
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

De økonomiske konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af EU's
markedsordning for sukker

Hansen, Jens

Publication date:
2004

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Hansen, J. (2004). De økonomiske konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af EU's markedsordning
for sukker. http://www.sjfi.dk/Publikationer/Udredninger/sukker.pdf

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/publications/de-oekonomiske-konsekvenser-af-kommissionens-forslag-til-reform-af-eus-markedsordning-for-sukker(7581c540-a1be-11dd-b6ae-000ea68e967b).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/de-oekonomiske-konsekvenser-af-kommissionens-forslag-til-reform-af-eus-markedsordning-for-sukker(7581c540-a1be-11dd-b6ae-000ea68e967b).html
http://www.sjfi.dk/Publikationer/Udredninger/sukker.pdf


Fødevareøkonomisk Institut 10-08-2004 
Afdeling for jordbrugspolitik Journal nr. 23/1-19 
Jens Hansen 

 
De økonomiske konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af EU’s markeds-
ordning for sukker 
 
Nærværende notat er udarbejdet efter en anmodning fra Fødevareministeriet til Fødevare-
økonomisk Institut om at foretage en økonomisk vurdering af Kommissionens forslag til re-
form af markedsordningen for sukker.  
 
Besvarelsen tager udgangspunkt i reformforslaget, som beskrevet i Kommissionens doku-
ment KOM (2004) 499, og er primært baseret på egne beregninger foretaget på grundlag af 
Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik (a). 
 
Af tidsmæssige grunde har det ikke været muligt at foretage egentlige modelberegninger. 
Hertil kommer, at forslaget efterlader en række uafklarede spørgsmål, samt at det indehol-
der visse valgmuligheder for de enkelte lande eller lokalområder. Som følge af disse forhold 
er en præcis vurdering af reformens økonomiske konsekvenser for dansk landbrug - og det 
danske samfund i øvrigt - ikke mulig for nærværende.  
 
Indledningsvis omtales de væsentligste elementer i reformforslaget. Herefter redegøres for 
muligheden for produktion af sukkerroer og sukker her i landet efter reformens implemente-
ring samt for de indkomstmæssige konsekvenser for sukkerroeproducenterne. Endvidere 
omtales de beskæftigelsesmæssige virkninger både i det primære landbrug og på sukkerfa-
brikkerne samt betydningen for forbrugerne af nedgangen i prisen på sukker. Afslutningsvis 
berøres reformens generelle samfundsøkonomiske virkninger. 
 
Kommissionens forslag 

De væsentligste elementer i Kommissionens skitse til reform af markedsordningen for suk-
ker er som følger: 
 

• Afskaffelse af interventionsprisen for sukker og introduktion af en referencepris, 
hvilket ifølge Kommissionen forventes at resultere i et prisfald ab fabrik fra 655 ��
pr. ton sukker under den gældende ordning til 506 ������������	
�����������������

421 �������	�������������� 
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• Nedsættelse af minimumsprisen for sukkerroer inden for kvoten fra 43,6 ������ �	��
under den gældende ordning til 32,8 �������	������05/06 og 2006/07 samt til 27,4 ��
pr. ton i 2007/08, svarende til en samlet reduktion på 37,0 pct.  

 

• Kompensation til sukkerroeproducenterne i form af afkoblet støtte svarende til 60 
pct. af indtægtstabet som følge af prisnedsættelsen for kvoteroer. Kompensationen 
kommer til at indgå i den samlede afkoblede støtte til den enkelte bedrift (Single 
Farm Payment).  I yderregioner gives dog mulighed for at koble kompensationen til 
sukkerroeproduktionen. 

 

• Sammenlægning af A- og B-kvoten samt nedsættelse af den samlede kvote i EU-25 
over fire år fra 17,4 mio. tons sukker under den gældende ordning til 14,6 mio. tons 
i 2008/09, svarende til en samlet reduktion på 16 pct. 

  

• Adgang til omsætning af kvoter mellem lande. 
 

