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Forord 
Nærværende rapport indeholder en oversigt over indtjening, produktion og faktorforbrug i dansk jord-
brug samt udsigterne for det kommende år. Opgørelserne omfatter jordbrugssektoren som helhed 
såvel som bedrifter inden for jordbrugets hoveddriftsformer: plantebedrifter, kvægbedrifter, svinebe-
drifter og gartnerivirksomheder. Rapporten indeholder tillige en vurdering af konjunktursituationen i 
den danske agro- og fødevareindustri, herunder udvikling i omsætning, indtjening og væsentlige tiltag 
i de enkelte sektorer. 

Rapporten er udgivet elektronisk på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomis hjemmeside i de-
cember 2019.  

Af instituttets medarbejdere har følgende medvirket ved udarbejdelsen af publikationen: Jens-Martin 
Roikjer Bramsen, Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen og Jesper Sølver Schou (Jordbru-
gets produktion, indtjening og faktorforbrug), Henning Otte Hansen (Agro- og fødevareindustriens 
konjunkturer). Elsebeth Vidø og Jesper Sølver Schou har forestået redigeringen af rapporten. 

 
 
 
  Institutleder Bo Jellesmark Thorsen 
  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 
    København, 18. december 2019 
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Sammenfatning  
Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug 
Ovenpå tørken i 2018 var sommeren mere genkendelig i 2019 med væsentligt mere nedbør og deraf 
større udbytter end i 2018. Dette forventes, sammen med den generelle produktivitetsudvikling i land-
bruget, at løfte totalfaktorproduktiviteten med over 8 pct. fra 2018 til 2019, mens den forventes at 
falde i 2020 primært som følge af forventningen om normaludbytter.  

Nettorestindkomsten – dvs. restbeløbet til finansielle poster, forrentning af landbrugskapital og af-
lønningen af brugerfamilien – forventes næsten at blive fordoblet og lande på 21 mia. kr. i 2019, jf. 
tabel 1.1. Den kraftige stigning skyldes i høj grad prisstigningen på svinekød henover 2019 og de 
højere udbytter i planteavlen, mens nettorestindkomsten på sektorniveau kun i mindre grad er påvirket 
af kornpriserne.  

Ses der på driftsresultaterne for de store bedrifter med minimum to helårsarbejdere, varierer dette en 
del mellem driftsformerne, ligesom der er stor spredning inden for de enkelte driftsformer. For de 
store planteavlsbrug forventes driftsresultatet før aflønning af brugerfamilien at stige markant fra mi-
nus 329.000 kr. i 2018 og nå 1,7 mio. kr. i 2019 for at falde til 1,1 mio. kr. i 2020. Som følge af 
forskelle i lageropgørelsesprincippet mellem sektoropgørelsen og driftsregnskaberne er prognosen 
for driftsresultaterne dog noget overvurderede for planteavlerne i 2019 og 2020. Der er dog ingen 
tvivl om, at 2019 bliver et væsentligt bedre år for planteavlerne end 2018. 

Den økologiske planteavl kommenteres i 2019 særskilt, idet økonomien i økologisk planteavl står 
over for en markant forringelse de kommende år. Dette skal ses med udgangspunkt i, at de økologiske 
planteavlere har været igennem en god periode med en forholdsvis høj merpris for deres produkter i 
forhold til de konventionelle producenter. I 2019 er prisforskellen mellem økologisk og konventionelt 
korn faldet kraftigt bl.a. som følge at den store omlægning til økologi fra 2016 til 2019. Politisk er 
der fortsat bred opbakning til en øget omlægning af dansk landbrug til økologi. Spørgsmålet er derfor, 
hvordan balancen mellem udbud og efterspørgsel af økologiske planteprodukter vil udvikle sig frem-
over, og om der kan skabes efterspørgsel og dermed incitament til yderligere omlægning af arealer. 

For de store konventionelle mælkeproducenter forventes driftsresultatet før aflønning af brugerfami-
lien at stige fra 708.000 kr. i 2018 til 923.000 kr. i 2019, mens det for økologiske mælkeproducenter 
forventes at stige fra 687.000 kr. til 1,3 mio. kr. i 2019. I 2020 forventes driftsresultaterne at stige 
yderligere til henholdsvis 1,4 mio. kr. for de konventionelle og 1,6 mio. kr. for de økologiske mæl-
keproducenter. Dermed forventes driftsresultaterne for 2020 for begge grupper at overstige driftsre-
sultaterne fra både 2014 og 2017, som eller fremhæves som gode år for mælkeproducenterne i Dan-
mark. I prognosen forventes der således, at mælkeproduktionen har gode tider i Danmark i disse år. 

For svineproducenterne blev 2019 et vendingens år. Hvor 2018 blev et resultatmæssigt dårligt år for 
de store svineproducenter med et negativt resultat før aflønning af brugerfamilien, er der sket en 
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kraftig stigning i svinepriserne med en markant forbedring af driftsresultaterne som følge. Som kon-
sekvens heraf forventes et driftsresultat på 3,8 mio. kr. pr. bedrift i 2019, hvilket er det bedste resultat 
i meget lang tid for svineproducenterne. Det forventes dog at blive overgået i 2020 med et resultat 
før aflønning af brugerfamilien på 6,4 mio. kr. Dette er selvsagt under forudsætning af, at hverken 
Danmark eller nærmarkederne bliver smittet med afrikansk svinepest (ASF), som er den helt store 
joker i svineproduktionen i øjeblikket.  

Minkfarmene kæmper stadigt med dårlige priser på skind. For store minkfarme med mere end to hel-
årsarbejdere forventes 2019 at blive endnu et dårligt år. Med et resultat før aflønning af brugerfami-
liens arbejdsindsats på minus 941.000 kr. i 2018 og et resultat på minus 773.000 kr. i 2019. Dette 
giver et resultat efter aflønning af brugerfamilien på ca. minus 1,3 mio. kr. i 2019. For 2020 forventes 
et bedre – men stadig negativt – driftsresultat før aflønning af brugerfamilien på minus 25.000 kr.   

For de store potteplantegartnerier forventes der i 2019 et resultat før aflønning af brugerfamilien på 
1,4 mio. kr., hvilket er relativt højt sammenlignet med tidligere år. Resultatet stiger mere end vækst-
husarealet, hvilket primært skyldes, at disse bedrifter også har andre aktiviteter end potteplanter. Re-
sultatet for 2020 forventes på samme niveau som i 2018, hvor der på linje med de fleste andre år var 
positivt resultat efter aflønning af brugerfamiliens arbejdsindsats.  

Perspektiver 
Med udsigten til rekordgode driftsresultater i 2019 og 2020 er der efter flere vanskelige år udsigt til, 
at landbrugserhvervet igen kan opbygge egenkapital og afvikle gæld. Som ovenfor nævnt er der stor 
variation såvel inden for som mellem landbrugets forskellige driftsformer. De gode år for mælkepro-
duktionen og i særdeleshed for svineproduktionen er dog dominerende for erhvervet som helhed, idet 
disse sektorer er dominerende blandt heltidsbedrifterne.  

Den gode indtjening falder – om man så må sige – på et tørt sted i året efter tørken i 2018 og efter de 
vanskelige år siden finanskrisen. Den gode indtjening vil medvirke til et mere robust erhverv gennem 
afdrag af gæld og styrket finansielt beredskab. Der vil formentligt også blive hentet ind på det vedli-
gehold og investeringsefterslæb, der er i erhvervet. 

Hvis den gode indtjening varer ved, uden at det smitter for meget af i priserne på landbrugsejen-
domme og landbrugsjord, vil det forbedre den økonomiske robusthed i landbruget. Vedvarende høj 
indtjening vil også gøre landbruget bedre i stand til at håndtere de store omstillinger, der er i horison-
ten, eksempelvis i forhold til miljø og klimamæssige hensyn og i forhold til en teknologisk omstilling 
i retning af mere digitale løsninger og robotteknologi. Disse omstillingsprocesser kan komme til at 
gå hånd i hånd, men de vil kræve investeringer i kapitalapparatet, som i dag kan være en udfordring 
at få indarbejdet i bedrifternes udviklings- og finansieringsplaner.  

Mens indtjeningen ventes at blive exceptionelt høj i 2020, er der flere trusler i horisonten, og forhol-
dene kan vende meget hurtigt ved f.eks. direkte eller indirekte negative følger af ASF, reform af den 
fælles europæiske landbrugspolitik mv.  
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Agro- og fødevareindustriens konjunkturer  
Tørken i 2018 og den dårligere indtjening i landbruget påvirkede konjunkturerne i flere agro- og 
fødevarevirksomheder på flere måder i både 2018 og 2019: Den mindre høst medførte færre råvarer 
til forarbejdning i den plantebaserede industri. Den dårligere indtjening i landbruget medførte en la-
vere efterspørgsel og færre investeringer, hvilket også påvirkede agro- og fødevareindustrien. Ende-
ligt var der også flere eksempler på, at andelsselskaberne bidrog til at udjævne landbrugets indkom-
ster ved at sikre landmændene relativt bedre priser og større efterbetaling oven på tørken og den 
dårlige høst. For den danske agro- og fødevareindustri under ét har indtjeningen og produktionen 
været relativt stabil gennem de senere år, men dog med betydelige forskelle fra branche til branche 
og fra virksomhed til virksomhed. 
 
