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Fødevareøkonomisk Institut 07-04-2004 
Afdeling for jordbrugspolitik Journal nr. 23/1-10 
Jens Hansen 
 
Fødevareministeriet har anmodet Fødevareøkonomisk Institut om bidrag til besvarelse af 
nedenstående spørgsmål fra Folketinget: 
 
Spørgsmål 238:  
Kan ministeren bekræfte forlydende om, at gældssætningen i landbruget eksploderer. 
 
Spørgsmål 239:  
Er det overhovedet muligt at drive et ”almindeligt landbrug” på en rentabel måde uden til-
skud, herunder alle de indirekte tilskud, der følger af skattelovgivningen?  
 

Svar på spørgsmål 238 
Fra ultimo 1997 til ultimo 2002 er kursværdien af landbrugets samlede gæld vokset fra 125 
mia. kr. til 174 mia., jf. tabel 1. Dette svarer til en forøgelse af gælden fra 2.338.000 kr. til 
4.047.000 kr. i gennemsnit pr. bedrift i denne 5-årsperiode. 
 
Den markante vækst i gælden skyldes bl.a. store investeringer fortrinsvis i driftsbygninger, 
inventar og maskiner. Landmændenes samlede investeringer i landbrugsaktiver og andre 
materielle aktiver som fx brugerbolig (eksklusive tilkøb af eksisterende fast ejendom) an-
drog 64 mia. kr. i årene 1998-2002, mens de tilsvarende afskrivninger beløb sig til ca. 38 
mia. kr., jf. tabel 2. De samlede nettoinvesteringer i materielle aktiver udgjorde således ca. 
26 mia. kr. i denne årrække. Dette tyder på, at der er foretaget markante forbedringer af 
produktionsapparatet formodentlig både i form af fornyelser og i form af overgang til mere 
kapitalintensive og tilsvarende mindre arbejdskrævende produktionsanlæg, idet den samle-
de landbrugsproduktion er forblevet på et nogenlunde uændret niveau siden midten af 
1990’erne.  
 
I gennemsnit pr. bedrift udgjorde de samlede investeringer 1.387.000 kr. og afskrivningerne 
826.000 kr.   
 
En anden medvirkende årsag til væksten i landbrugets gæld er, at en del etablerede land-
mænd som led i strukturtilpasningen har købt landbrugsejendom med henblik på sammen-
lægning og samdrift. De fortrinsvis ældre landmænd, der sælger deres ejendomme til sam-
menlægning og samdrift, trækker deres ofte betydelige egenkapital ud af landbrugssektoren, 



 2 

hvilket selvsagt medvirker til at reducere sektorens egenkapital og hermed til at forøge gæl-
den. Det drejer sig om forholdsvis store beløb – et gæt på grundlag af Fødevareøkonomisk 
Instituts regnskabsstatistik er 12 mia. kr. i den betragtede årrække.  
 
Hertil kommer almindelig generationsskifte, der også bidrager til at reducere egenkapitalen 
og forøge gælden, idet de landmænd, der sælger deres bedrifter til fortsat selvstændig drift, 
almindeligvis har en væsentlig større egenkapital end de unge landmænd, der etablerer sig 
som selvstændige. 
 
Et tredje grund til, at kursværdien af gælden er vokset, er, at kursen på obligationer og pan-
tebreve er steget i takt med den faldende rente. For sektoren som helhed andrager kurstabet 
på gælden dog kun 0,8 mia. kr. i årene 1998-2002, hvilket svarer til 23.000 kr. pr. bedrift, jf. 
tabel 2. Desuden har der været en begrænset negativ opsparing på 1,5 mia. kr. eller 27.000 
kr. i gennemsnit pr. bedrift. 
 
Landbrugets gæld bør ses i sammenhæng med værdien af landmandsfamiliernes aktiver – 
såvel landbrugsaktiver og andre materielle aktiver som finansielle aktiver (men eksklusive 
forpagtet ejendom og løsøre). Fra ultimo 1997 til ultimo 2002 er den samlede værdi af akti-
verne vokset fra 244 mia. kr. til 330 mia. kr., hvilket svarer til en vækst fra 4.562.000 kr. til 
7.686.000 kr. i gennemsnit pr. bedrift, jf. tabel 1.1) (se note på sidste side)  
 
For landbruget som helhed skyldes væksten i værdien af aktiverne hovedsagelig stigende 
priser på landbrugsejendomme samt nettoinvesteringer i bygninger, inventar og maskiner, 
mens gennemsnitstallene herudover er påvirket af væksten i den gennemsnitlige bedrifts-
størrelse.  
 
