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Afdeling for Jordbrugspolitik 
Søren E. Frandsen 
3. juni 2003 
 
 
 

Notat 
 
Sammenfatning: Økonomiske konsekvenser af EU Kommissionens forslag til en 

reform af den fælles landbrugspolitik (Midtvejsreformen) 
 

På mødet i følgegruppen mandag den 2. juni 2003 blev de af Fødevareøkonomisk Institut 
gennemførte analyser af de økonomiske konsekvenser af EU Kommissionens forslag til en reform 
af den fælles landbrugspolitik præsenteret og diskuteret. Som en udløber af diskussionerne blev 
instituttet anmodet om at sammenfatte de væsentligste økonomiske konsekvenser for dansk 
landbrug og samfundsøkonomi af reformen.  
 
Hovedkonklusion 
De gennemførte analyser illustrerer, at EU Kommissionens reformforslag af 10. juli 2002 og 
konkretiseringen af 22. januar 2003 er et vigtigt skridt i retning af en mere liberal landbrugspolitik. 
Dette skyldes først og fremmest forslaget om en afkobling af den direkte støtte, der indebærer, at 
den nye direkte støtte bliver uafhængig af, hvilke landbrugsprodukter den enkelte landmand 
fremover vælger at producere, samtidig med at de store forskelle produktionsgrenene imellem med 
hensyn til størrelsen af støtten i vid udstrækning derfor bringes til ophør. Forslaget ses i øvrigt som 
konstruktivt i relation til den forestående udvidelse med de 10 central- og østeuropæiske lande og 
de igangværende forhandlinger i regi af WTO – et forslag som vil stille EU væsentlig stærkere i 
såvel bestræbelserne på at integrere de nye medlemslande i EU som i at nå et kompromis i de 
internationale handelsforhandlinger.  
 
Reformforslaget synes at være et attraktivt alternativ til den nuværende landbrugspolitik for såvel 
de nuværende 15 som de 10 nye medlemslande. Således vurderes såvel landbrugets indkomster som 
nationalindkomsten at ville stige i både de nuværende og de nye medlemslande. Gennemføres 
forslaget i sin helhed vil dette bl.a. indebære, at den europæiske landbrugsproduktion på længere 
sigt vil blive mere effektiv og konkurrencedygtig på de globale fødevaremarkeder. Det er 
vurderingen, at det udvidede EU vil opnå en samfundsøkonomisk gevinst i størrelsesordenen 8,6 
milliarder €, svarende til knap 65 mia. kr. Den økonomiske gevinst er et direkte resultat af den 
produktionstilpasning, der vil finde sted i europæisk landbrug som følge af gennemførelsen af EU 
Kommissionens forslag.  
 
For dansk økonomi opgøres den samfundsøkonomiske gevinst til ca. 400 mio. kr., hvoraf 
størstedelen primært forklares af afkoblingen og de deraf afledte produktionstilpasninger 
(afkoblingen af støtten indebærer, at produktion, der er tabsgivende uden den nuværende støtte, kan 
indstilles uden at landmanden mister støtten). Således opgøres gevinsten ved de færre forvridninger 
til 900 mio. kr., mens nettooverførsler til det fælles landbrugsbudget forøges med ca. 300 mio. kr. 
De resterende knap 200 mio. kr. udgøres af et mindre bytteforholdstab.  
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I det omfang EU Kommissionens forslag ændres mærkbart – enten i form af, at en reel afkobling 
ikke vil finde sted (at støtten fortsat vil blive knyttet til landbrugsproduktionen) eller at støtten til 
visse produktionsgrene (som fx oksekød eller mælk) ikke afkobles fuldt ud, vil de 
samfundsøkonomiske gevinster blive mærkbart reduceret eller helt forsvinde.  
 
Konsekvenser for dansk landbrug 
Analyserne illustrerer, at afkoblingen af den aktuelt meget betydelige direkte støtte vil føre til, at 
indtjeningen fra produktionen men uden den afkoblede støtte (efter at alle omkostninger er 
afholdte) ved den aktuelle landbrugsproduktion og -struktur vil falde mærkbart. De 
driftsøkonomiske beregninger illustrerer således behovet for tilpasninger i og effektiviseringer af 
landbrugsproduktionen til de nye vilkår. På trods af at indtjeningen ved selve produktionen af en 
række vigtige landbrugsprodukter forringes under disse vilkår indikerer analyserne også, at en 
tilpasning og effektivisering af produktionen kombineret med de betydelige afkoblede direkte 
tilskud ikke nødvendigvis vil føre til en forværring af indkomsten i dansk landbrug (landbruget vil 
modtage de afkoblede tilskud og der opnås effektivitetsgevinster i produktionen). Netop 
tilpasninger i bedriften og effektiviseringer bidrager til at formindske forringelsen af 
produktionsøkonomien.  
 
For planteavlen, illustrerer analyserne,  

•  at jordrenten, eksklusiv de afkoblede tilskud, vil reduceres mærkbart, 
•  at konkurrenceforholdet mellem reformafgrøder og brak vil forblive nogenlunde uændret,  
•  at der derfor ikke vil blive mærkbart mere brak på bekostning af reformafgrøder, 
•  at der ikke vil blive tale om væsentlige produktionstilpasninger mellem reformafgrøderne, 
•  at produktionen af sukkerroer og industrikartofler fortsat er økonomisk fordelagtige og  
•  at andre afgrøder uden direkte støtte vil rammes på indtjeningen, idet de ikke får en afkoblet 

støtte.  
 