Svinekødsindustrien har i det forløbne år haft stor fokus på Kina i form af både direkte investeringer 
og eksport. Udbruddene af afrikansk svinepest i Asien har i høj grad fremmet eksporten til Kina. 
 
Flere af de detailrettede fødevarevirksomheder anfører, at de er negativt påvirkede af supermarkeds-
kædernes stigende prioritering af både private labels (egne mærker) og stigende discountudbredelse. 
I grovvarevirksomhederne er der tendenser til både fokus på kerneaktiviteter og øget spredning af 
aktiviteterne. Begge de to store selskaber ekspanderer internationalt og investerer samtidigt i vitamin- 
og mineralområder. 
 
I 2019 overtog DLF Seeds formelt det newzealandske selskab PGG Wrightson Seeds. På den måde 
voksede DLF Seeds på én gang med ca. 50 pct., hvilket er en usædvanlig stor vækst via et udenlandsk 
opkøb. 
 
I biotekindustrien er der flere eksempler på nedjusteringer af vækstforventningerne, mens der i sti-
velsesindustrien har været større overskud end forventet. 
 
Muligheden for at udpege eksterne medlemmer til andelsselskabernes bestyrelse har været diskuteret 
i de senere år. I 2019 har tre store andelsselskaber besluttet at udvide bestyrelserne med eksterne 
medlemmer eller rådgivere. Der kan være flere grunde til, at inddragelse af eksterne bestyrelsesmed-
lemmer i andelsselskaber har fået større aktualitet. 
 
Generelt har soliditeten været stigende i industrien efter finanskrisen, og både soliditeten og egenka-
pitalen blandt de større danske andelsselskaber inden for agro- og fødevareindustrien er også steget 
betydeligt gennem de senere år. 
 
De sidste 7-8 år har været meget omskiftelige for de internationale markeder for pelsskind. Priserne 
på rå minkskind steg markant i årene 2010-2013, nåede et historisk højdepunkt i 2013, mens der 
efterfølgende var store prisfald. Priserne ligger fortsat på et meget lavt niveau, som i de fleste tilfælde 
ikke kan dække produktionsomkostningerne. Prisudviklingen har gennem en lang årrække især været 
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udbudsbestemt, hvor en periodevis overproduktion har medført prisfald. Der er en række væsentlige 
usikkerheder vedrørende pelssektoren og pelsmarkederne, herunder bl.a. i hvilket omfang hhv. ud-
buds- og efterspørgselsforhold vil påvirke de fremtidige priser, og om en fremtidig ligevægtspris efter 
en fuldkommen tilpasning vil ligge væsentligt over de danske produktionspriser. 
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1. Jordbrugets indtjening, produktion og faktorforbrug 
Den danske landbrugssektor er stærkt orienteret mod de internationale fødevaremarkeder, og priser 
og afsætningsforhold er derfor langt overvejende givet af den globale udvikling. De seneste år har 
der bl.a. været opmærksomhed på efterspørgselsdrevne prisændringer på de internationale markeder, 
men i 2019 – og forventeligt i 2020 – har det faldende udbud at svinekød fra Kina som følge af udbrud 
af afrikansk svinepest haft en betydelig effekt på den globale produktion og dermed afregningspri-
serne for svin. Samtidig er det vurderingen fra OECD/FAO (2019), at prisudviklingen på landbrugs-
varer vil være mere volatile i de kommende år som følge af øget handelspolitisk usikkerhed samt 
andre risikofaktorer. Blandt sidstnævnte er især risikoen for udbrud af afrikansk svinepest i Danmark 
eller Danmarks nærområder en væsentlig risikofaktor. På længere sigt vurderer OECD/FAO (2019), 
at produktiviteten i fødevareproduktionen vil overstige væksten i efterspørgslen, hvilket vil føre til 
realt faldende priser. 

Ses der på jordbrugets produktionsværdi og indtjening, er det især stigende svinepriser, som er domi-
nerende. Desuden har 2019 været et godt år for planteproduktionen med gode udbytter. Jordbrugets 
indtjening, produktion og faktorforbrug i 2018 gennemgås i det følgende sammen med udsigterne for 
2019 og 2020. Først omtales indtjeningen i jordbrugssektoren som helhed i afsnit 1.1. I afsnit 1.2 
redegøres der for den pris- og mængdemæssige udvikling, og i afsnit 1.3 redegøres der for produkti-
onsomkostningerne. De tre første afsnit er primært baseret på Danmarks Statistiks opgørelse af jord-
brugets bruttofaktorindkomst suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistiks regnskabsstatistik 
for jordbrug (landbrug og gartneri) samt egne fremskrivninger for 2019 og 2020. 

I afsnit 1.4 rettes opmærksomheden mod de vigtigste årsagsforklaringer i jordbrugets produktioner. I 
år er der særligt fokus på svineproduktion og afrikansk svinepest (ASF). Desuden bliver den økolo-
giske planteproduktion også omtalt særskilt.  

Konsekvenserne på bedriftsniveau og for brugerfamilierne præsenteres kort i afsnit 1.5, og perspek-
tiverne for landbrugets økonomi og udvikling diskuteres i afsnit 1.6. I afsnit 1.7 findes en række 
udvidede tabeller for regnskabsresultater for bedriftstyper og størrelsesgrupper – herunder også en 
følsomhedsanalyse for regnskabsprognosen for 2020. 

Der vil fortsat forekomme midlertidige udbudsdrevne udsving i landbrugets afsætningspriser, som 
det eksempelvis ses som følge af tørken i sommeren 2018, eller som det kan imødeses ved alvorlige 
sygdomsudbrud i husdyrproduktionen. Ligeledes kan den øgede handelspolitiske usikkerhed, der føl-
ger af USA's mere protektionistiske orientering og Brexit, føre til fluktuationer eller mere strukturelle 
skift i priserne. 

1.1 Jordbrugssektoren som helhed 
Nettorestindkomsten – dvs. restbeløbet til finansielle poster, forrentning af landbrugskapital og af-
lønningen af brugerfamilien – forventes at stige med 10 mia. kr. til 21 mia. kr. i 2019 i forhold til 
2018, jf. tabel 1.1. Den markante stigning skal naturligvis ses i forhold til det dårlige resultat for 2018, 
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som var præget af tørke og vigende svinepriser, men resultatet for 2019 afspejler også gode udbytter 
i planteavlen og høje svinepriser sammenlignet med et ”normalår”. I 2020 forventes en fortsat stig-
ning i nettorestindkomsten til 24 mia. kr., hvilket drives af en fortsat høj svinepris. Udviklingen i 
2019 og 2020 er således især drevet af forventningerne til produktionsværdien, som vurderes at blive 
på hhv. 87 og 89 mia. kr., hvilket er noget højere end de ca. 80 mia. kr., som produktionsværdierne 
har varieret omkring de foregående fem år. Produktionsomkostningerne ventes at stige en smule i 
forhold til niveauet i 2018, hvilket overvejende skyldes den generelle prisudvikling.  

Udviklingen i 2020 skyldes især en forudsætning om normalisering af udbytterne i planteproduktio-
nen samt en stigning i salgspriserne på 1,7 pct., mens produktionsomkostningerne falder med 1,9 pct. 
Ændringen i salgspriserne dækker over en forventet stigning i prisen på svin og pelsdyr, mens prisen 
på mælk og oksekød ventes stort set uændret. 

Tabel 1.1: Hovedtal for jordbrugssektorens indkomster, mio. kr. 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produktionsværdi mv.1 82.369 75.418 75.334 83.386 75.679 87.079 88.847 
Forbrug i produktionen1,2 53.129 54.016 53.359 54.428 54.907 55.728 54.558 
Bruttoværditilvækst i producentpriser2 29.240 21.402 21.975 28.958 20.773 31.351 34.289 
          
Produktionsafhængige driftstilskud 97 425 248 179 178 180 180 
Produktionsafhængige skatter og afgifter 210 195 0 0 0 0 0 
Bruttoværditilvækst i basispriser2 29.127 21.633 22.223 29.137 20.951 31.531 34.468 
          
Generelle driftstilskud3 7.187 7.014 6.785 6.387 7.488 7.477 7.700 
Generelle skatter og afgifter 970 996 1.031 1.025 1.058 1.079 1.107 
Bruttofaktorindkomst2 35.344 27.651 27.977 34.499 27.381 37.928 41.061 
          
Afskrivninger 8.661 8.649 8.497 8.113 8.134 8.158 8.217 
Lønnet arbejdskraft 7.124 7.766 7.811 8.238 8.355 8.585 8.861 
Nettorestindkomst2 19.559 11.236 11.669 18.148 10.892 21.185 23.983 
          
Forpagtningsafgift 3.540 3.612 3.564 3.810 3.852 3.888 3.925 
Ordinære renteudgifter, netto  6.988 6.161 6.008 5.639 4.994 4.498 4.058 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 608 828 392 445 359 0 0 
Indkomst efter finansielle poster 8.423 635 1.705 8.254 1.687 12.799 16.000 
          
Nøgletal:          
Arbejdsvederlag til brugerfamilien4 8.068 7.897 7.960 7.867 7.615 7.514 7.413 
Totalfaktorproduktivitet. Indeks. 2005 = 100 115,2 116,1 116,5 119,7 114,6 121,1 119,8 
Sektorbytteforhold. Indeks. 2005 = 100 93,3 83,7 82,7 87,1 82,3 87,9 91,2 
Økonomisk produktivitet. Indeks. 2005 = 100 107,5 97,2 96,4 104,2 94,3 106,5 109,2 
1. Specifikation af Produktionsværdien mv. og Forbrug i produktionen fremgår af Tabel 1.3.  
2. Før Direkte og indirekte bankomkostninger, der i nærværende opgørelse er indeholdt i Ordinære renteudgifter, netto. 
3. Generelle driftstilskud indeholder for 2020 forventet kompensationsudbetaling for tidligere fejl i udbetaling i relation til udjævning. 
4. Beregnet på grundlag af arbejdstidsforbruget og overenskomstmæssig timeløn inklusiv tillæg for ansatte i landbruget.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger.  