• Introduktion af en omstillingsordning indeholdende et tilskud på 250 �������	����k-
ker til fabrikker, der nedlægges - forudsat at kvoterne ikke overtages af andre - til 
dækning af miljø- og beskæftigelsesmæssige omkostninger i forbindelse med ned-
læggelsen. (Kan betragtes som en opkøbsordning, der giver de enkelte lande mulig-
hed for at sælge sukkerkvoter tilbage til EU).  

 
Muligheder for fortsat produktion af sukkerroer og sukker i Danmark 

EU’s markedsordning for sukker indeholder en kvoteordning med A- og B-kvoter, mens 
produktion af sukker herudover kaldes C-sukker. Produktionen af sukkerroer er tilsvarende 
opdelt på A-, B- og C-roer. De forskellige kategorier af sukker og sukkerroer afregnes til 
forskellige priser og er pålagt forskellige afgifter. 
 
I 2002 androg den danske sukkerproduktion 516,0 mio. kg, fordelt på 302,5 mio. kg A-
sukker, 89,1 mio. kg B-sukker og 124,4 mio. kg C-sukker, jf. Agra Europe (2002), svarende 
til henholdsvis 59 pct., 17 pct. og 24 pct. af den samlede produktion.1  
 

                                              
1 Den danske kvote udgør 420,7 mio. kg sukker, hvoraf A-kvoten tegner sig for 325,0 mio. kg og B-kvoten 95,7 mio. 

kg. Disse basismængder er imidlertid genstand for større eller mindre nedsættelser hvert år, umiddelbart før høsten 
påbegyndes. I 2002 blev de danske basismængder formindsket med 6,9 pct. og i 2003 med 1,3 pct. (Danisco Sugar 
Agricenter Danmark (2002 og 2003). 
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Produktionen af sukkerroer androg 3.186 mio. kg i 2002, fordelt på 1.868 mio. kg A-roer, 
551 mio. kg B-roer og 767 mio. kg C- roer. For A-, B- og C-roer under ét lå den gennem-
snitlige pris på 30,77 kr. pr. hkg, mens gennemsnitsprisen for A-, B- og C-roer beløb sig til 
henholdsvis 39,40 kr. pr. hkg, 26,80 kr. pr. hkg og 12,60 kr. pr. hkg., jf. Danmarks Statistik 
(a). Disse priser er for roer med faktisk sukkerindhold, der i 2002 lå på 17,2 pct. i gennem-
snit, jf. Danisco Sugar Agricenter Danmark (2004). 
 
Efter reformens fulde implementering forventes den danske produktion af C-roer at ophøre  
eller falde til et ubetydeligt niveau2, hvorfor det i nærværende beregninger forudsættes, at 
produktionen af C-roer ophører. Under denne forudsætning kan nedgangen i den gennem-
snitlige pris for roer ab landmand beregnes som følger:   
 
På grundlag af ovenstående priser og mængder kan prisen for kvoteproduktionen (A- og B-
roer under ét) opgøres til 36,53 kr. pr. hkg i 2002 ( (39,40 * 1.868 + 26,80 * 551) / (1.868 + 
551) = 36,53).  
 
Ifølge reformforslaget vil minimumsprisen for kvoteproduktionen som nævnt falde med 
37,0 pct. Såfremt prisen for kvoteproduktionen ab landmand falder med samme procent, 
kan denne pris efter reformens implementering derfor opgøres til 23,01 kr. pr. hkg (36,53 * 
(1 – 0,37) = 23,01). Dette betyder, at prisen for den samlede produktion, der i 2002 lå på 
30,77 kr. pr. hkg ab landmand, kan forventes at falde med 25,2 pct. (1 – 23,01 / 30,77 = 
0,252), forudsat C-roeproduktionen ophører. Som følge af en betydelig produktion af C-roer 
i 2002 samt en meget lav pris på disse falder prisen for den samlede produktion således no-
get mindre end de i forslaget nævnte 37 pct. for roer inden for kvoten, hvis C-roeproduktio-
nen ophører.  
 
