7,6 -9,4 -1,0 -17,7
Forøgelse af enkeltbetaling før graduer. 26,3 20,9 6,5 8,2 0,9 17,1
Forøgelse af graduering -36,0 -33,5 -27,7 -17,4 -2,4 -29,9
Nedgang i prisen for mælk  -0,1 -120,6 -2,5 0,0 0,0 -43,2
Nedgang i prisen på tyrekalve 13,6 -19,4 1,5 2.4 1,3 -2,3
Nedgang i forpagtningsafgift 16,4 7,2 12,3 6,3 0,7 10,6
Ændring i resultatet i alt - 7,3 -166,3 -17,5 -9,9 -0,5 -65,4
   
Baggrundsoplysninger:   
Antal landbrugsbedrifter 4.149 4.886 3.390 271 1.147 13.842
Dyrket areal, inklusive brak, ha 180 116 156 107 21 137
Heraf i selveje, ha 114 87 106 82 18 94
Malkekøer, stk. 0 112 2 0 0 40
Handyr (i status), stk. 14 24 3 2 2 14
Nettokøb af nyfødte kalve, stk. 15 -23 2 3 1 -3
Ammekøer, stk. 4 3 1 0 1 2
Svin, stk. 343 39 3.358 279 42 948
Antal helårsarbejdere 2,0 2,6 3,4 2,3 2,3 2,6

1. Omfatter tilskud både til producenter af stivelseskartofler og til fabrikkerne. 
2. Før graduering.  
 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af Fødevareøkonomisk Institut (a). 
 
3.2. Alle landbrug samt landbrug opdelt efter størrelse 
For alle landbrug set under ét er virkningen af reformen opgjort til en nedgang i resultatet 
efter finansielle poster på knap 25.000 kr. pr. bedrift, jf. tabel 7. Heraf kan størstedelen hen-
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føres til den forventede/forudsatte prissænkende virkning af kvoteudvidelsen samt til for-
øgelsen af gradueringen. 
 
Tabel 7. Reformens umiddelbare indkomstmæssige konsekvenser for alle landbrug under 

ét samt for landbrug opdelt efter størrelse, 1.000 kr. pr. bedrift. 
Antal helårsarbejdere   

Under 1 1-2 2-3 3 og der-
over 

Alle land-
brug

Resultat efter finansielle poster 2008, skøn på grundlag af: 
Forventede produkt- og faktorpriser    -26 157 334 57 53
Anslåede ligevægtspriser -34 188 379 470 103
Heraf  
Tilskud til stivelseskartofler1,2) 0,1 2,9 5,2 9,9 2,2
Tilskud til proteinafgrøder2)  0,1 0,2 0,2 0,5 0,2
Tilskud til energiafgrøder2) 0,0 0,5 0,4 1,2 0,3
Præmie til handyr2) 4,6 6,9 14,0 15,3 7,2
Præmie til moderfår2) 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1
Enkeltbetaling2) 72,2 215,4 353,1 644,8 189,3
Graduering  2,1 9,5 16,9 31,7      8,2
Tilskud i alt under ebt-ordning  75,1 216,4 356,0 640,2 191,1
Generelle tilskud udenfor ebt-ordning 6,2 9,5 22,2 34,4 11,6
  
Ændring af resultatet efter finansielle poster som følge af: 
Nedgang i produktionsafhæng. tilskud  -4,9 -10,5 -19,7 -26,9 -9,8
Forøgelse af enkeltbetaling før grad. 4,8 10,0 19,3 25,7 9,5
Forøgelse af graduering -3,4 -15,2 -27,3 -55,1 -13,6
Nedgang i prisen for mælk  -0,1 -11,4 -56,4 -78,9 -16,7
Nedgang i prisen på tyrekalve 3,4 1,4 -3,9 -6,4 1,2
Nedgang i forpagtningsafgift 1,0 5,0 8,5 21,4 4,7
Ændring i resultatet i alt 0,8 -20,7 -79,5 -120,2 -24,7
  