Fra 1. halvår 1998 til 1. halvår 2003 er prisen for ejendomme på 15-60 ha steget med 53 
pct. og for ejendomme på 60 ha og derover med 58 pct. Deflateret med forbrugerprisindek-
set er der tale om reale stigninger på henholdsvis 35 pct. og 40 pct.     
 
Trods væksten i landbrugets gæld er egenkapitalprocenten - dvs. egenkapitalen i procent af 
aktivernes værdi – forblevet nogenlunde uændret. Dette skyldes, at værdien af aktiverne li-
geledes er vokset. For sektoren som helhed har egenkapitalprocenten kun varieret fra 47 til 
51, jf. tabel 1, mens gælden udtrykt på samme måde følgelig har varieret fra 49 til 53. 
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Det skal bemærkes, at der er store forskelle mellem landbrugene med hensyn til egenkapi-
talprocenten bl.a. afhængig af de priser, hvortil ejendommen (eller ejendommene) er købt 
og hermed af tidspunktet for etableringen for eventuel senere tilkøb af ejendomme.  
 
Set i lyset af den forholdsvis stabile og fortsat ret høje egenkapitalprocent for sektoren som 
helhed giver væksten i landbrugets gæld ikke umiddelbart anledning til bekymringer. En 
eventuel kommende rentestigning er dog en væsentlig usikkerhedsfaktor. Hvis opsvinget i 
samfundsøkonomien tager fart med stigende rente til følge, er der således risiko for falden-
de priser på landbrugsejendomme. 
 
Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at stigningen i de reale priser på landbrugs-
ejendomme op gennem 1990’erne ikke skyldes en tilsvarende forøgelse af det reale kapital-
afkast. Siden 1990 har landbrugskapitalens nettoafkast været præget af store udsving fra år 
til år omkring et niveau på 2.300 kr. pr. ha for alle heltidsbrug under ét, men uden nogen 
klar faldende eller stigende tendens, jf. Fødevareøkonomisk Instituts  ”Landbrugsregn-
skabsstatistik”. I samme årrække er forpagtningsafgiften vokset forholdsvis jævnt fra knap 
2.000 kr. pr. ha til omkring 2.500 kr. - nogenlunde svarende til inflationen. Forklaringen på 
stigningen i de reale priser på landbrugsejendomme er derfor snarere den faldende realrente 
end stigning i det reale kapitalafkast. 
 
Konklusionen er, at en eventuel markant stigning i renten kan indebære prisfald på land-
brugsejendomme. I en sådan situation vil reduktionen i landbrugsejendommenes værdi dog 
i større eller mindre grad blive opvejet af nedgang i gældens kursværdi som følge af rente-
stigningen. Dette gælder navnlig for bedrifter med store fastforrentede, langfristede lån, 
mens rentestigninger kun indebærer mindre nedgang i kursværdien for bedrifter, hvor en 
væsentlig del af gælden udgøres af rentetilpasningslån samt for bedrifter med forholdsvis 
beskedne lån. 
 
Der foreligger endnu ikke regnskabsstatistik for kalenderåret 2004, hvor indtjeningen fra 
svineproduktionen lå på et særdeles lavt niveau. Dette ene år forrykker imidlertid ikke situa-
tionen væsentligt, hvortil kommer, at indtjeningen fra svineproduktionen har rettet sig i in-
deværende år. 
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Tabel 1. Aktiver, egenkapital og gæld, 1997-2002, ultimo     
 1997 1998 1999 2000 2001          2002 
 Landbrugssektoren som helhed, mia. kr. 
Aktiver, ultimo1) 244 258 280 294 327 330 
Egenkapital, ultimo 119 124 138 146 167 156 
Gæld, ultimo 125 134 142 148 159 174 
       
 Gennemsnit pr. bedrift, 1.000 kr. 
Aktiver, ultimo1) 4.562 5.145 5.758 6.411 7.257 7.686 
Egenkapital, ultimo 2.224 2.481 2.832 3.193 3.716 3.639 
Gæld, ultimo 2.338 2.664 2.926 3.218 3.541 4.047 
       
Egenkapitalprocent 49 48 49 50 51 47 
       
Antal bedrifter 53.415 50.195 48.578 45.811 45.024 42.873 
1) Eksklusive forpagtet fast ejendom og løsøre. 
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut ”Landbrugsregnskabsstatistik” samt egne beregninger baseret herpå.   