Produktionen af C-roer var noget mindre i 2003 end i 2002, og den gennemsnitlige pris for 
sukkerroer med samme sukkerindhold var derfor noget højere. I forhold til 2003 er der tale 
om et prisfald på 29,1 pct. beregnet på tilsvarende måde på grundlag af foreløbige oplys-
ninger. 

                                              
2 Produktion af sukkerroer i Danmark til priser på niveau med prisen på C-roer er generelt forbundet med væsentlige 

tab. Når der alligevel er en betydelig produktion af C-roer, er forklaringen primært, at høstudbyttet af roer pr. ha i det 
enkelte landbrug varierer fra år til år, og at det derfor - som følge af den høje kvoterente - er økonomisk fordelagtigt 
for sukkerroeproducenten at dyrke så stort et areal med roer, at han er nogenlunde sikker på, at kvoten udnyttes fuldt 
ud - selv i år med et forholdsvis lavt udbytte. Da dette incitament til produktion af C-roer aftager med faldende kvote-
rente, forventes denne produktion at ophøre eller falde til et ubetydeligt niveau efter reformens fulde implementering. 
Produktionen af C-roer skyldes også i mindre omfang, at nedsættelsen af A- og B- kvoten varierer fra år til år og først 
fastsættes, efter at sukkerroerne er sået. Men denne omklassifikation (overflytning af roer fra A- og B-kvote til C-
roer) foreslås afskaffet som led i reformen. 
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 Ifølge den gældende ordning udgør den danske A- og B-kvote tilsammen 420,7 mio. kg 
sukker, mens kvoten efter den foreslåede reduktion på 16 pct. vil udgøre 353 mio. kg (0,84 
* 420,7 = 353). Såfremt den samlede produktion falder til et niveau svarende til den nye 
kvote, og produktionen af C-roer således ophører, bliver der følgelig tale om en nedgang i 
produktionen på knap 32 pct. i forhold til 2002-produktionen på 516 mio. kg sukker (1 – 
353 / 516 = 0,32). I forhold til 2003, hvor produktion androg 492.000 mio. kg sukker, bliver 
nedgangen 28 pct. 
 
Om den danske produktion vil falde med omkring en tredjedel, eller om den vil falde yder-
ligere, vil primært afhænge af den danske sukkerroeproduktions konkurrenceevne i forhold 
til sukkerroeproduktionen i de øvrige EU-lande, og hermed om danske sukkerroedyrkere 
med fordel vil kunne købe kvoter af deres udenlandske konkurrenter, eller om de står sig 
bedre ved at sælge deres kvoter og indstille produktionen.  
 
Under den gældende markedsordning har økonomien ved produktion af sukkerroer i Dan-
mark generelt været væsentlig bedre end ved produktion af andre landbrugsafgrøder, hvilket 
har resulteret i en betragtelig kvoterente. Som følge af 2003-reformen med afkobling af 
hektarstøtten vil arealafkastet fra alternative afgrøder tilmed falde med omkring 2.400 kr. 
pr. ha svarende til den hidtidige hektarstøtte. Såfremt markedsordningen for sukker ikke 
ændres, vil kvoterenten ved produktion af sukkeroer derfor blive forøget med et tilsvarende 
beløb.  
 
På grundlag af oplysninger fra Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik er der i tabel 
1 foretaget en opgørelse af kvoterenten i 2002 – det seneste år, for hvilket den pågældende 
statistik foreligger. Da hvede er et nærliggende alternativ til sukkerroer, indgår omkostnin-
gen til jord i opgørelsen med et beløb, der svarer til arealafkastet fra hvede. Sidstnævnte er 
eksklusive hektarstøtte, idet arealafkastet fra hvede alt andet lige falder med det pågældende 
beløb, når støtten afkobles med virkning fra 2005. 
 
Under ovennævnte forudsætninger udgjorde kvoterenten godt 5.000 kr. pr. ha sukkerroer i 
gennemsnit for alle heltidsbrug i hele landet.  
 
