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Fremtidens landbrug bliver big business

Når fremtidens landbrug bliver 
“big business”, betyder det, at 
landbrugene bliver endnu stør-
re, mere industrialiserede, mere 
forretningsorienterede og mere 
koncentrerede, og samtidig an-
vender de fuldt ud de metoder 
og ledelsesformer, som er al-
mindelige i andre erhverv. De 
erhvervspolitiske rammer bliver 
i højere grad fælles for alle er-
hverv inkl. landbruget, og land-
bruget må på lige fod med andre 
erhverv konkurrere om ressour-
cer som kapital, arbejdskraft, vi-
den m.m.

Fremtidig strukturudvikling
Der er en relativt entydig struk-
turudvikling i landbruget i de 
industrialiserede lande: Der bli-
ver færre, større, mere speciali-
serede og mere koncentrerede 
landbrug. Overordnet set findes 
de største landbrug i de rigeste 
lande, og man kan forvente, at 
økonomisk vækst og stigende 
velfærd medfører en forstærket 

strukturudvikling i landbruget. 
Som figur 1 viser, har så forskel-
lige lande som Danmark, Sve-
rige, USA og Canada haft en 
relativt ensartet udvikling i land-
brugenes størrelsesudvikling set 
over en meget lang periode.

Figur 2 og 3 understreger 
yderligere, at der er tale om en 
næsten retlinjet og forudsigelig 
udvikling - på en logaritmisk 
skala: Bedrifterne vokser hvert 
år, og der er ikke tegn på, at kur-
ven knækker: M.h.t. svinesekto-
ren er der en næsten identisk ud-
vikling i Danmark, Holland og 
Canada. På malkekvægområdet 
er New Zealand 2-3 årtier foran 
USA og Danmark, men udvik-
lingen er næsten parallel.

Konkurrence om ressourcer
Landbruget kommer i stigende 
grad til at konkurrere om knappe 
ressourcer på lige fod med andre 
erhverv. Det bliver især vigtigt, 
når det gælder kapital. Land-

bruget, som “Big business”, får 
brug for meget kapital - både 
lånekapital og ansvarlig kapi-
tal - og her vil långiver forven-
te samme afkast og sikkerhed i 
landbruget som i andre erhverv. 
Det vil kræve en betydelig stør-
re gennemsnitlig forrentning i 
landbruget fremover, hvis det 
skal gøres attraktivt for investo-
rer og långivere at føre meget 
kapital over i landbruget.

Landbrugspolitik bliver 
gradvist udfaset og bliver en del 
af en generel erhvervspolitik. 
Også handels-, miljø-, energi- 
og regionalpolitik får større be-
tydning på bekostning af land-
brugspolitikken, og det viser, at 
også på den politiske sfære bli-
ver landbruget en mere integre-
ret del af det øvrige erhvervsliv.

Polarisering - big business 
og små landbrug
Landbruget bliver mere polari-
seret: Vi får på den ene side et 
relativt lille antal meget store 

Kravene til landbrugets konkurrenceevne stiger. De erhvervspolitiske rammer bliver fælles for 
alle erhverv, og konkurrencen om ressourcer skærpes.
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Figur 1. Bedriftsstørrelser (ha/bedrift) i land-
bruget i Danmark, USA, Sverige og Canada.

Figur 2. Antal svin pr. bedrift i Canada, Hol-
land og Danmark.

Figur 3. Antal malkekøer pr. bedrift i New 
Zealand, USA og Danmark

Kilde: Egne beregninger på grundlag af Dan-
marks Statistik (flere årgange), Statistics Ca-
nada (2009 + 2015), European Commission 
(flere årgange) og Statistiska Centralbyrån 
(flere årgange)

Anm: Logaritmisk Y-akse

Kilder: Egen fremstilling på grundlag af 
Danmarks Statistik (flere årgange), Stati-
stics Canada (2009 + 2015) og European 
Commission (flere årgange)

Anm: Logaritmisk Y-akse

Kilder: Egen fremstilling på grundlag af 
Danmarks Statistik (flere årgange), DairyNZ 
(2014) og USDA (2007 + 2014).
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bedrifter, som står for mere end 
80 pct. af produktionen, og som 
drives professionelt og kommer-
cielt. På den anden side har vi et 
stort antal mindre landbrug, som 
er under afvikling/nedslidning, 
som er afhængige af indtjening 
udefra, og som ikke kan beteg-
nes som deciderede erhvervs-
jordbrug. Forskellene mellem 
de to grupper bliver større og 
større.

Big business er foreneligt 
med både miljø og bæredyg-
tighed. Big business, forret-
ningsudvikling, økonomisk op-
timering m.m. kommer til at 
finde sted inden for miljømæs-
sige rammer - på samme måde 
som det øvrige erhvervsliv. Selv 
om der bliver fælles rammer via 
en fælles erhvervspolitik, er det 
ikke sikkert, at landbrugets mil-
jøvilkår ændres i forhold til i 
dag. Fremover vil der blot væ-
re flere fælles miljøbestemmel-
ser for alle erhverv, og her vil et 
erhvervs miljørammevilkår væ-
re afhængig af, hvor meget man 
belaster miljøet - uanset hvilken 
erhvervssektor man tilhører.

Konklusion
Der er ikke tegn på, at kurven 
for landbrugets strukturudvik-
ling knækker. Teknologiske 
fremskridt og udnyttelse af stor-
driftsfordele driver udviklingen 
fremad. Samtidig liberaliseres 
landbrugspolitikken og bliver i 
stigende grad en del af en fælles 
erhvervspolitik m.m. Konkurren-
cen om ressourcer som kapital og 
arbejdskraft skærpes, og dermed 
forstærkes yderligere kravene til 
erhvervslandbrugenes konkur-
renceevne, ledelse og afkast.
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