 
Totalfaktorproduktiviteten stiger med ca. 6 pct. fra 2018 til 2019, primært som følge af et højere ud-
bytte i planteproduktionen, mens den i 2020 ventes at falde en smule og vende tilbage til niveauet 
for 2017. De stigende svinepriser slår markant igennem i sektorbytteforholdet og den økonomiske 
produktivitet, som stiger i både 2019 til 2020. Det er usædvanligt med et så stigende sektorbytte-
forhold, idet dette på lang sigt forventes at være faldende, men det skal ses i sammenhæng med de 
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exceptionelle udbudssvingninger på verdensmarkedet for svinekød. Den økonomiske produktivitet 
(som både afspejler priser og produktion) trækkes også op af de stigende salgspriser og forventes at 
stige med 13 pct. fra 2018 til 2019 og fortsat med godt 2 pct. fra 2019 til 2020. 
 
Boks 1.1. Sektorbytteforhold, totalfaktorproduktivitet og den økonomiske produktivitet 

Sektorbytteforholdet er her defineret som forholdet mellem produktpriserne og prisen på indsatsfaktorer. I modsæt-
ning til det traditionelle bytteforhold indgår således også prisudviklingen på arbejdskraft og investeringsgoder. En stig-
ning i sektorbytteforholdet, som afspejler en større stigning i produktpriserne end indsatsfaktorerne, udtrykker en øget 
relativ indtjening.  

Totalfaktorproduktiviteten er her defineret som forholdet mellem det mængdemæssige udtryk for produktionen og 
det samlede faktorforbrug. Den afviger fra det traditionelle totalfaktorproduktivitetsmål, ved at kapitalinputtet er erstattet 
af afskrivninger, og udtrykket er dermed uden nettoydelsen fra kapitalindsatsen. Vækst i totalfaktorproduktiviteten af-
spejler et mindre ressourceforbrug til at tilvejebringe en given produktion.  

Den økonomiske produktivitet er her defineret som værdien af produktionen i forhold til produktionsomkostningerne. 
Som sådan udgør den økonomiske produktivitet produktet af sektorbytteforholdet og totalfaktorproduktiviteten. En stig-
ning i den økonomiske produktivitet er udtryk for en øget indtjening ved uændret input, og denne stigning kan være 
tilvejebragt ved en vækst i totalfaktorproduktiviteten og/eller en forbedring i sektorbytteforholdet.  

Ved opgørelse af den økonomiske produktivitet er der set bort fra nettoydelsen fra jordbrugskapitalen. Input af kapital 
omfatter kun afskrivninger, ligesom de mængde- og prismæssige udtryk for nettoydelsen fra jordbrugskapitalen er 
udeladt af hhv. totalfaktorproduktiviteten og sektorbytteforholdet.  

 

 
 
 

Driftstilskud samt skatter og afgifter 
De generelle driftstilskud i form af grundbetalingen, de grønne krav, støtte til unge landmænd, ø-
støtte, tilskud under landdistriktsprogrammet og tilskud under nationale tilskudsordninger forventes 
at falde med ca. 11 mio. kr. fra 2018 til 2019 og med ca. 113 mio. kr. fra 2019 til 2020. Faldet fra 
2018 til 2019 forklares primært med et fald i den direkte støtte på 643 mio. kr. og en forudsat stigning 
i udbetalinger under landdistriktsprogrammet (LDP) på 632 mio. kr. For en række ordninger under 
landdistriktsprogrammet er der en forsinkelse mellem bevilling af midler og tilsagn, hvilket f.eks. 
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gælder for investeringsstøtte og udbetalingen. Der er derfor forudsat en stigende udbetaling af støtte 
under udbetalt LDP i 2019 og 2020, idet det skal bemærkes, at timing af udbetalingerne under LDP 
er forbundet med stor usikkerhed. 

På baggrund af revisionsbesøg fra EU-Kommissionen er der i 2019 konstateret fejl i betalingsret-
tighederne i forhold til udjævningen. Fejlen rettes i udbetalingen i 2019. Dette vil ikke få indflydelse 
på den samlede støtte, men vil omfordele støtten, sådan at tilskuddet til støttemodtagerne med de 
højeste betalingsrettigheder vil falde forholdsvist meget fra 2018 til 2019, mens støttemodtagere med 
rettigheder under gennemsnittet vil få udbetalt lidt mere. Fejlen betyder også, at støttemodtagere med 
betalingsrettigheder over gennemsnittet har fået udbetalt for meget i perioden 2015 til 2018, mens 
støttemodtagere med betalingsrettigheder under gennemsnittet har fået udbetalt for lidt i samme pe-
riode. De modtagere, der har fået udbetalt for lidt, vil blive kompenseret i løbet af 2020. Det foreligger 
endnu ikke endelige tal for kompensationens størrelse; det skønnes dog at ca. 336 mio. kr. vil blive 
udbetalt til landmænd i 2020, mens et yderligere beløb vil blive udbetalt til forhenværende landmænd, 
som ikke længere indgår i opgørelsen. Med denne ekstraordinære udbetaling bliver de generelle 
driftstilskud i 2020 223 mio. kr. højere end skønnet for 2019. Mens der ikke vil være nogen formel 
udjævning af støtten i 2020, vil den kompenserende udbetaling reelt få en udjævnende effekt i 2020. 

Den direkte støtte (grundbetalingen, de grønne krav, støtte til unge landmænd og ø-støtte) for 2020 
er omgærdet af to relativt store usikkerhedsmomenter ved redaktionens afslutning. Dels er spørgsmå-
let om den fleksible overførsel fra søjle I til søjle II, den såkaldte fleksibilitetsbeslutning, i politisk 
proces ved redaktionens afslutning, og dels er der usikkerhed omkring niveauet af den finansielle 
disciplin.  

Den fleksible overførsel fra søjle I til søjle II har været på 7 pct. de seneste år og har været fastsat for 
perioden 2015-2019 siden reformperiodens begyndelse. Da der var usikkerhed omkring ordningerne 
under søjle II (LDP) efter 2020, blev der på daværende tidspunkt ikke truffet beslutning om fleksibi-
liteten i 2020. Procentsatsen kan i princippet være mellem 0 og 15.  

Støtten kan også blive reduceret som følge af reduktioner i EU-budgettet, den såkaldte finansielle 
disciplin. I 2020 er der på grund af faldende budget til landbrugsstøtteområdet tidligere udmeldt en 
forlods reduktion på 3,9 pct., men den kan blive suppleret af den ”almindelige” finansielle disciplin, 
som besluttes på et senere tidspunkt. Den finansielle disciplin er et engangsfradrag, som ikke har 
direkte indflydelse på det efterfølgende års budget.  

Det er forudsat, at fleksibilitetsbeslutningen bliver på 4,0 pct., og at den finansielle disciplin bliver på 
ca. 4,7 pct. Dette vil give en direkte støtte i 2020 på niveau med støtten i 2019 svarende til ca. 2.209 
kr. pr. ha i gennemsnitlig grundbetaling inklusive grøn støtte (eksklusive kompensationsudbetalingen 
i 2020). Hvis der holdes fast i forudsætningen om en finansiel disciplin på 4,7 pct., og fleksibilitets-
beslutningen i stedet sættes til 15 pct., vil det medføre grundbetaling inklusive grøn støtte på ca. 1.943 
kr. pr. ha i gennemsnit eller ca. 12 pct. lavere end forudsat. Sættes fleksibiliteten til 7 pct., mens der 
holdes fast i forudsætningen om den finansielle disciplin, vil det medføre grundbetaling plus grøn 
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støtte på ca. 2.136 kr. pr. ha i gennemsnit eller ca. 3 pct. lavere end forudsat. Endeligt er det også 
muligt, at fleksibiliteten sættet lavere. Sættes fleksibiliteten til 0 pct., mens der holdes fast i forudsæt-
ningen om den finansielle disciplin, vil det medføre grundbetaling plus grøn støtte på ca. 2.306 kr. 
pr. ha i gennemsnit eller ca. 4 pct. højere end forudsat. 