Med udgangspunkt i produktionsværdien og produktionsomkostningerne i 2002 samt i den 
ovenfor beregnede reduktion på 25,2 pct. i prisen på sukkerroer er der i tabel 1 foretaget en 
opgørelse af kvoterenten efter reformens fulde implementering. Som det ses, vil kvoteren-
ten umiddelbart falde til et niveau på 500 kr. i gennemsnit pr. ha.   
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Tabel 1. Opgørelse af kvoterenten ved produktion af sukkerroer i heltidslandbrug i 2002 
samt efter gennemførelse af reformen, kr. pr. ha  

   
 2002 Efter reformen 
   
Produktionsværdi:   
Sukkerroer 18.434 13.789 
Roetop 223 223 
Produktionsværdi i alt 18.657 14.012 
   
Samlede omkostninger inkl. alternativt afkast til jord 13.510 13.510 
Kvoterente 5.147 502 
 
Kilde: Egne beregninger baseret på Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik (a).  
 
 
Den gennemsnitlige kvoterente i 2002 dækker over store forskelle fra landbrug til landbrug, 
og det samme vil derfor gælde kvoterenten efter reformens fulde implementering, hvorfor 
nogle bedrifter også efter reformen vil have en positiv kvoterente – om end markant mindre 
end under den hidtidige ordning.   
 
I nærværende opgørelse af kvoterenten efter reformen er der ikke taget højde for, at den 
gældende markedsordning med ikke-frit omsættelige kvoter har lagt en dæmper på udvik-
lingen i produktionsstrukturen, og at reformen på denne baggrund vil virke som incitament 
til at ændre strukturen i retning af større arealer med sukkerroer på den enkelte bedrift med 
en reduktion af produktionsomkostningerne til følge. I 2002 udgjorde sukkerroearealet kun 
10,4 ha i gennemsnit pr. bedrift med sukkerroer, jf. Danmarks Statistik (a).   
 
Den hidtidige kvoteordning bidrager endvidere til at fastlåse den geografiske placering af 
sukkerroeproduktionen med betydelige afstande mellem produktion og fabrikker og med 
unødvendigt store transportomkostninger til følge. Til illustration kan nævnes, at omkost-
ningen ved at transportere sukkerroer 100 km ekstra beløber sig til omkring 2.500 kr. pr. ha, 
idet høstudbyttet ligger på omkring 50 tons i gennemsnit pr. ha, mens transportomkostnin-
gerne (eksklusive omkostninger til pålæsning og aflæsning mv.) beløber sig til ca. 0,50 kr. 
pr. ton pr. km, jf. Danske Sukkerroedyrkere (2003). (100 * 50 * 0,50 = 2.500). 
 
I relation til transportomkostningerne kan yderligere nævnes, at der findes tre sukkerfabrik-
ker i Danmark - alle ejet af Danisco - der ligger i henholdsvis Assens, Nakskov og Nykø-
bing Falster, og at Fyns amt og Storstrøms amt tegnede sig for henholdsvis 23 pct. og 61 
pct. af det samlede areal med sukkerroer i Danmark i 2002, jf. Fødevareøkonomisk Instituts 
regnskabsstatistik (b). Selv om størstedelen af sukkerroeproduktionen således foregår i de to 
amter, hvor sukkerfabrikkerne ligger, finder der en vis produktion sted i de øvrige amter – 
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herunder navnlig i Vestsjællands amt, hvilket indikerer, at der er muligheder for at reducere 
transportomkostningerne. 
 
Som følge af reformen må produktionen af sukkerroer i stigende grad forventes at blive 
koncentreret i nærheden af sukkerfabrikkerne eller de fabrikker, der måtte blive tilbage, 
hvilket ligesom ændringen i bedriftsstrukturen vil formindske produktions- og transportom-
kostningerne og hermed medvirke til at forøge kvoterenten. Som følge af visse plantesyg-
dommes afhængighed af sædskiftet – herunder hyppigheden af sukkerroer - er der imidler-
tid grænser for, i hvor høj grad sukkerroeproduktionen med økonomisk fordel kan koncen-
treres omkring sukkerfabrikkerne.   
 