Baggrundsoplysninger:  
Antal landbrugsbedrifter 22.056 6,038 3.872 3.932 35.899
Dyrket areal, inklusive brak, ha 31 84 120 234 72
Heraf i selveje, ha 27 64 86 148 53
Malkekøer, stk. 0 11 51 74 16
Handyr, ultimo, stk. 5 8 15 21 8
Nettokøb af nyfødte kalve, stk. 4 1 -5 -8 -1
Ammekøer, stk. 3 4 1 1 2
Svin, stk. 10 250 681 2.283 372
Antal helårsarbejdere 0,5 1,5 2,5 4,4 1,3
Se tabel 6, note 1 og 2. 
 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af Fødevareøkonomisk Institut (a). 
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Det er navnlig i større landbrug, at indtjeningen påvirkes negativt af reformen. For landbrug 
med 3 helårsarbejdere og derover er nedgangen i resultatet efter finansielle poster opgjort til 
120.000 kr. pr. bedrift, for brug med 2-3 helårsarbejdere til knap 80.000 kr. pr. bedrift og 
for brug med 1-2 helårsarbejdere til knap 21.000 kr. pr. bedrift. For deltidsbrugene forudses 
en ubetydelig fremgang i resultatet..  
 
Den væsentligste forklaring på den relativt store negative effekt på indtjeningen i større 
landbrug er især, at de første 5.000 € af det samlede tilskud til hver bedrift forsat friholdes 
for graduering, samt at graduering forøges med 8 pct.points for tilskud i intervallet 5.000-
100.000 €, stigende gradvis til 17 pct.points for tilskud i intervallet over 300.000 €. Hertil 
kommer, at indtjeningen fra mælkeproduktionen påvirkes negativt af kvoteudvidelsen, sam-
tidig med at mælkeproduktionen er koncentreret i mellemstore og store bedrifter.    
 
3.3. Landbrug, som især berøres af reformen 
Som det er fremgået, påvirker reformen indtjeningen i nogle landbrug mere end i andre. Det 
er især landbrug med kvæghold, der berøres af reformen, hvilket skyldes udvidelsen af 
mælkekvoten samt afkoblingen af handyrpræmien. Nedenfor ses nærmere på forskellige ty-
per af særligt berørte landbrug. 
 
Landbrug med mælkeproduktion 
Tabel 8 indeholder oplysninger om reformens indkomstmæssige konsekvenser mv. for alle 
landbrug med mælkeproduktion taget under ét samt for disse landbrug opdelt på bedrifter, 
der har 1) stor kvægrace og handyrproduktion, 2) stor kvægrace uden handyrproduktion og 
3) jerseyrace.  
 
For de mælkeproducerende landbrug under ét er effekten af reformen opgjort til en nedgang 
i resultatet efter finansielle poster på 174.000 kr. pr. bedrift, hvilket primært kan henføres til 
det anslåede fald på 5 pct. i prisen for mælk. 
 
Den forventede/forudsatte nedgang i prisen på tyrekalve af store kvægracer på godt 900 kr. 
bidrager ligeledes til forringelsen af mælkeproducenternes økonomiske resultat, hvilket 
skyldes, at disse bedrifter taget under ét har et nettosalg af tyrekalve til andre landmænd. 
Endelig bidrager den foreslåede forøgelse af gradueringen også til en reduktion i resultatet 
efter finansielle poster. 
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Den store nedgang i resultatet efter finansielle poster skal ses på baggrund af, at det gen-
nemgående drejer sig om forholdsvis store landbrug, hvorfor selv mindre udsving i pro-
duktpriserne medfører betydelige svingninger i indtjeningen. 
 
Tabel 8. Reformens umiddelbare indkomstmæssige konsekvenser for alle landbrug med 

mælkeproduktion samt for disse bedrifter opdelt efter kvægrace mv., 1.000 kr. pr. 
bedrift. 