Mens der forudsættes en uændret udbetaling af direkte støtte fra 2019 til 2020, forudsættes udbeta-
lingerne under LDP og nationale tilskudsordninger at falde med 113 mio. kr. Den nationale ordning 
for målrettede efterafgrøder bliver f.eks. overført til en tilsvarende udvidet ordning under LDP i 2020. 
Der forhandles p.t. om udformningen af den fælles landbrugspolitik for perioden 2021-2027, men der 
er endnu ikke noget konkret udgangspunkt, som kan indarbejdes i indeværende analyse.  

De generelle skatter og afgifter omfatter primært ejendomsskatter og vægtafgifter på køretøjer. For 
ejendomsskatternes vedkommende forventes de at stige svagt med ca. 27 mio. kr. årligt i 2019 og 
2020, fra 945 mio. kr. i 2018 til hhv. 971 og 999 mio. kr. i 2019 og 2020. Afgiftsfritagelsen for 
vægtafgift på traktorer begynder gradvist at slå igennem. Der forventes således et fald i den årlige 
betaling af vægtafgifter på 5 mio. kr., således er niveauet i 2018 på 113 mio. kr. fremover ventes at 
være på 108 mio. kr. 

Finansielle poster 
De ordinære nettorenteudgifter, som indeholder både rente- og bidragsbetalinger, forventes at falde 
fra 5,0 mia. kr. i 2018 til 4,5 mia. kr. i 2019. Faldet i de ordinære renteudgifter skyldes primært 
faldende renter, hvor et relativt lille fald i renten i procentpoint, bliver til et relativt stort fald i de 
faktiske betalinger på grund af det i forvejen meget lave niveau.  Dertil kommer en relativt hastig 
afvikling af den dyreste bank- og kassekreditgæld som følge af den gode indtjening i sidste del af 
2019. Denne effekt ventes at blive større i 2020.  

Der er i de første tre kvartaler af 2019 afviklet realkreditgæld i landbruget for ca. 1.6 mia. kr., bl.a. 
med baggrund i at der på lån med indledende afdragsfrihed for alvor er ved at skulle betales afdrag 
(Olsen og Pedersen, 2016). For 2019 som helhed ventes realkreditgælden at falde med 2,1 mia. kr. 
Gælden i pengeinstitutter er i løbet af de første tre kvartaler steget med knapt 400 mio. kr., men den 
ventes at blive reduceret kraftigt i 4. kvartal. Dette skyldes dels en sædvanlig sæsonvariation, hvor 
bl.a. landbrugsstøtte og efterbetaling fra bl.a. Danish Crown udbetales i 4. kvartal, og dels som udtryk 
for den gode indtjening i sidste del af 2019.  

For 2020 forventes de ordinære renteudgifter at falde yderligere til 4,1 mia. kr., grundlæggende ba-
seret på samme forklaring som for 2019, dvs. faldende renter og reduktion i gæld, særligt bankgæld. 
Samlet set ventes en reduktion i gælden på ca. 8 mia. kr. fra 2018 til 2019 og en reduktion i gælden 
på ca. 10 mia. kr. fra 2019 til 2020. Derved fås en samlet gæld ultimo 2020 på ca. 309 mia. kr.  

Mens renteudviklingen på realkreditlån er forholdsvis forudsigelig inden for prognoseperioden, er 
udviklingen i bidragssatserne mere usikre. Det ventes, at bidragssatserne er stigende for de mindst 
kreditværdige landbrugskunder. Med stigende indtjening vil mange af disse kunder nu kunne betale 
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højere bidrag, og det vurderes at give den finansielle sektor mulighed for at øge bidragssatserne. Dette 
vil delvist modvirke effekten af den faldende rente.  

Vedrørende omkostninger til forpagtninger er den stigende tendens, der hidtil har været, i forpagt-
ningsafgifterne pr. ha vendt i 2018 med et fald i forpagtningsprisen på 4,7 pct. fra 2017 til 2018. 
Denne udvikling ventes at fortsætte ind i 2019 og 2020 med et årligt fald i forpagtningsprisen på 2 
pct. Udviklingen skal ses i lyset af udviklingen i rammevilkårene for planteavl, bl.a. øget krav om 
efterafgrøder, og i lyset af usikkerhed om den fremtidige landbrugsstøtte fra 2021. Det forpagtede 
areal ventes fortsat at stige i størrelsesordenen 3 pct. årligt. 

Bemærk i øvrigt i tabel 1.1 at ordinære nettorenteudgifter i 2020 næsten tangerer forpagtningsafgif-
terne. I 2014 var de ordinære nettorenteudgifter næsten dobbelt så høje som forpagtningsafgifterne, 
men hvor forpagtningsafgifterne samlet set ventes at være steget med et par procent årligt fra 2014 
til 2020, er nettorenteudgifterne faldet betydeligt. 

Indkomst efter finansielle poster 
Indkomsten efter finansielle poster, der er restbeløbet til forrentning af jordbrugenes egenkapital og 
aflønning af brugerfamiliernes arbejdsindsats på bedriften, forventes i 2019 at stige til 12,9 mia. kr. I 
perioden 2000 til 2018 har indkomsten efter finansielle poster kun én gang været over 10 mia. kr., og 
gennemsnittet for perioden har været på ca. 2,5 mia. kr. Resultatet i 2019 forventes således at blive 
ca. fem gange højere end gennemsnittet af de foregående 19 år, og 2019 ventes således at blive et 
særdeles tilfredsstillende år for sektoren som helhed. 

For 2020 ventes resultatet at blive yderligere forbedret til ca. 16 mia. kr., som er mere end det dobbelte 
af det beregnede arbejdsvederlag (ca. 7,4 mia. kr.). Hvis dette resultat holder, er der tale om et hidtil 
uset indkomstniveau for landbruget. 

1.2 Produktionsværdi, priser og produktion 
Udviklingen i jordbrugets nettorestindkomst afhænger af produktionsniveau, faktorforbrug og af æn-
dringer i produkt- og faktorpriser. Resultatet af den hidtidige og prognosticerede udvikling i produk-
tionsværdien og de tilhørende produktionsomkostninger fremgår af tabel 1.2. Det ses, at produktions-
værdien forventes at stige fra 75,7 mia. kr. i 2018 til 87,1 mia. kr. i 2019 for derefter i 2020 at lande 
yderligere lidt højere på ca. 89 mia. kr.  

Stigningen i værdien af de vegetabilske produkter er på ca. 7,1 mia. kr. fra 2018 til 2019, mens stig-
ningen i den animalske produktion er på ca. 4,3 mia. kr. fra 2018 til 2019. Dette dækker over svag 
fremgang for æg og fjerkræ, tilbagegang for mælk, kvæg, mink og andre animalske produkter og 
endelig en betydelig fremgang på ca. 5,6 mia. kr. i svineproduktionens produktionsværdi. 
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Tabel 1.2: Produktionsværdi og produktionsomkostninger, mio. kr. 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produktionsværdi mv.1 82.369 75.418 75.334 83.386 75.679 87.079 88.847 
          
Vegetabilske produkter i alt 27.024 26.921 24.916 27.709 24.401 31.470 27.544 
Korn 11.384 11.580 9.509 10.875 8.947 13.124 10.010 
Frø til udsæd 930 846 823 1.032 1.263 1.501 1.327 
Industrifrø (raps) 1.776 2.149 1.357 2.038 1.318 2.041 1.598 
Sukkerroer 959 476 575 506 446 404 464 
Kartofler 1.340 1.362 1.432 1.524 1.656 2.274 2.297 
Grovfoder 4.748 4.421 4.984 5.237 4.534 5.882 5.659 
Andre jordbrugsafgrøder 1.580 1.519 1.526 1.626 1.573 1.615 1.528 
Potteplanter 1.875 1.751 1.894 1.861 1.908 1.908 1.870 
Frugt og grønsager 2.026 2.204 2.274 2.342 2.204 2.156 2.228 
Andre gartneriprodukter 406 613 542 668 552 563 563 
          
Animalske produkter i alt 50.565 42.756 44.818 50.356 46.015 50.306 55.952 
Mælk 15.435 12.747 12.633 16.141 16.027 15.366 15.944 
Kvæg 2.784 3.006 2.894 3.095 3.105 2.755 2.685 
Svin 22.671 20.177 21.915 24.399 20.503 26.068 31.011 
Æg til konsum 722 768 806 852 885 929 977 
Fjerkræ 1.785 1.721 1.848 1.746 1.854 1.903 1.923 
Pelsdyr 6.823 3.980 4.415 3.748 3.269 2.920 3.051 
Andre animalske produkter 345 357 307 375 372 365 360 
          
Landbrugsmæssige tjenester mv. 4.780 5.741 5.600 5.321 5.263 5.304 5.351 
          
Produktionsomkostninger i alt2 76.982 78.328 77.627 78.646 79.011 79.985 79.050 
Udsæd mv. 2.550 2.482 2.565 2.472 2.482 2.498 2.394 
Foderstoffer 24.301 24.779 25.395 24.664 25.470 25.318 24.054 
Energi 3.466 3.000 2.921 3.040 3.264 3.369 3.239 
Handelsgødning 2.173 2.357 2.320 2.615 2.691 2.756 2.716 
Bekæmpelsesmidler 2.081 2.157 2.025 1.997 1.957 2.039 1.957 
Dyrlæge og medicin 1.485 1.602 1.298 1.357 1.336 1.278 1.299 
Reparation og vedligeholdelse 5.030 4.978 4.974 5.240 4.959 5.420 5.556 
Landbrugsmæssige tjenester 4.151 4.380 4.257 4.424 4.240 4.286 4.339 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 7.892 8.281 7.604 8.619 8.508 8.765 9.005 
Afskrivninger 8.661 8.649 8.497 8.113 8.134 8.158 8.217 
Lønnet arbejdskraft 7.124 7.766 7.811 8.238 8.355 8.585 8.861 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 8.068 7.897 7.960 7.867 7.615 7.514 7.413 
1. Inklusiv værdien af de mængdemæssige besætnings- og lagerforskydninger. Eksklusiv prisbetingede ændringer (konjunkturgevin-
ster) på beholdninger af korn.  
2. Inklusivt arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger. 