Under hensyntagen til ovennævnte muligheder for reduktion af produktions- og transport-
omkostningerne er konklusionen, at kvoterenten vil være positiv efter reformen. 
 
Imidlertid er en positiv kvoterente ikke nødvendigvis tilstrækkelig til at sikre en fortsat pro-
duktion af sukkerroer og sukker i Danmark. Fortsat produktion er endvidere betinget af, at 
kvoteprisen ikke - som følge af højere kvoterenter i andre lande – kommer op på et niveau, 
der gør det fordelagtigt for de danske sukkerroedyrkere at sælge deres kvoter til udenland-
ske landmænd frem for selv at producere sukkerroer.  
 
Selv om der ikke foreligger præcise oplysninger om omkostninger ved produktion af suk-
kerroer i forskellige regioner af EU, er det en udbredt opfattelse, at der er væsentlige regio-
nale forskelle i omkostningsniveauet, navnlig afhængig af de naturgivne produktionsbetin-
gelser i form af jordbund og klima – herunder nedbør og temperatur. (Walter-Jørgensen 
m.fl. 2001, Frandsen m.fl. 2001 og Swedish Competition Authority 2002). De naturgivne 
produktionsvilkår begunstiger således dyrkning af sukkerroer i de centraleuropæiske regio-
ner – herunder Frankrig, Sydtyskland, Belgien, Østrig og Polen i forhold til Middelhavslan-
dene og de nordeuropæiske lande – herunder navnlig Finland, men også Sverige. Danmark 
indtager formodentlig en mellemposition i europæisk sammenhæng. 
 
Omkostningen ved produktion af sukkerroer afhænger endvidere af arealafkastet fra kon-
kurrerende afgrøder, idet omkostningen til jord ved produktion af sukkerroer udgøres af det 
alternative arealafkast. Gode naturgivne produktionsvilkår for sukkerroer indebærer sæd-
vanligvis også gode naturgivne forhold for produktion af andre landbrugsafgrøder og her-
med også et højt alternativt afkast. Dette forhold er dog almindeligvis ikke tilstrækkeligt til 
at udligne de regionale forskelle med hensyn til de øvrige omkostninger i sukkerroeproduk-
tionen og hermed heller ikke de regionale forskelle med hensyn til kvoterenten. 
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Hvad kvoterenten angår, skal det i øvrigt bemærkes, at Frankrig har valgt at bevare 25 pct. 
af hektarstøtten til korn, bælgsæd og oliefrø som koblet støtte, hvilket bidrager til at forøge 
arealafkastet fra disse afgrøder og således formindske kvoterenten ved produktion af suk-
kerroer.  
 
I denne forbindelse er det endvidere af betydning, i hvilket omfang yderregionerne gør brug 
af muligheden for at koble kompensationen til sukkerroeproduktionen, idet en sådan kob-
ling medvirker til at forøge kvoterenten og hermed til at reducere udbuddet af kvoter fra de 
pågældende regioner. 
 
Konklusionen er, at der primært som følge af regionale forskelle i omkostninger ved pro-
duktion af sukkerroer må forudses væsentlige regionale og lokale omfordelinger af sukker-
roe- og sukkerproduktionen inden for EU, såfremt kvoterne gøres frit omsættelige, ikke blot 
inden for de enkelte lande, men også landene imellem.    
 
Ifølge Walter-Jørgensen m.fl. (2001) er omkostningerne ved produktion af sukkerroer høje-
re i Danmark end i visse centraleuropæiske regioner, og kvoterenten her i landet tilsvarende 
mindre. På denne baggrund må prisen på kvoter efter reformen forventes at komme op på så 
højt et niveau, at danske sukkerroedyrkere næppe med fordel vil kunne købe kvoter af deres 
udenlandske konkurrenter. Da den samlede kvote formindskes med ca. 16 pct., og da pro-
duktionen af C-roer antagelig vil ophøre, forudses produktionen her i landet derfor at falde 
med mindst 32 pct. 
 