Stor malkekvægrace   
med handyr-
produktion 

uden han-
dyrproduk-

tion

Jerseyrace Alle landbrug 
med mælke-
produktion  

Resultat efter finansielle poster 2008, skøn på grundlag af: 
Forventede produkt- og faktorpriser    568 616 643 600
Anslåede ligevægtspriser 362 297 281 321
Heraf  
Tilskud til stivelseskartofler1,2) 0,5 2,4 1,2 1,6
Tilskud til proteinafgrøder2)  0,4 0,3 0,0 0,4
Tilskud til energiafgrøder2) 0,0 0,1 0,0 0,0
Præmie til handyr2) 23,5 0,0 2,3 9,3
Præmie til moderfår2) 0,0 0,0 0,0 0,0
Enkeltbetaling2) 364,6 456,8 400,6 415,8
Graduering  17,6 21,1 18,3 19,5
Tilskud i alt under ebt-ordningen  371,4 438,5 385,8 407,6
Generelle tilskud uden for ebt-ordningen 24,6 33,8 15,6 28,6
  
Ændring af resultatet efter finansielle poster som følge af: 
Nedgang i produktionsafhængige tilskud  -24,4 -2,9 -3,5 -11,3
Forøgelse af enkeltbetaling før graduering 24,3 2,8 3,5 11,3
Forøgelse af graduering -29,1 -34,6 -30,3 -32,0
Nedgang i prisen for mælk     -96,3 -135,7 -129,8 -119,9
Nedgang i prisen på tyrekalve -10,3 -47,5 0,0 -28,7
Nedgang i forpagtningsafgift 5,1 7,9 9,5 6,9
Ændring i resultatet i alt -130,7 -221,0 -150,6 -173,7
  
Baggrundsoplysninger:  
Antal landbrugsbedrifter 1.950 2.606 458 5.014
Dyrket areal, inklusive brak, ha 101 122 107 112
Heraf i selveje, ha 81 90 69 84
Malkekøer, stk. 92 123 129 112
Handyr, ultimo, stk. 32 6 6 16
Nettokøb af nyfødte kalve, stk. -11 -52 -21 -33
Ammekøer, stk. 1 0 0 1
Svin, stk. 64 94 30 76
Antal helårsarbejdere 2,3 2,8 2,7 2,6
Se tabel 6, note 1 og 2. 
 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af Fødevareøkonomisk Institut (a). 
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Der er betydelige forskelle mellem landbrug med mælkeproduktion med hensyn til refor-
mens økonomiske konsekvenser, ikke blot afhængig af bedriftens størrelse, men også af-
hængig af kvægrace samt - for bedrifter med stor kvægrace - endvidere af, om bedriften be-
holder tyrekalvene og har handyrproduktion eller sælger kalvene, når de er 2-3 uger gamle.  
 
For mælkeproducenter med stor malkekvægrace og med handyrproduktion er nedgangen i 
resultatet opgjort til 131.000 kr. pr. bedrift, mens nedgangen for tilsvarende landbrug uden 
handyrproduktion er opgjort til 221.000 kr. pr. bedrift og for producenter med jerseyrace til 
151.000 pr. bedrift. Forskellen mellem de to førstnævnte kategorier af mælkeproducenter 
kan bl.a. henføres til nedgangen i prisen på tyrekalve, da dette prisfald rammer bedrifter 
med salg af tyrekalve, da de ikke får nogen kompensation for prisfaldet. 
 
Som det endvidere ses af tabellen, er de mælkeproducerende landbrug med stor kvægrace 
og med handyrproduktion gennemgående noget mindre end de to andre typer mælkeprodu-
cerende landbrug. Det er således navnlig de store mælkeproducenter, der sælger tyrekalve-
ne. Disse størrelsesmæssige forskelle bidrager også til at forklare forskellen mellem grup-
perne med hensyn til reformens negative indvirkning på resultatet efter finansielle poster. 
 