Produktionsværdien i tabel 1.2 kan dekomponeres til en priskomponent og en mængdekomponent, 
hvor der er gjort rede for udviklingen i prisindekset i tabel 1.3. Det ses, at det generelle salgsprisindeks 
for produkter mv. forventes at stige fra 2018 til 2019 for derefter at stige yderligere til 2020. Prisef-
fekten er meget sammensat, idet priserne for de vegetabilske produkter under ét stiger med 3,0 pct. 
fra 2018 til 2019, mens priserne på de animalske produkter stiger med 13,4 pct. i samme periode. 
Prisstigningen på vegetabilske produkter i 2019 dækker over, at priserne var høje i første halvdel af 
2019 men faldt i løbet af året og særligt efter høst. Dette uddybes nærmere i afsnit 1.4 om korn.  

Den store stigning for animalske produkter skyldes overvejende den kraftige stigning i prisen på svi-
nekød. Alle andre animalske priser ventes at falde eller at være uændrede, med undtagelse af mink. 
Mink er dog lidt specielt, da skindene for 2019 først bliver prissat på næste års auktioner. Prisen for 
pelsskind er derfor meget usikker. 
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Tabel 1.3: Prisindeks for jordbrugets produktion og faktorforbrug. Indeks. 2010 = 100 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produkter mv.1 127,4 114,5 114,1 121,5 118,1 128,3 130,5 
          
Vegetabilske produkter i alt 130,0 128,7 123,9 127,0 138,3 142,4 130,1 
Korn 158,3 156,2 140,7 147,2 172,3 183,4 148,6 
Frø til udsæd 160,1 156,8 181,9 181,9 205,2 195,0 195,0 
Industrifrø (raps) 160,6 167,0 172,0 176,3 172,6 179,5 178,6 
Sukkerroer 82,8 68,1 62,1 52,2 53,8 50,0 52,0 
Kartofler 125,2 126,4 120,3 126,1 136,5 140,4 139,5 
Grovfoder 98,0 102,7 103,6 104,5 107,4 107,4 110,2 
Andre jordbrugsafgrøder 154,0 131,5 123,4 123,6 129,4 129,9 125,3 
Potteplanter 104,5 103,7 107,3 107,5 105,1 105,1 103,0 
Frugt og grønsager 119,0 121,0 125,6 128,2 132,8 131,6 130,5 
Andre gartneriprodukter 115,7 113,9 113,9 113,5 116,1 118,5 118,5 
          
Animalske produkter i alt 125,3 105,5 107,1 117,3 106,0 120,2 130,0 
Mælk 134,4 107,2 101,4 127,3 124,2 119,7 121,6 
Kvæg 129,4 132,8 124,7 129,8 131,2 122,3 122,5 
Svin 117,7 104,6 110,1 119,2 98,6 129,2 146,3 
Æg til konsum 126,4 132,0 132,0 135,6 139,7 134,4 138,2 
Fjerkræ 160,1 151,8 150,0 147,1 148,8 149,0 148,3 
Pelsdyr 121,5 73,0 81,7 67,2 61,1 72,3 80,4 
Andre animalske produkter 122,8 124,7 127,8 128,6 132,7 132,7 132,7 
          
Landbrugsmæssige tjenester mv. 138,6 138,9 140,6 143,4 143,4 144,5 145,7 
          
Faktorforbrug i alt2 136,6 136,8 137,9 139,6 143,5 145,8 143,1 
Udsæd mv. 127,1 127,2 132,3 127,9 128,2 129,5 123,8 
Foderstoffer 140,7 138,7 138,7 138,7 145,0 147,8 136,4 
Energi 144,7 127,1 123,4 133,9 146,4 150,9 150,4 
Handelsgødning 156,2 160,7 156,5 145,9 150,2 153,9 151,6 
Bekæmpelsesmidler 193,3 196,1 194,2 196,9 195,1 195,1 195,1 
Dyrlæge og medicin 114,3 118,6 111,5 116,3 113,8 113,8 113,8 
Reparation og vedligeholdelse 124,6 126,9 129,3 131,2 132,6 135,2 136,2 
Landbrugsmæssige tjenester 138,5 138,9 140,6 143,4 143,4 144,9 146,7 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 139,9 145,8 151,3 155,1 162,1 164,1 165,8 
Afskrivninger 128,0 129,7 132,3 132,2 134,8 136,6 138,4 
Lønnet arbejdskraft 125,2 126,2 127,0 132,7 133,1 135,4 137,7 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 128,9 131,0 133,4 135,5 138,0 140,4 142,7 
          
Sektorbytteforhold 93,3 83,7 82,7 87,1 82,3 87,9 91,2 
1. Eksklusiv prisbetingede ændringer (konjunkturgevinster) på beholdninger af korn.  
2. Inklusivt arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger. 

 

I tabel 1.4 er mængdeforskydninger i produktionen og faktorforbruget vist. Driftsåret 2018/19 og 
dermed regnskabsresultatet for 2019 vil blive præget af en god høst i modsætning til høsten 2018, der 
var præget af tørken. Det vegetabilske produktionsindeks på 114,8 er dermed det næsthøjeste i peri-
oden 2005 til 2019, kun overgået af et indeks på 114,9 i 2017. Til sammenligning var det vegetabilske 
produktionsindeks på blot 92,1 i tørkeåret 2018.  

Den dårlige høst med lave udbytter i 2018 ses tydeligt i sammenligning med den gode høst i 2017 og 
2019. Mens den vegetabilske produktion stiger markant fra 2018 til 2019, så falder den animalske 
produktion for alle typer af produkter med undtagelse af æg og fjerkræ. Faldet i produktionen kan 
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formentligt forklares ved det et dårligt bytteforhold for bl.a. kvæg og slagtesvin i første del af året og 
lave foderbeholdninger på bagkant af tørken i 2018.  

Den animalske produktion i 2019 er dermed påvirket af paradokset med et meget lavt bytteforhold 
for slagtesvin primo 2019 og et meget højt bytteforhold for slagtesvin ultimo 2019. Man kommer 
dermed ud i, at produktionsomfanget på den ene side er påvirket af et meget lavt bytteforhold, mens 
den samlede produktionsværdi for svin er påvirket af meget høje priser og et meget højt bytteforhold 
i sidste del af året. 

Tabel 1.4: Mængdeindeks for jordbrugets produktion og faktorforbrug. Indeks. 2005 = 100 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produkter mv.1 111,7 114,6 111,9 115,2 107,9 113,5 113,2 
          
Vegetabilske produkter i alt 110,6 113,0 105,5 114,9 92,1 114,8 109,2 
Korn 103,1 106,3 97,1 106,1 74,5 102,5 96,8 
Frø til udsæd 93,3 84,2 70,0 85,2 95,5 119,5 105,7 
Industrifrø (raps) 207,0 241,0 147,7 216,4 142,9 212,9 167,5 
Sukkerroer 127,7 77,0 102,2 106,9 91,5 89,1 98,4 
Kartofler 115,9 121,3 131,9 144,2 115,8 154,6 157,2 
Grovfoder 128,2 123,3 115,7 119,9 101,1 131,1 122,9 
Andre jordbrugsafgrøder 83,8 94,3 101,0 106,8 98,6 100,1 98,5 
Potteplanter 77,3 72,7 76,8 75,3 79,0 79,0 79,0 
Frugt og grønsager 147,0 155,8 157,1 157,5 145,5 143,7 149,4 
Andre gartneriprodukter 83,4 127,9 113,2 139,8 113,0 113,0 113,0 
          
Animalske produkter i alt 111,2 112,4 112,9 113,8 115,5 111,1 113,9 
Mælk 115,1 118,8 121,1 123,4 126,4 125,8 128,4 
Kvæg 102,5 107,2 108,7 110,3 109,9 104,6 101,8 
Svin 105,2 105,9 104,8 104,9 107,2 104,0 109,3 
Æg til konsum 99,8 101,7 106,7 109,9 110,8 120,9 123,7 
Fjerkræ 81,4 82,2 88,9 84,8 85,7 87,9 89,2 
Pelsdyr 138,3 134,7 133,6 137,4 133,5 100,7 94,7 
Andre animalske produkter 137,5 130,4 113,5 108,9 101,4 98,7 97,2 
          