Om den danske produktion vil falde yderligere, vil afhænge af, om prisen på kvoter kom-
mer op på et niveau, der gør det fordelagtigt for danske sukkerroedyrkere at sælge deres 
kvoter frem for at fortsætte produktionen. Ifølge reformforslaget skal sukkerroeproducenter 
ved salg af kvoter til udlandet dække visse miljø- og beskæftigelsesmæssige omkostninger i 
forbindelse med nedlæggelse af de pågældende fabrikker, hvilket - afhængig af ordningens 
udformning – vil kunne hæmme salget af kvoter til udlandet. 
 
Med hensyn til omsætningen af kvoter – både inden for de enkelte lande og mellem lande - 
er der i øvrigt fortsat en del uafklarede spørgsmål, der gør det vanskeligt af vurdere konse-
kvensen af reformforslaget for nærværende.  
 
Indkomstmæssige konsekvenser 

Reformen vil – hvis den implementeres - indebære en vis nedgang i sukkerroedyrkernes 
indkomster, idet kompensationen kun udgør 60 pct.  
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Den langsigtede indkomstmæssige konsekvens af reformen kan opgøres på grundlag af æn-
dringen i den samlede kvoterente samt kompensationen. I 2002 beløb kvoterenten sig til 
5.147 kr. pr. ha, jf. tabel 1, mens det samlede areal med sukkerroer udgjorde 57.806 ha, jf. 
Danmarks Statistik (a), hvilket svarer til en samlet kvoterente på 298 mio. kr. 
 
Efter reformen vil kvoterenten ifølge tabel 1 ligge på ca. 500 kr. pr. ha, mens arealet med 
sukkerroer vil falde til knap 40.000 ha (68 pct. af arealet i 2002), forudsat at produktionen 
falder til et niveau svarende til den fremtidige kvote. Dette svarer til en samlet kvoterente på 
20 mio. kr. Samlet er der således tale om en reduktion i kvoterenten på 278 mio. kr.   
 
Ifølge kommissionens forslag beløber den årlige kompensation sig til 30 mio. �� �	���n-
marks vedkommende, når reformen er fuldstændig implementeret, hvilket med centralkur-
sen på 7,48038 svarer til 224 mio. kr. Nedgangen i sukkerroeproducenternes samlede ind-
komster kan således opgøres til 54 mio. kr. (278 – 224 = 54), hvilket svarer til knap 10.000  
kr. i gennemsnit pr. producent (beregnet på grundlag af det samlede antal sukkerroedyrkere 
i 2002 på 5.579). Denne beregning tager ikke højde for den forventede reduktion i produk-
tions- og transportomkostningerne, hvorfor beregningen overvurderer indkomstnedgangen. 
 
Forklaringen på den forholdsvis moderate nedgang i indkomsten - til trods for at kompensa-
tionen kun udgør 60 pct. - er, at den tabsgivende produktion af C-roer forventes indstillet.     
 
På kort sig vil nedgangen i indkomsten dog være større, idet formindskelsen af produktio-
nen vil indebære en midlertidig ringere udnyttelse både af produktionsapparatet – herunder 
især specialmaskiner - og af arbejdskraften i det primære landbrug. 
 
Der er ikke i nærværende sammenhæng foretaget en opgørelse af reformens negative kon-
sekvenser for sukkerfabrikkernes indtjening. Ifølge Danisco (2004a) vurderer selskabet, at 
reformen – når den er fuldt implementeret - kan føre til en reduktion af dets indtjening 
(EBIT) fra sukker på ca. 25 pct., hvilket svarer til en reduktion på godt 250 mio. kr. Disse 
tal dækker foruden Daniscos danske sukkerproduktion selskabets produktion i Sverige, Fin-
land, Tyskland og Litauen. I 2003 udgjorde Daniscos samlede produktion 1.294.000 tons 
sukker, hvoraf den danske produktion androg 492.000 tons, svarende til 38,0 pct. De tilsva-
rende tal for 2002 var henholdsvis 1.363 tons, 516.000 tons og 37,9 pct., jf. Danisco (2004).  
 