Ikke-mælkeproducerende landbrug med kvæg 
De indkomstmæssige konsekvenser af reformen er belyst i tabel 9 for alle ikke mælkepro-
ducerende landbrug med større eller mindre kvæghold samt for disse landbrug opdelt på be-
drifter 1) med handyrproduktion uden ammekøer 2) med særskilt handyrproduktion og am-
mekøer 3) med ammekøer uden særskilt handyrproduktion samt 4) uden ammekøer og uden 
særskilt handyrproduktion. Som det fremgå af tabellen, er der i alt ca. 10.000 fortrinsvis 
mindre ikke-mælkeproducerende bedrifter med kvæg. 
 
For ovennævnte bedrifter taget under ét er effekten af reformen opgjort til en forøgelse af 
resultatet efter finansielle poster på godt 12.000 kr. Fremgangen kan forklares med, at de 
pågældende landbrug er nettokøbere af tyrekalve, og at prisen på disse forventes/forud-
sættes at falde som følge af afkobling af handyrpræmien, samtidig med at de bibeholder de 
afkoblede handyrpræmier i form af tillæg til enkeltbetalingen. 
 
For bedrifter med særskilt handyrproduktion (dvs. produktion af handyr baseret på indkøbte 
tyrekalve) uden ammekøer indebærer reformen en forbedring af resultatet med ca. 63.000 
kr. pr. bedrift, mens der for bedrifter med særskilt handyrproduktion og ammekøer forudses 
en forbedring af resultatet med 28.000 kr., hvilket primært kan henføres til afkoblingen af 
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Tabel 9. Reformens umiddelbare indkomstmæssige konsekvenser for alle landbrug med ik-
ke-mælkeproducerende kvæg, samt for de pågældende bedrifter opdelt efter ar-
ten af produktionen, 1.000 kr. pr. bedrift. 

 Særskilt 
handyr-

produktion, 
uden am-

mekøer

Særskilt 
handyrpro-
duktion og 
ammekøer

Ammekøer 
uden sær-

skilt han-
dyrproduk-

tion

Uden am-
mekøer og 
uden sær-

skilt han-
dyrproduk-

tion 

Alle land-
brug med 

ikke-
mælke-

produce-
rende 

kvæghold
Resultat efter finansielle poster 2008, skøn på grundlag af: 
Forventede produkt- og faktorpriser     10   -63 -70 -32 -53
Anslåede ligevægtspriser 71 13 -41 4 -9
Heraf  
Tilskud til stivelseskartofler1,2) 1,2 5,4 0,8 0,0 1,8
Tilskud til proteinafgrøder2)  0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Tilskud til energiafgrøder2) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Præmie til handyr2) 68,5 38,4 5,1 1,7 21,2
Præmie til moderfår2) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Enkeltbetaling2) 104,8 138,8 109,2 122,5 116,4
Graduering    6,9 7,2 4,0 4,4 5,2
Tilskud i alt under ebt-ordning  167,8 175,7 111,4 120,0 134,5
Generelle tilskud uden for ebt-ordning 5,9 11,1 12,1 7,7 10,6
  
Ændring af resultatet efter finansielle poster som følge af: 
Nedgang i produktionsafhæng. tilskud  -69,8 -44,0 -6,1 -1,8 -23,2
Forøgelse af enkeltbetaling før grad. 69,7 43,9 5,9 1,7 23,1
Forøgelse af graduering -11,4 -12,8 -6,4 -7,2 -8,5
Nedgang i prisen for mælk  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedgang i prisen på tyrekalve 73,3 37,4 -0,3 0,0 18,6
Nedgang i forpagtningsafgift 1,7 3,4 2,3 2,5 2,5
Ændring i resultatet i alt 63,3 27,9 -4,6 -4,8 12,3
  