Landbrugsmæssige tjenester mv. 123,8 148,3 142,9 133,2 131,7 131,7 131,7 
          
Faktorforbrug i alt2 97,0 98,7 96,0 96,3 94,1 93,8 94,5 
Udsæd mv. 105,0 105,4 106,1 108,5 106,4 106,1 106,2 
Foderstoffer 94,5 96,7 96,1 93,3 92,7 90,5 93,2 
Energi 100,1 98,2 98,5 94,8 92,5 92,4 88,8 
Handelsgødning 93,2 96,0 99,9 116,9 116,8 116,8 116,8 
Bekæmpelsesmidler 81,4 83,1 78,8 76,6 75,8 79,0 75,8 
Dyrlæge og medicin 119,3 124,1 107,0 107,1 107,7 103,0 104,7 
Reparation og vedligeholdelse 112,2 109,5 104,7 110,8 103,4 110,8 112,8 
Landbrugsmæssige tjenester 97,3 102,4 98,4 100,3 96,2 96,1 96,1 
Tjenesteydelser fra andre erhverv 123,4 129,7 114,0 126,1 119,1 121,1 123,2 
Afskrivninger 92,6 91,3 87,9 84,0 82,6 81,8 81,3 
Lønnet arbejdskraft 121,8 131,7 131,5 132,8 134,2 135,6 137,6 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien 67,5 65,1 64,4 62,7 59,5 57,7 56,0 
          
Totalfaktorproduktivitet 115,2 116,1 116,5 119,7 114,6 121,1 119,8 
Anm. Der er anvendt implicit mængdeindeks ved manglende overensstemmelse mellem Danmarks Statistiks værdi-, pris- og mængde-
indeks.  
1. Inklusiv besætnings- og lagerforskydninger.  
2. Inklusivt arbejdsvederlag til brugerfamilien.  
Kilde: Danmarks Statistik (a og b) samt egne beregninger. 
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1.3 Produktionsomkostninger, faktorpriser og faktorforbrug 
Produktionsomkostninger ved jordbrugsproduktionen for hele sektoren skønnes at stige svagt fra 79,0 
mia. kr. i 2018 til 80,0 mia. kr. i 2019, jf. tabel 1.2. Den svage stigning kan til dels forklares ved 
reduceret animalsk produktion, hvor mink falder meget, og store driftsgrene som kvæg og svin viser 
beskedne fald. Faktorforbruget af foderstoffer falder således med 2,4 pct., mens de samlede foder-
omkostninger ventes at falde med 0,6 pct. qua en stigning i prisen på 1,9 pct. Det samlede forbrug på 
foderstoffer ventes således at falde med ca. 152 mio. kr. Den største forventede stigning i omkostnin-
gerne udgøres af posterne reparation og vedligeholdelse, tjenesteydelser fra andre erhverv og lønnet 
arbejdskraft. Reparation og vedligeholdelse udgør isoleret set ca. halvdelen af den samlede stigning 
i produktionsomkostningerne, dog er billedet mere komplekst, idet nogle omkostningskategorier sti-
ger, mens andre falder. Det overordnede billede af produktionsomkostningerne er en meget stabil 
udvikling.  

Stigningen i reparation og vedligeholdelse fra 2018 til 2019 kan ses som et udtryk for, at tidligere 
udskudt vedligehold delvist indhentes i lyset af den mere positive økonomi i 2019. Mens dette for-
mentligt vil forekomme, og der formentligt er et væsentligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, er 
stigningen også udtryk for et lavt niveau for reparation og vedligeholdelse i 2018. Dette kan dels have 
baggrund i en relativt let høst og efterårssæson i 2018 og dels et forsøg på at udskyde vedligehold i 
et år med tørke. Niveauet for reparation og vedligehold er således kun ca. 3,4 pct. højere end niveauet 
i 2017. Den næststørste stigning i omkostningerne kommer fra kategorien tjenesteydelser fra andre 
erhverv baseret på en prismæssig stigning på 1,2 pct. og en mængdemæssig stigning på 1,8 pct., der 
hver især virker beskedne. 

For 2020 ventes produktionsomkostningerne at falde tilbage til 2018-niveauet på 79 mia. kr., bl.a. 
som følge af at foderomkostningerne ventes at falde med 5 pct., hvilket dækker over en stigning i 
forbruget på 2,9 pct., men faldende priser. 

1.4 Udvalgte produktioner 

Korn 
Hvor kornhøsten 2018 var præget af et vådt efterår i 2017 og et ekstremt tørt forår/sommer i 2018, 
blev vækståret 2018-19 på mange måder mere venligt. Den tidlige høst i 2018 gav god tid til etable-
ring af vintersæd, og de fleste steder gav en tilpas mængde regn i august 2018 landmændene god 
mulighed for en perfekt etablering af vintersædsafgrøderne til 2019. For kornafgrøderne betød det, at 
der blev etableret mere vintersæd (vinterhvede, vinterbyg og rug) end året før, og der var derfor færre 
arealer tilbage til vårsæd (vårbyg, havre og vårhvede). Som det fremgår af figur 1.2, er arealfordelin-
gen for 2019 dermed tilbage på et mere ”normalt” niveau.  

Som det også ses af figur 1.1, er den langsigtede trend dog mindre vintersæd (med rug som undta-
gelse) og mere vårsæd. Det kan f.eks. ses ved, at det gennemsnitlige areal med vintersæd i 2005-09 
er væsentlig højere end det samme gennemsnit 10 år senere (2015-19) Baggrunden for dette skal nok 
findes i stigende problemer med græsukrudt i vintersæd, mere pløjefri dyrkning (hvor græsukrudt er 
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et særligt stort problem) samt flere efterafgrøder, som skal efterfølges af vårsæd. Dertil kommer at 
andelen af arealet med korn er faldende. Set i det lys, blev der etableret relativt meget vintersæd til 
høst 2019. 

Figur 1.1: Arealet med udvalgte afgrøder til høst 2018 og 2019 på landsplan (ha) 

 

Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Det afgrødevenlige vejr fortsatte i 2019. Vinteren var mild, og alle afgrøder (og ukrudt) kom grønne 
igennem vinteren. Også vårsæden blev etableret fint, og udbyttepotentialet af de kraftige afgrøder 
blev i det meste af landet vurderet meget højt i juni måned.  

Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige opgørelser blev den samlede kornhøst for 2019 på ca. 9,7 mio. 
tons – hvilket er ca. 5 pct. højere end gennemsnittet for de foregående 10 år. I forhold til den kata-
strofale kornhøst i 2018 på ca. 7,0 mio. tons er det således en stigning på ca. 38 pct. (Danmarks 
statistik, b).  

Høsten blev dog besværliggjort af en meget regnfuld august og september, og især i Nord- og Vestjyl-
land kæmpede landmændene med at få hele høsten i hus. Hvor alle kunne høste afgrøderne tørt i 
2018, blev der i 2019 brugt betydelige ressourcer på ineffektive høstdage og nedtørring af våde af-
grøder. Desuden var der også landmænd og områder i landet, hvor udbytterne skuffede lidt i forhold 
til det meget store potentiale, der ellers var udsigt til. Samlet set må 2019 dog betegnes som et godt 
år for planteavlerne. 
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I forhold til høsten 2020 har vejret indtil videre været udfordrende. Den sene høst 2019 har fra starten 
forsinket etablering af de nye afgrøder, og efterfølgende har efteråret også været overordentligt vådt, 
hvilket yderligere har forsinket såarbejdet og gjort kvaliteten af arbejdet dårligere. Konsekvensen er, 
at det forventes, at arealet med vintersæd reduceres med ca. 10 pct. i forhold til høsten 2019. Dertil 
kommer at udbyttepotentialet allerede nu er lidt forringet i vintersæden – både pga. senere etablering 
og pga. vandmættede og iltfattige jorde, der forringer rodudviklingen. 

Prismæssigt kom det danske marked i 2019 tilbage til en normal situation i den forstand, at en dansk 
kornpris igen er bestemt af, at det marginale korn skal afsættes til prisen på eksportmarkederne minus 
transportomkostninger. Efter høsten 2018 var Danmark i den helt usædvanlige situation, at vi måtte 
importere korn til verdensmarkedspriser plus transportomkostninger. Efter 2018 lå prisen for hvede 
på det danske marked tæt op ad prisen på råvarebørsen MATIF (Paris), mens der efter høsten 2019 
er blevet reetableret en prisforskel i et normalt leje med en dansk landmandspris på ca. 15-20 kr. 
under MATIF. 

I Europa har kornpriserne derudover også haft en lidt nedadgående tendens i 2019 med et prisfald på 
MATIF-børsen på ca. 10 pct. Årsagen skal primært findes i en markant bedre høst i Nordeuropa, der 
ligesom Danmark også havde en tørkeramt høst i 2018. Kornhøsten i EU er således steget 7,6 pct. i 
2019 (European Commission, 2019).  

På verdensplan er produktion af især hvede steget. Verdens samlede kornproduktion (inkl. majs mv.) 
forventes dog kun at stige med 0,7 pct. (European Commission, 2019). Selv om dette ikke er nok til 
at følge væksten i forbruget af korn, er lagrene dog stadig så store, at verdensmarkedspriserne er 
relativt uændrede i 2019. Også verdensmarkedspriserne for 2020 forventes at ligge på nogenlunde 
samme niveau. 