 

 
Tabel 2. Bruttoinvesteringer, afskrivninger, kursgevinster på gæld samt løbende opsparing, 

1998-2002     
 1998 1999 2000 2001 2002 I alt 1998-

2002 
 Landbrugssektoren som helhed, mia. kr. 
Bruttoinvesteringer1) 10,6 12,1 14,1 13,7 13,5 64,0 
Afskrivninger1) 7,2 7,4 7,6 8,1 7,9 38,2 
Kursgevinster på gæld -0,7 2,8 -0,4 -0,7 -1.8 -0.8 
Løbende opsparing -2,6 -1,6 2,4 2,4 -2,1 -1,5 
  
 Gennemsnit pr. bedrift, 1.000 kr. 
Bruttoinvesteringer1) 211 250 307 304 315 1.387 
Afskrivninger1) 144 153 165 180 184 826 
Kursgevinster på gæld -15 58 -9 -15 -42 -23 
Løbende opsparing -52 -32 52 53 -48 -27 
1) Omfatter alle materielle aktiver – både landbrugsaktiver og andre materielle aktiver som fx bru-

gerbolig. 
Kilde: Se tabel 1.   
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Svar på spørgsmål 239 
Først ses på rentabiliteten i forskellige landbrug under de gældende økonomiske vilkår med 
betydelig støtte især i form af EU’s markedsordninger. Herefter følger en kortfattet omtale 
af støttens indflydelse på rentabiliteten samt effekten af støttens afskaffelse. 
 
Rentabilitet under gældende økonomiske vilkår 

Ifølge regnskabsstatistikken er der store forskelle mellem landbrug med hensyn til rentabili-
tet bl.a. afhængig af bedriftsstørrelsen. Til belysning heraf er der i tabel 3 givet en oversigt 
over forrentningsprocent og lønningsevne i kr. pr. arbejdstime for årene 2000-2002 for hel-
tidsbrug opdelt efter driftsform og størrelse. Som det ses, stiger både forrentningsprocenten 
og lønningsevnen pr. time i takt med bedriftsstørrelsen - fra bedrifter med 1-2 helårsarbej-
dere over hele intervallet til bedrifter med 4 helårsarbejdere og derover – plantebrug dog op 
til 3 helårsarbejdere og derover. Nøgletallene viser således, at der er betydelige stordrifts-
fordele i dansk landbrug. Tallene tyder desuden på, at end ikke plantebedrifter med 2-3 hel-
årsarbejdere samt kvæg- og svinebedrifter med 3-4 helårsarbejdere almindeligvis er til-
strækkelig store til at udnytte stordriftsfordelene fuldt ud. 
 
I landbrug med 1-2 helårsarbejdere, der vel kan anses som ”almindelige landbrug”, ligger 
både forrentningen og lønningsevnen pr. time på et meget lavt niveau. Hovedforklaringen 
herpå er, at disse mindre heltidsbedrifter ikke er tilstrækkelig store til at udnytte stordrifts-
fordelene, samt at handelsværdien af disse bedrifter - eller i det mindste af den tilhørende 
jord - ikke er bestemt af kapitalafkastet i den aktuelle anvendelse, men af afkastet i store 
bedrifter, der ligger på et væsentlig højere niveau. Sagt med andre ord presses prisen på 
landbrugsjorden som følge af konkurrencen landbrugene imellem op på et niveau, der gene-
relt gør det særdeles vanskeligt for de mindre heltidsbedrifter at få økonomi i produktionen.    
 
Den lave rentabilitet i de mindre heltidsbedrifter indikerer, at sådanne bedrifter ikke er øko-
nomisk levedygtige på længere sigt. På kortere sigt kan det derimod være rentabelt at opret-
holde produktionen, idet man kortsigtet kan se bort fra visse faste omkostninger som fx af-
skrivninger på bygninger, inventar og maskiner samt til dels også arbejdsvederlag, såfremt 
der er ringe alternative muligheder for beskæftigelse.   
 
Det forhold, at de mindre heltidsbedrifter almindeligvis ikke er rentable på længere sigt, 
stemmer i øvrigt godt med, at antallet af disse heltidsbedrifter er faldet betydelig gennem de 
senere år, mens antallet af større bedrifter er vokset.  
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Selv med den betydelige støtte, som landbruget modtager navnlig via EU’s markedsordnin-
ger, er de mindre heltidsbedrifter således almindeligvis ikke rentable – i al fald  ikke på 
længere sigt.   
 