Baggrundsoplysninger:  
Antal landbrugsbedrifter 1.426 2.217 5.437 922 10.002
Dyrket areal, inklusive brak, ha 44 60 47 52 50
Heraf i selveje, ha 37 46 38 42 40
Malkekøer, stk. 0 0 0 0 0
Handyr, ultimo, stk. 67 38 5 1 21
Nettokøb af nyfødte kalve, stk. 80 41     0 0  20
Ammekøer, stk. 0 13 11 0 9
Svin, stk. 69 171 142 125 136
Antal helårsarbejdere 0,7 1,0 0,7 0,9 0,8
Se tabel 6, note 1 og 2 
 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af Fødevareøkonomisk Institut (a). 
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Tabel 10. Reformens umiddelbare indkomstmæssige konsekvenser for landbrug med hen-
holdsvis stivelseskartofler og protein- og/eller energiafgrøder, 1.000 kr. pr. bedrift 

 Landbrug med stivelseskar-
tofler

Landbrug med Protein- 
og/eller energiafgrøder 

Resultat efter finansielle poster 2008, skøn på grundlag af: 
Forventede produkt- og faktorpriser    53 230
Anslåede ligevægtspriser 257 378
Heraf 
Tilskud til stivelseskartofler1) 99,2 0,0
Tilskud til proteinafgrøder2)  0,2 1,9
Tilskud til energiafgrøder2) 0,3 3,6
Præmie til handyr2) 33,9 10,1
Præmie til moderfår2) 0,0 0,1
Enkeltbetaling2) 390,9 382,8
Graduering  23,1 18,1
Tilskud i alt under ebt-ordning  501,4 380,4
Generelle tilskud uden for ebt-ordning 20,4 19,7
 
Ændring af resultatet efter finansielle poster som følge af: 
Nedgang i produktionsafhængige tilskud  -133,6 -15,6
Forøgelse af enkeltbetaling før graduering 133,3 12,0
Forøgelse af graduering -43,2 -30,6
Nedgang i prisen for mælk  -14,6 -18,2
Nedgang i prisen på tyrekalve 34,7 3,4
Nedgang i forpagtningsafgift 14,7 12,2
Ændring i resultatet i alt -8,7 -36,8
 
Baggrundsoplysninger: 
Antal landbrugsbedrifter 798 2.714
Dyrket areal, inklusive brak, ha 163 154
Heraf i selveje, ha 104 105
Malkekøer, stk. 15 16
Handyr, ultimo, stk. 37 11
Nettokøb af nyfødte kalve, stk. 38 4
Ammekøer, stk. 2 2
Svin, stk. 713 892
Antal helårsarbejdere 2,7 2,1
Se tabel 6, note 1 og 2. 
 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af Fødevareøkonomisk Institut (a). 
 
handyrpræmien og den afledte virkning heraf på prisen for tyrekalve. For de to sidstnævnte 
grupper er der tale om en mindre nedgang i indtjeningen. 
 
Som berørt får bedrifter med produktion af ungtyre og andre handyr baseret på indkøbte 
kalve dobbelt kompensation – dels i form af tillæg til enkeltbetalingen, dels i form af reduk-
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tionen i prisen på de 2-3 uger gamle tyrekalve, mens mælkeproducerende landbrug med 
salg af kalve ikke får kompensation for reduktionen i prisen på kalvene. 
 
Landbrug med produktion af stivelseskartofler 
Som det fremgår af tabel 10, er produktionen af stivelseskartofler koncentreret på et mindre 
antal, fortrinsvis større landbrug. 
 
For landbrug med produktion af stivelseskartofler indebærer omlægningen af tilskuddet her-
til en væsentlig nedgang i indtægten fra direkte produktionsafhængige tilskud samt en til-
svarende forøgelse af enkeltbetalingen før graduering. 
 