Der har været megen opmærksomhed på majsproduktionen 2019 i Midtvesten i USA. Produktionen 
fra dette område er så betydningsfuld, at det har en væsentlig indflydelse på kornpriserne globalt. 
F.eks. var det tørke i Midtvesten i 2012, der fik de danske kornpriser til at stige med ca. 35 pct. 
(Danmarks Statistik, b). Midtvesten har i 2019 haft et rekordvådt år med sen såning og sen høst som 
konsekvens. Bortset fra en kortvarig prisboble hen over sommeren har dette dog indtil videre ikke 
formået at skubbe til udviklingen i verdensmarkedspriserne.  

Ifølge tabel 1.3 forventes produktionsværdien for korn i 2019 at stige med 29,4 pct. i forhold til 20181. 
Bemærk dog, at dette er en fremskrivning af Danmarks Statistiks BFI-opgørelse, der bygger på priser 
i kalenderåret. I gennemsnit er prisen for korn i kalenderåret 2019 steget med 6,4 pct. i forhold til 

                                                 
 
1 Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af kornlagrene ultimo 2018 stemmer ikke overens med Danmarks Statistisk 
tilsvarende høstopgørelse for 2018. I samråd med Danmarks Statistik har vi derfor helt ekstraordinært valgt at korri-
gere lageropgørelsen, så de to datakilder er i overensstemmelse.   
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kalenderåret 2018, jf. tabel 1.4. Som redegjort ovenfor stemmer dette ikke overens med, at prisen for 
afgrøder høstet i 2019 er faldet. Vi vil kort prøve at redegøre for, hvad denne forskel betyder. 

Figur 1.2: Gennemsnitlige månedlige salgspriser for foderhvede (kr. pr. hkg) 

 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (2019a)  

 

Den enkelte landmand afregner sandsynligvis størstedelen af sin høst fra høsttidspunktet (august) til 
juli næste år. Ved nytår, når regnskabsåret slutter, skal der dog ske en periodeafgrænsning, og det 
korn, der er på lager, skal værdisættes. Tidligere konjunkturgevinster (dvs. prisstigninger/fald) i la-
gerværdien har generelt ikke været medtaget i opgørelser for landbruget. Af hensyn til kontinuitet i 
tallene følges dette princip i denne sektoropgørelse – hvilket også fremgår af fodnoten til tabel 1.2. 
Konsekvensen er, at produktionsværdien for høsten 2019 er baseret på en gennemsnitspris for kalen-
deråret 2019. I regnskabspraksis har man dog ændret princip, og lageret af korn bliver i landbrugets 
regnskaber prissat til en realistisk salgspris. Ofte (men ikke altid) vil denne pris have sammenhæng 
med de aktuelle priser omkring årsskiftet eller faktisk fakturerede priser i det nye år. Bruges denne 
metode, vil høsten 2019 blive prissat lavere, da prisen i andet halvår 2019 (og prisen omkring og efter 
nytår) er lavere end gennemsnitsprisen for hele 20192. 

For at tydeliggøre dette yderligere kan hvedepriserne for 2018 og 2019 i figur 1.2 betragtes. For 
landmanden bliver høsten 2018 i praksis solgt fra august 2018 og frem til sommeren 2019. Dermed 

                                                 
 
2 Netop derfor er det også lidt problematisk at fremskrive regnskabsresultaterne i forhold til planteproduktion, men 
mere om dette i afsnit 1.7. 
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bliver den lavere mængde for høsten 2018 kompenseret af en højere pris. Omvendt bliver høsten 2019 
reelt hos landmændene afregnet til lavere priser end høsten 2018.  

I sektoropgørelsen, hvor konjunkturgevinster ikke er med i lageropgørelsen, er det gennemsnitspriser 
for året (de stiplede linjer), der anvendes. I forhold til de faktisk afregnede priser vil sektoropgørelsen 
således undervurdere produktionsværdien af høsten 2018, men vil overvurdere produktionsværdien 
af høsten 2019.  

Raps og bælgsæd 
Arealet med raps og bælgsæd var i 2019 tilbage på et normalt niveau, jf. figur 1.1. Den tørre sommer, 
den tidlige høst og det lune efterår i 2018 gav ideelle etableringsbetingelser for rapsen. Også vinteren 
var lun, og rapsen var således grøn og kraftig med en rekordstor rodvikling, da væksten igen startede 
i foråret. Selv om foråret og sommeren også bød på vejrmæssig modgang, var udgangspunktet så 
godt, at rapsen kvitterede med det højeste gennemsnitsudbytte nogensinde på 44,0 hkg pr. ha. Det er 
14,2 pct. højere hektarudbytte end de foregående fem års gennemsnit og hele 28,2 pct. højere end i 
2018 (Danmarks Statistik, b). 

Bælgsæd blev ikke helt begunstiget af vejret på samme måde som raps. Foråret var udmærket, men 
især hestebønner har et stort vandbehov, og mange steder var jordens vandreserver ikke fyldt helt op 
efter tørken i 2018. Udbyttet i 2019 blev derfor ikke helt tilfredsstillende, men ligger dog tæt på de 
foregående fem års gennemsnit. Det er dog stadig markant op (+35 pct.) i forhold til katastrofeåret 
2018 (Danmarks Statistik, b).  

Mange har haft store forventninger til bælgsæd (især hestebønner) – ikke mindst i økologisk landbrug. 
Forventningerne har både gået på, at danskavlet bælgsæd skulle erstatte importeret sojaskrå, samt at 
udbytterne kunne stige kraftigt. I 2017 var der f.eks. nogle landsforsøg med endog meget høje udbyt-
ter. Med de katastrofale udbytter i 2018 og det middelmådige udbytte i 2019 er forventningen om 
meget større arealer nok sat lidt på pause.  

Prismæssigt har hestebønner til en vis grad fulgt kornprisen ned i 2019 (Føns, 2019). Rapsprisen har 
modsat bevæget sig lidt op i 2019 (Landbrug & Fødevarer, 2019a). En af årsagerne til den stigende 
rapspris er, at rapshøsten har været markant lavere i både EU og Canada i 2019 (European Commi-
sion, 2019). Rapsprisen har dog en stærk sammenhæng til prissætningen på andre olier – herunder 
især soja, palmeolie og råolie – da disse i visse anvendelser kan substituere hinanden. Ydermere synes 
politiske forhold særligt betydningsfulde for rapsprisen. Iblandingskrav af biodiesel (fremstillet af 
raps) samt de igangværende handelsforhandlinger mellem Kina og USA kan potentielt have stor be-
tydning for den fremtidige rapspris. Futures-markedet på MATIF-børsen forventer dog stort set uæn-
drede priser de næste par år. 

Produktionsværdien af raps i 2019 er tilbage på et højt niveau på ca. 2 mia. kr., jf. tabel 1.3. Årsagen 
er primært det rekordhøje hektarudbytte, mens arealet og prisen tidligere er set højere. Historisk er 
produktionsværdien på samme høje niveau som i 2013, 2015 og 2017, men her var arealet større. I 
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2020 forventes det, at produktionsværdien falder ca. 22 pct. pga. et mindre areal og et lavere udbytte, 
da rapsen sandsynligvis vil være præget af de dårlige etableringsbetingelser i 2019.   

Afgrødevalget for landmænd afhænger naturligvis blandt andet af det forventede prisforhold mellem 
afgrøderne. En tommelfingerregel siger, at prisen på raps skal være ca. dobbelt så høj som prisen på 
hvede, for at afgrøden er økonomisk attraktiv. Som det ses af figur 1.3 har prisforholdet de seneste 
fem år primært været i rapsens favør. Kun med den høje hvedepris efter høsten 2018 har dette været 
undtagelsen. Danske landmænd har derfor et økonomisk incitament til at dyrke raps. Alligevel bety-
der sædskiftekrav (raps skal helst ikke dyrkes oftere end hvert 5. år) og et vanskeligt etableringstids-
punkt midt i høsten3, at udbredelsen ikke stiger nævneværdigt i gennemsnit jf. figur 1.1. Årsvariatio-
nen er dog markant. Når høsten er tidlig overstået, vil mange således værre fristet til at etablere mere 
raps end planlagt.  

Figur 1.3: Forhold mellem afregningspriser på raps og foderhvede (kr. pr. hkg) 

 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (2019a)  

 

 

                                                 
 
3 Raps er meget følsom i den første fase efter etablering og skal helst etableres inden den 20.-25. august afhængig af 
landsdel. 
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Frø til udsæd 
Høsten af mark- og havefrø var i 2019 rekordstor. Dels var udbytterne generelt høje, og samtidig er 
det samlede areal det højeste nogensinde. Sammen med gode priser giver det en rekordhøj produkti-
onsværdi på 1,5 mia. kr. i 2019. Dermed har frøavlerne haft tre rigtigt gode år i træk med stignings-
takter på 20 pct. eller derover, og produktionsværdien er øget med hele 82 pct. i forhold til 2016.  