Beskæftigelsen 

I tabel 2 er der foretaget en opgørelse over de umiddelbare konsekvenser for beskæftigelsen 
i det primære landbrug, såfremt produktionen af sukkerroer formindskes med 32 pct., og det 
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pågældende areal anvendes til produktion af hvede i stedet for. Ifølge opgørelsen vil ar-
bejdsforbruget falde med knap 250 helårsarbejdere, hvilket skyldes, at forbruget af arbejds-
kraft pr. ha er væsentlig større ved produktion af sukkerroer end ved produktion af hvede. 
Hvis sukkerroeproduktionen ophører, vil arbejdsforbruget falde med godt 750 helårsarbej-
dere.   
 
Tabel 2. Opgørelse af konsekvensen for beskæftigelsen i det primære landbrug i tilfælde af, 

at produktionen af sukkerroer falder med 32 pct. i forhold til 2002, samt at det på-
gældende areal anvendes til produktion af hvede 

    
 
 

 
Areal, ha1) 

Arbejdstimer  
pr. ha 

Antal  
helårsarbejdere2) 

    
Nedgang i sukkerroeproduktion 18.498 36,1 401  
Forøgelse af hvedeproduktion 18.498 14,0 156 
Reduktion i beskæftigelse - 22,1 245 
 
1) 32 pct. af sukkerroearealet på 57.806 ha i 2002. 
2) Beregnet på grundlag af tallene i de to foranstående kolonner. (Én helårsarbejder svarer til 1.665 ar-

bejdstimer).  
 
Kilde: Danmarks Statistik (a) og Fødevareøkonomisk Institut (a)  
 
 
På de tre sukkerfabrikker i Assens, Nakskov og Nykøbing Falster er der beskæftiget hen-
holdsvis ca. 150, 210 og 200 fastansatte medarbejdere (Danisco Sugar), hvortil kommer 30-
50 ekstra medarbejdere på hver fabrik i kampagnen (omkring 100 dage fra midten af sep-
tember til sidst i december). Den samlede beskæftigelse på sukkerfabrikkerne kan opgøres 
til omkring 620 personer omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Hvis produktionen falder med 
32 pct., må beskæftigelsen forudses at falde med omkring 200 personer, mens ophør af pro-
duktionen umiddelbart vil medføre en nedgang i beskæftigelsen på de nævnte 620 personer.   
 
Produktionen af sukkerroer og sukker medfører endvidere afledt beskæftigelse bl.a. i for-
bindelse med transport af sukkerroer og vedligeholdelse af produktionsapparatet både i det 
primære landbrug og på sukkerfabrikkerne. 
 
Det er vanskeligt at vurdere, om import af sukker til Danmark, efter at den indenlandske 
produktion måtte være formindsket eller ophørt, primært vil bestå af hvidt sukker eller af 
råsukker til videre forarbejdning. Selv om der skulle blive tale om raffinering af råsukker 
her i landet, forventes det kun at indebære en begrænset beskæftigelse. 
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På længere sigt må den frigjorte arbejdskraft både i det primære landbrug og på sukkerfa-
brikkerne – eller i hvert fald størstedelen heraf – forventes at finde anden beskæftigelse en-
ten i de pågældende områder eller i andre dele af landet. 
 
Lavere forbrugerpriser 

Reformen vil resultere i lavere priser ikke blot for sukker, men i mindre omfang også for 
varer, der tilsættes sukker. I 2002 udgjorde det samlede forbrug af sukker – herunder sukker 
i industriprodukter - 191,3 mio. kg., jf. Danmarks Statistik (a), hvilket svarer til et forbrug 
på ca. 36 kg i gennemsnit pr. person. Da prisen på sukker kan forventes at falde med ca. 
2,18 kr. pr. kg.3 kan den årlige besparelse opgøres til 78 kr. i gennemsnit pr. person. 
 