Støttens betydning for rentabiliteten 

De forskellige former for tilskud til landbruget indebærer større eller mindre forvridninger 
af produktionen med såkaldte dødvægtstab (forvridningstab) til følge. Dette betyder, at en 
del af støtten ikke kommer til udtryk i en større aflønning af produktionsfaktorerne, men 
medgår til at dække dødvægtstabene. Et eksempel: Antag, at kornproduktion på jord af rin-
ge bonitet indebærer et tab på 1.000 kr. pr. ha før hektartilskud og følgelig en gevinst på 
1.500 kr. pr. ha efter dette tilskud på ca. 2.500 kr. Dette betyder, at hektarstøtten kun inde-
bærer en forbedring af afkastet med 1.500 kr. pr. ha, idet landmanden kunne undlade at 
dyrke jorden, såfremt hektarstøtten blev afskaffet. Den resterende del af støtten medgår så-
ledes til at dække det tab – kaldet dødvægtstab - på 1.000 kr. pr. ha, der er forbundet med 
produktion uden støtte.  
 
Den resterende del af tilskuddene er for størstedelens vedkommende kapitaliseret i land-
brugsjordens værdi, hvilket skyldes, at jorden er den eneste faste produktionsfaktor på langt 
sigt. Uanset støttens størrelse indebærer konkurrencen landbrugene imellem, at jordprisen 
presses op på et niveau, der indebærer, at produktionen er rentabel for store bedrifter – 
hverken mere eller mindre. Dette betyder, at støtten næppe i nævneværdig grad påvirker 
rentabiliteten – udtrykt ved forrentningsprocent eller ved lønningsevne pr. time. Desuden 
påvirker støtten heller ikke stordriftsfordelene.  
 
Konklusionen er, at afskaffelse af støtten til landbruget vil medføre, at dødvægtstabene for-
svinder, samt at prisen på landbrugets aktiver - herunder især landbrugsjorden – vil falde 
med store kapitaltab til følge. Endvidere vil afskaffelse af støtten indebære en nedgang i den 
samlede landbrugsproduktion samt medføre forskellige tilpasninger af produktionen. Bl.a. 
vil den del af produktionen, der ikke kan gøres konkurrencedygtig i den nye situation blive 
indstillet. 
 
Derimod vil rentabiliteten - udtrykt ved forrentningsprocenten eller ved lønningsevnen pr. 
time – næppe blive påvirket i nævneværdig grad. Og  ”almindelige landbrug” forstået som 
mindre heltidsbedrifter vil som hovedregel fortsat være urentable, idet de størrelsesøkono-
miske fordele fortsat vil gøre sig gældende.  
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Tabel 3. Forrentning af landbrugskapitalen og lønningsevnen pr. arbejdstime i bedrifter op-
delt efter driftsform og størrelse, gennemsnit for årene 2000-2002 

Antal helårsarbejdere1)  
1-2 2-3 3-42) 4 og derover 

Forrentningsprocent:     
Plantebrug 0,3 2,2 3,2 - 
Kvægbrug -3,1 1,1 2,7 3,5 
Svinebrug 0,8 4,0 5,5 6,7 
     
Lønningsevne, kr. pr. ar-
bejdstime: 

    

Plantebrug 26 71 92 - 
Kvægbrug 26 66 88 108 
Svinebrug 65 118 151 182 
Anm: Lønningsevnen er den rest, der er tilbage af produktionsværdien til aflønning af den samlede arbejds-

indsats efter afholdelse af alle andre omkostninger, inklusive renteomkostninger fastsat som 4 pct. af 
landbrugskapitalen. Forrentningsprocenten fås ved at dividere nettoudbyttet med værdien af alle land-
brugsaktiver i selveje. Og nettoudbyttet fås ved fra produktionsværdien at trække samtlige omkostnin-
ger bortset fra renteomkostninger vedrørende de nævnte landbrugsaktiver.    

1) En helårsarbejder svarer til en arbejdsindsats på 1.665 timer. 
2) For plantebrug dog 3 helårsarbejdere og derover. 
Kilde: Se tabel 1. 
 

 
Fodnote: 
 
1) I landbrugsregnskaberne er værdien af fast ejendom ansat til kontantværdien ifølge den 

offentlige vurdering, der almindeligvis ligger noget under den kontante handelspris. Ek-
sempelvis lå den kontante handelspris for ejendomme på 15-60 ha i 1.halvår 2003 26 pct. 
over den offentlige vurdering pr. 1 januar 2003 og for ejendomme på 60 ha og derover 
25 pct. over vurderingen. Oplysningerne i tabel 1 undervurderer derfor den samlede vær-
di af aktiverne og hermed også egenkapitalens størrelse. For egenkapitalens vedkom-
mende opvejes undervurderingen af aktivernes værdi dog delvis af, at udskudt skat ikke 
er fratrukket ved opgørelsen af egenkapitalen, da regnskaberne ikke indeholder oplys-
ninger herom. 
 
  

 

  
     