Landbrug med produktion af protein- og/eller energiafgrøder 
Produktionen af protein- og/eller energiafgrøder er ligeledes koncentreret på fortrinsvis 
større landbrug. 
 
4. Konklusion og afsluttende bemærkninger 
Det er vurderingen, at den påtænkte reform af landbrugsstøtten vil få en negativ effekt på 
indtjeningen i dansk landbrug – forudsat at forslaget vedtages i den foreliggende form. 
Imidlertid er der store forskelle mellem landbrugene med hensyn til reformens økonomiske 
konsekvenser afhængig af bedriftens størrelse samt ikke mindst af driftsformen (sammen-
sætningen af produktionen).  
 
For alle landbrug taget under ét er nedgangen i resultatet efter finansielle poster opgjort til 
25.000 kr. pr. bedrift, for landbrug med 3 helårsarbejdere og derover til 120.000 kr. pr. be-
drift, for brug med 2-3 helårsarbejdere til 80.000 kr. pr. bedrift og for brug med 1-2 helårs-
arbejdere til 21.000 kr. pr. bedrift. For deltidsbrugene forudses en ubetydelig fremgang i re-
sultatet.  
 
For alle heltidslandbrug under ét skønnes nedgang i resultat efter finansielle poster at beløbe 
sig til ca. 65.000 kr. i gennemsnit, men med store forskelle bl.a. afhængig af driftsformen. 
For heltidskvægbrug er nedgangen opgjort til ca. 166.000 kr. pr. bedrift, mens nedgangen 
for andre typer af heltidslandbrug er langt mindre.  
 
Reformens negative påvirkning af indtjeningen kan hovedsagelig henføres til forøgelsen af 
gradueringen samt - for mælkeproducerende landbrug - især til udvidelsen af mælkekvoten. 
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Kvoteudvidelsens negative påvirkning af indtjeningen skyldes, at udvidelsen sammen med 
afkoblingen af handyr- og slagtepræmierne vurderes at resultere i en vækst i mælkeproduk-
tionen i EU som helhed på omkring 2,5 pct. ud over væksten i det ikke-prisbestemte forbrug 
af mejeriprodukter, og at denne vækst i produktionen i forhold til forbruget isoleret betrag-
tet anslås at resultere i en reduktion i mælkeprisen ab landmand på 5 pct. 
 
Reformens nedadrettede pres på mælkeprisen ab landmand vil afhænge af verdensmarkeds-
priserne for mejeriprodukter. Jo højere verdensmarkedspriser for mejeriprodukter, desto 
større vækst i mælkeproduktionen i EU som følge af kvoteudvidelsen, og jo større vækst i 
produktionen, desto større nedadrettet pres på mælkeprisen. Og omvendt, jo lavere ver-
densmarkedspriser for mejeriprodukter, desto mindre produktionsfremmende og desto min-
dre prisreducerende effekt af reformen. 
 
Hvorvidt danske mælkeproducenter vil udnytte mælkekvoten fuldt ud i de kommende år, 
forudsat at reformen vedtages i den foreliggende form, vil afhænge af en række vanskeligt 
forudsigelige forhold – herunder ikke mindst de fremtidige verdensmarkedspriser på land-
brugsprodukter. 
 
Afkobling af handyrpræmien vil indebære en vis omfordeling af indkomsten mellem land-
brugene, forudsat at disse præmier overføres som tillæg til enkeltbetalingen i det pågælden-
de landbrug. Forklaringen er, at afkobling må forventes at føre til et fald i prisen på tyrekal-
ve, hvilket er til fordel for bedrifter med produktion af ungtyre baseret på indkøbte tyrekal-
ve på bekostning af mælkeproducerende landbrug uden handyrproduktion.  
 