Samfundsøkonomiske konsekvenser 

Efter tilpasninger af produktionsapparatet i det primære landbrug samt på sukkerfabrikker-
ne, og efter at den frigjorte arbejdskraft har fundet anden beskæftigelse, vil reformen resul-
tere i samfundsøkonomiske gevinster for EU som helhed. Den væsentligste forklaring herpå 
er, at omkostningerne, eksklusive kvoterenter, ved produktion af sukker i EU under den 
gældende ordning generelt ligger på et væsentligt højere niveau end prisen for sukker på 
verdensmarkedet, og at reformen vil medvirke til at formindske og effektivisere produktio-
nen i EU-landene. Størrelsen af de samfundsøkonomiske gevinster vil bl.a. afhænge af, i 
hvilket omfang sukkerroeproduktionen flyttes fra områder med høje produktionsomkost-
ninger til områder med lavere omkostninger og hermed, i hvilket omfang yderregionerne 
vælger at gøre brug af muligheden for at koble kompensationen til produktionen.       
 

Sammenfatning 

På det foreliggende grundlag er konklusionen som følger: 
 

• at produktionen af sukkerroer i Danmark som følge af reformen formodentlig vil fal-
de til et niveau mindst 32 pct. under produktionen i 2002. 

 

• at produktionen kan falde yderligere og eventuelt helt ophøre, såfremt prisen på kvo-
ter kommer op på et niveau, der gør det økonomisk fordelagtigt for de danske suk-
kerroedyrkere at sælge deres kvoter frem for selv at producere sukkerroer. 

 

                                              
3 Prisen på sukker ab fabrik forventes ifølge Kommissionen at falde fra 655 ¼ SU� WRQ WLO ��� ¼ SU� WRQ – et fald på 234 ¼

pr. ton, hvilket svarer til en nedgang på 2,18 kr. pr. kg efter tillæg af 25 pct. mons. (234 * 7,46038 / 1000 * 1,25 = 
2,18). 
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• at der efter tilpasninger af produktionsapparatet og arbejdskraften kun bliver tale om 
en moderat nedgang i indkomsten for danske sukkerroeproducenter under ét. På kort 
sigt er reduktionen i indkomsten større. 

 

• ifølge Danisco forventes reformen, når den er fuldt implementeret, at kunne medføre 
en reduktion i selskabets indtjening (EBIT) fra sukker i Danmark, Sverige, Finland 
og Tyskland på ca. 25 pct. svarende til godt 250 mio. kr.   

 

• at forbruget af arbejdskraft i det primære landbrug vil falde med knap 250 helårsar-
bejdere og beskæftigelsen på sukkerfabrikkerne med omkring 200 personer omreg-
net til fuldtidsbeskæftigede, hvis produktionen at sukkerroer og sukker falder med 32 
pct. til et niveau svarende til den nye kvote. Hertil kommer afledte negative konse-
kvenser for beskæftigelsen i de øvrige sektorer i de pågældende lokale områder. På 
længere sigt må den frigjorte arbejdskraft – eller i hvert fald størstedelen heraf – for-
ventes at finde anden beskæftigelse enten i de pågældende områder eller i andre dele 
af landet. 

 

• at forbrugerpriserne for sukker og sukkerholdige fødevarer vil falde med en årlig be-
sparelse på ca. 80 kr. i gennemsnit pr. person til følge. 

 

• at der er samfundsøkonomiske gevinster ved reformen for EU som helhed på længe-
re sigt, da omkostningerne, eksklusive kvoterente, ved produktion af sukker i EU 
under den gældende markedsordning er væsentlig større end verdensmarkedsprisen, 
og da reformen vil medvirke til at formindske og effektivisere produktionen.   

 
En præcisering af ovenstående konklusioner forudsætter omfattende modelberegninger, der 
bl.a. er i stand til at afbilde udbuddet og efterspørgslen efter sukker - ikke blot i de enkelte 
EU-lande, men også i lande uden for. Inden for den fastsatte tidsfrist har det imidlertid ikke 
været muligt at foretage sådanne modelberegninger. 
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