For mælkeproducenten viser beregningerne, 

•  at jordrenten, eksklusiv de afkoblede tilskud, vil falde betydeligt, 
•  at værdien af den danske mælkekvote reduceres væsentligt eller helt forsvinder og 
•  at den danske mælkeproduktion vil falde med mindre reduktionen i afregningsprisen til den 

danske mælkeproducent begrænses som følge af bl.a. forberede afsætningsmuligheder til 
andre europæiske lande. Dette vil bl.a. afhænge af evt. produktionstilpasninger i en række af 
de øvrige EU lande.  

 
For kødproducenterne viser beregningerne, 

•  at produktionen af slagtekvæg vil falde betydeligt, 
•  at økonomien ved produktionen af ungtyre forringes mærkbart,  
•  at indtjeningen i ammekoholdet forringes markant og 
•  at produktionen af svin vil stige.  

 
I takt med at dansk landbrug tilpasser sig de nye produktionsvilkår og dermed de økonomiske 
incitamenter, der vil opstå i kølvandet på reformen, vil de umiddelbare negative konsekvenser for 
den produktionsbetingede indtjening reduceres i takt med en mere effektiv landbrugsproduktion på 
længere sigt realiseres.  
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Med udgangspunkt i de gennemførte analyser og disses begrænsninger vurderes de langsigtede 
konsekvenser derfor at indebære,  

•  at den danske kornproduktion vil falde med 5-10 %1,  
•  at produktionen af oksekød vil falde med ca. 25 %, som følge af den aktuelt meget 

betydelige direkte støtte helt bortfalder,  
•  at produktion af svinekød vil stige med 2-3 % og 
•  at den danske mælkekvote netop vil være bindende under den forudsætning, at der opnås 

forbedrede afsætningsmuligheder til en række vigtige eksportmarkeder, herunder især 
Tyskland, Sverige og Finland (men også England), hvor mælkekvoten efter reformen 
vurderes ikke længere at være bindende. De forbedrede afsætningsmuligheder begrænser 
faldet i den danske afregningspris. 

 
Hertil kommer, 

•  at beskæftigelsen i det primære landbrug vurderes at ville falde med omkring 2 %, 
•  at indkomsten i dansk landbrug (opgjort som aflønningen af landbrugsjord, kapital og 

arbejdskraft beskæftiget i landbruget) vil stige omkring 1 % som følge af en betydelige 
effektivisering af produktionen og størrelsen af det afkoblede tilskud (der i gennemsnit vil 
udgøre omkring 3.000 kr. pr. hektar referenceareal),  

•  at de indkomstmæssige konsekvenser for den enkelte landmand og dermed den enkelte 
landbofamilie forbrugsmuligheder helt vil afhænge af en evt. reforms præcise udformning 
og bedriftens konkrete produktionssammensætning og 

•  at værdien af landbrugsjorden, inklusiv de afkoblede direkte tilskud, næppe vil falde som 
følge af effektivitetsgevinster, de betydelige afkoblede tilskud og en stigende 
svineproduktion (og dermed øget efterspørgsel efter jord)2.  

 
Økonomiske konsekvenser af midtvejsreformen, udvalgte lande 
    
                               Produktion, %            

 Korn Oksekød Mælk Svin Faktorindkomst i 
landbruget, % 

 Velfærdsændring
mio. Euro 

         
Danmark -14,4 -25,6 2,0 3,2 1,4    54 
Tyskland -11,8 -6,2 -7,6 -0,2 4,3    1199 
Frankrig -9,9 -6,2 2,0 0,8 4,1    1279 
Irland -7,9 -41,6 2,0 7,2 -0,2    603 
Polen -9,1 -1,1 1,2 2,5 6,0    989 
Ungarn -3,0 11,3 1,4 14,0 1,8    467 
EU15 -11,7 -9,4 -1,7 0,3 3,4    6248 
EU10 -12,5 0,1 1,3 4,6 3,6    2154 
         

              Kilde: Hans G. Jensen og S.E. Frandsen (2003): The Implications of Eastern Europe Accession.  
  What’s ahead – Business as Usual or The Mid-Term Review?, Fødevareøkonomisk Institut 

                                                 
1 Den gennemførte modelanalyse er foreløbig og den beregnede ændring i den danske kornproduktion (godt 14 % jf. 
tabellen) udgør et overkantsskøn for den afledte produktionstilpasning (der er fortsat behov for mindre ændringer i den 
benyttede database).   
2Konsekvensen for prisudviklingen på jord som følge af EU Kommissionens forslag til en reform af den fælles 
landbrugspolitik afhænger på den ene side af størrelsen af de afledte prisfald på landbrugets salgsprodukter og 
størrelsen af den koblede og direkte støtte, der bortfalder og på den anden side størrelsen af de effektivitetsforbedringer, 
der finder sted og ikke mindst størrelsen af de afkoblede tilskud, der knyttes til landbrugsjorden. 
 