Afkoblingen af handyrpræmien indebærer, at produktionen af ungtyre fra malkekvægsekto-
ren næppe vil kunne opretholdes her i landet i det nuværende omfang, med mindre der sker 
forbedringer af prisforholdene. Hvor stor nedgangen i produktionen i givet fald måtte blive 
er usikkert, ligesom det er usikkert, om kalve, der ikke udnyttes her i landet, vil blive aflivet 
umiddelbart efter fødslen eller eksporteret 2-3 uger gamle til andre EU-lande.  
 
Reformen vil som følge af mælkekvotens udvidelse og udtagningskravets afskaffelse kom-
me forbrugerne til gode i form af lidt lavere forbrugerpriser på fødevarer. En reduktion i 
prisen på mælk ab landmand på de nævnte 5 pct. kan dog kun forventes at resultere i en re-
duktion i forbrugerpriserne på omkring 2,0 pct.     
 
Samlet set må Kommissionens reformforslag anses som et ikke-ubetydeligt skridt i retning 
af en samfundsøkonomisk mere hensigtsmæssig landbrugspolitik. Dette skyldes ikke 
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mindst, at mælke- og kvægproduktionen fortsat hører til de mest beskyttede produktions-
grene i europæisk landbrug, hvorfor udvidelsen af kvoten og afkoblingen af handyr- og 
slagtepræmierne er af væsentlig betydning. 
 
Nærværende vurderinger og beregninger er behæftet med usikkerhed og må derfor tages 
med et vist forbehold, bl.a. fordi reformens virkninger afhænger af de vanskeligt forudsige-
lige fremtidige verdensmarkedspriser for landbrugsprodukter. Til trods herfor er det vurde-
ringen, at notatet giver et nogenlunde dækkende billede af de mulige økonomiske virknin-
ger af reformen.  
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Bilag A. Definitioner, anvendte regnskabsoplysninger og forudsætninger 
Nærværende bilag indeholder definitioner af de driftsformer (typer landbrug) der er anvendt 
i tabel 6-10. Herudover er der en kort beskrivelse af de anvendte data. 
 
Definition af driftsformer 
Tabel 6 
Definitionen af plante-, kvæg-, svine-, fjerkræ og pelsdyrbrug i tabel 6 er identisk med af-
grænsningen af disse driftsformer i FOI’s årlige ”Landbrugsregnskabsstatistik” hvortil der 
henvises. I regnskabsstatistikken omfatter driftsformen ”svinebrug” både svine- og fjerkræ-
brug, mens de pågældende bedrifter i nærværende notat er opdelt på svinebrug og fjerkræ-
brug, hvilket er sket på grundlag af sammensætningen af produktionsværdien i de pågæl-
dende bedrifter. 
 
Tabel 7. 
Opdelingen af landbrugene efter størrelse i tabel 7 er sket på grundlag det enkelte landbrugs 
standardarbejdsforbrug, inklusive brugerfamiliens arbejde. En helårsarbejder svarer til 1665 
timer. 
 
Tabel 8-10 
I disse tabeller er de anvendte driftsformer defineret som følger: 
   
Mælkeproducerende land-
brug (tabel 8)  

Bedrifter med mælkekvote pr. 01.04 det pågældende år. 

  
Mælkeproducerende land-
brug med handyrproduktion 
(tabel 8)  

Mælkeproducerende landbrug, der har modtaget handyr-
præmier det pågældende år.   

  
Mælkeproducerende land-
brug uden handyrproduktion 
(tabel 8)  

Mælkeproducerende landbrug, der ikke har modtaget 
handyrpræmier det pågældende år.   

  
Ikke-mælkeproducerende 
landbrug med særskilt han-
dyrproduktion og uden am-
mekøer (tabel 9)   

Bedrifter uden mælkekvote og uden ammekøer både pri-
mo og ultimo det pågældende år, men med netto indkøb 
af tyrekalve. 
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Ikke-mælkeproducerende 
landbrug med særskilt han-
dyrproduktion og med am-
mekøer. (tabel 9)   

Samme som ovenstående, blot med ammekøer primo 
og/eller ultimo det pågældende år 

  
Ikke-mælkeproducerende 
landbrug med ammekøer og 
uden særskilt handyrproduk-
tion (tabel 9) 

Bedrifter med ammekøer primo og/eller ultimo det på-
gældende år, men uden mælkekvote og uden nettokøb af 
tyrekalve 

  
Landbrug med stivelseskar-
tofler (tabel 10) 

Landbrug, der har modtaget tilskud til stivelseskartofler 

  
Landbrug med protein- 
og/eller energiafgrøder (tabel 
10) 

Landbrug, der har modtaget tilskud til protein- og/eller 
energiafgrøder, men ikke til stivelseskartofler. 

 
 
Regnskabsoplysninger 
Nærværende beregninger af den påtænkte reforms økonomiske konsekvenser for danske 
landbrug er foretaget med udgangspunkt i de landbrugsregnskaber, der danner grundlag for 
FOI’s Landbrugsregnskabsstatistik for 2006. Stikprøven omfatter landbrugsbedrifter med et 
dyrket areal, inklusive brak, på 10,0 ha og derover samt landbrugsbedrifter under 10,0 ha 
med en produktion svarende til ca. 10 ha med korn. Omkring 22.000 fortrinsvis ganske små 
landbrug, der repræsenterer omkring 1 pct. af den samlede landbrugsproduktion, indgår ik-
ke i regnskabsstatistikken, og derfor heller ikke i nærværende beregninger i tabel 6-10. 
 
Fremskrivninger 
Før brugen af regnskabstallene er disse fremskrevet fra 2006 til 2008 under hensyntagen til 
de forventede ændringer i produkt- og faktorpriserne, den forventede vækst i total- og ar-
bejdsproduktiviteten samt til ventede udvikling i bedriftsstrukturen. Endvidere er taget høj-
de for den forventede udvikling i rente og gæld. Nogle oplysninger er dog fremskrevet til 
2012 eller endnu længere med henblik på at belyse reformens konsekvenser, efter at denne 
såvel som 2003-reformen er fuldt implementeret.  
 
De økonomiske konsekvenser af de påtænkte ændringer af landbrugsstøtten afhænger bl.a. 
af de fremtidige verdensmarkedspriser for landbrugsprodukter og foderstoffer. Notatets 
vurderinger og beregninger må derfor bygge på visse forudsætninger og de fremtidige pro-
dukt- og faktorpriser, da de er vanskeligt forudsigelige. 
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Ved beregningen af skøn for landbrugenes resultat efter finansielle poster i 2008 (tabel 6-
10) er der taget udgangspunkt i to forskellige prissæt for 2008, dels faktisk forventede pro-
dukt- og faktorpriser i dette år, dels anslåede ligevægtspriser for året, jf. tabel A1. I ud-
gangssituationen (fravær) af reform er der regnet med en ligevægtspris for korn på 130 kr. 
pr. hkg ab landmand og for mælk på 2,40 kr. pr. kg.  
 
Tabel A1. Priser på vigtigste produkter og produktionsfaktorer anvendt ved fremskrivninger 

af regnskabstal fra 2006 til 2008 
Anslåede ligevægtspri-

ser, 2008 
 2005 2006 2007 2008

Indeks Kr. pr. kg
Korn 100,0 110,3 171,0 200,0 173,0 1,30
Raps 100,0 117,8 133,5 174,0 151 -
Mælk  100,0 99,9 109,0 132,0 113,0 2,40
Kvæg 100,0 107,8 98,5 111,0 121,0 -
Svin 100,0 105,8 95,8 112.0 125,0 -
Fjerkræ 100,0 87,7 99,2 137,0 137,0 -
Æg 100,0 104,9 118,1 130,0 130,0 -
Foderstoffer 100,0 100,9 124,2 178,0 154,0 -
Kilde: Danmarks Statistik (2008b) for årene 2005-07 samt egne skøn for 2008. 
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