Frøfirmaerne har i de senere år oplevet stigende efterspørgsel, og efter tørken 2018 – hvor mange 
europæiske græsmarker og græsplæner tørrede væk og skulle etableres på ny – var efterspørgslen 
særlig høj (DSV-Frø, 2019; Mondrup, 2019). For at genopbygge lagrene har arealet med græsfrø 
derfor været rekordhøjt i 2019. Med et højt hektarudbytte – ifølge Christoffersen (2019) ca. 8 pct. 
højere end fem års gennemsnit i snit over alle arter – er lagrene nu ved at være fulde, og derfor 
forventes der et lidt lavere areal de kommende år. Også priserne forventes at sætte sig lidt med bag-
grund i de større lagre. 

Arealet med havefrø er også steget de senere år, og især er avlen af spinatfrø steget markant op til et 
niveau på ca. 10.000 ha. i 2019. Tørken tog hårdt på spinaten i 2018, og derfor var der behov for en 
ekstraordinær udvidelse af arealet i 2019. Med en god høst i 2019 forventes arealet dog at falde lidt 
igen i 2020. 

Selvom produktionsværdien sandsynligvis vil falde lidt tilbage i 2020, er dansk frøavl dog en bemær-
kelsesværdig succes. Historien bag er nogle frøfirmaer, der har været dygtige til at sælge danske frø 
rundt omkring i verden. Det drejer sig primært om græsfrø og hybridspinatfrø, hvor danske frø har 
en uforholdsmæssig stor andel af verdensmarkedet. Det helt rigtige klima til frøavl samt dygtige plan-
teavlere spiller naturligvis også en afgørende rolle i denne succes.  

Danske planteavlere vil rigtig gerne dyrke økonomisk konkurrencedygtige alternativer til korn, og 
med de relativt lave kornpriser siden 2012 har der næsten været en kamp mellem landmænd for at få 
kontrakt på højværdiafgrøder som græs og havefrø. Med de større arealer de senere år har flere glæ-
deligvis fået denne mulighed. 

Sukkerroer 
Arealet med sukkerroer var lille i 2019, hvor det samlede areal kun var på ca. 29.000 ha. Kun i 2015 
var arealet mindre, men det var på grund af store udbytter i 2014, så sukkerproducenterne kunne 
opfylde noget at kontrakten forlods. Dette er ikke tilfældet i 2019, så det lille areal er mindre end 
Nordic Sugar havde håbet. Det er dermed første gang, at interessen for at dyrke sukkerroer var mindre 
end udbuddet af kontrakter. Den tørre sommer og dermed mindre udbytte i 2018 var nok en del af 
forklaringen, sammenholdt med at prisen på korn var relativt høj henover sommeren 2018, hvorfor 
den forventede økonomi i alternative afgrøder til sukkerroer var god. Fra sukkerroebranchen er der 
nervøsitet over, om det er den danske sukkerproduktion, som vil blive taberne i den markedstilpas-
ning, som branchen er i gang med efter ophøret af sukkerkvoterne i 2017 (Dalby, 2019). I branchen 
er der en forventning om, at produktionen af sukker i Europa skal ned, men med et håb om at det ikke 
kommer til at være den danske produktion, som falder.  
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Fra sukkerfabrikkernes synspunkt er det vigtigt at opretholde den danske produktion, så fabrikkernes 
kapacitet kan udnyttes fuldt ud. På grund af store investeringer i fabriksanlæg er gennemsnitsomkost-
ningerne og dermed konkurrenceevnen meget følsomme overfor kapacitetsudnyttelsen af anlæggene. 
I 2019 er det lykkedes at tegne kontrakter for det ønskede areal, så Nordic Sugar kan forvente at køre 
med fuld kapacitetsudnyttelse på de to fabrikker i Nykøbing og Nakskov i 2020.  

Ifølge Dalby (2019b) er der roefabrikker i Tyskland, Polen og Frankrig, som er lukket, så det er ikke 
kun den danske sukkerproduktion, som er presset af de lave priser. Derudover er der stor usikkerhed 
om, hvad der sker efter Storbritanniens udtræden af EU, da Storbritannien importerer meget sukker 
fra EU.  

Dyrkningsforholdene for sukkerroer i 2019 har været gode. Der er kommet en tilpas mængde regn i 
løbet af sæsonen, så udbyttet er i top. Dog er der kommet så meget regn i løbet af efteråret, at det har 
gjort optagningen af roer besværligt og de leverede roer mere beskidte.    

Roekampagnen er ved redaktionens afslutning stadig i gang, og dermed kendes produktionen pr. ha i 
2019 endnu ikke, men den foreløbige status på de forarbejdede roer lyder på et rodudbytte over gen-
nemsnittet på ca. 75 tons pr. ha., men med en sukkerprocent under gennemsnittet (forventet ca. 16,9). 
Dette giver et sukkerudbytte svarende til gennemsnittet for de seneste fem år (ca. 12,7 tons pr. ha). 

Pris pr. ton polsukker i 2019 inklusive diverse tillæg er på ca. 1.180 kr., hvilket er 7 pct. lavere end i 
2018. Dette er en af årsagerne til den lille efterspørgsel efter roekontrakter til 2019-sæsonen. I 2020 
forventes prisen at stige en smule, så den bliver ca. 1.220 kr. pr. ton polsukker. 

Produktionsværdien af sukker forventes at blive ca. 440 mio. kr. i 2019, hvilket er lavere end den i 
forvejen lave produktionsværdi for 2018. I 2020 forventes produktionsværdien at blive på niveau med 
2018 på omkring 500 mio. kr. 

Kartofler 
Dyrkningssæsonen for kartofler har været god. Dog har der været udfordringer med kartoffelskim-
mel, specielt for marker hvor kartoflerne følger tæt efter hinanden i sædskiftet. Udbytterne er på ni-
veau med gennemsnittet for de seneste år, men noget højere end det tørkeramte 2018. Der forventes 
lidt lavere stivelsesindhold i 2019 end gennemsnittet for de senere år.  

Den største udfordring for mange kartoffelproducenter har i 2019 været meget våde optageforhold, 
hvor det i hele optageperioden har regnet meget. Det har mange steder været nødvendigt at køre med 
to traktorer foran optageren og foran vognene til frakørsel af kartofler. Thomsen (2019) beretter om, 
at der stadig ultimo november 2019 bliver taget kartofler op, og at man er begunstiget af, at der ikke 
har været nævneværdige frostskader i de kartofler, som stadig sidder i jorden trods det meget frem-
skredne tidspunkt.  
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Når kartoflerne er våde, er det ekstra vigtigt at være omhyggelig med opbevaringen, da lagersyg-
domme nemmere bliver et problem for kartofler taget op under våde forhold. Det er usikkert, om det 
vil få betydning for den mængde, som forarbejdes på kartoffelmelsfabrikkerne.  

I kartoffelbranchen er der megen usikkerhed vedrørende nedvisningsmidler og vækststandsning, hvor 
det er blevet forbudt at nedvisne med Reglone. Branchen håber dog stadig på en dispensation, da der 
ikke er fuldgode erstatninger på markedet p.t. Vækststandsning benyttes primært for at kunne opbe-
vare kartoflerne. I lægge- og stivelseskartoflerne sker vækststandsningen af hensyn til holdbarheden, 
hvilket også er et hensyn i spisekartoflerne, men her forbedres kogefastheden også ved nedvisning 
(BJ-agro, 2019). Af andre metoder til vækststandsning har der blandt andet været forsøg med knus-
ning af vækstpunktet, aftopning og rodunderskæring evt. i kombination med gasafbrænding af reste-
rende top.  

I forhold til arealer med kartofler har arealet med stivelseskartofler (melkartofler) været stigende de 
senere år og forventes i 2020 fortsat at stige. Omvendt går det nedad med arealet med spisekartofler, 
som dog i 2019 er på niveau med 2018. Den andel af spisekartoflerne som går til proces, f.eks. til 
kantiner mv., er medvirkende årsag til, at spisekartofler ikke falder mere. Siden 2014 er arealet med 
stivelseskartofler steget med 66 procent og er hovedårsagen til, at det samlede kartoffelareal er steget 
med en tredjedel siden 2014, så det i 2019 udgjorde 57.000 ha. 

Samlet set er der optimisme i kartoffelbranchen drevet af stivelseskartofler og læggekartofler. Dette 
afspejler sig i produktionsværdien af kartofler, som i perioden fra år 2000 til 2013 har ligget og svin-
get omkring 1 mia. kr. Siden 2014 har produktionsværdien været stødt stigende og passerede således 
1,6 mia. kr. i 2018. Den forventes at stige markant til 2019 og 2020, hvor produktionsværdien vil 
blive ca. 2,3 mia. kr. begge år som følge af noget større areal, stigende udbytte i forhold til 2018 og 
let stigende priser. 

Økologisk planteavl 
Selvom vi ikke laver en særskilt opgørelse for økonomien blandt økologiske planteavlere, er dette 
dog et område, som i 2019 bør kommenteres særskilt. Økonomien i økologisk planteavl står således 
over for en markant forringelse de kommende år.  

I de senere år har de økologiske planteavlere været igennem en god periode med en forholdsvis høj 
merpris for deres produkter i forhold til de konventionelle producenter. Denne merpris toppede i 
2017, hvor de konventionelle kornpriser var lave pga. stor global høst, mens de økologiske kornpriser 
var høje pga. et udækket indenlandsk behov efter økologisk foder. Den gennemsnitlige pris for kon-
ventionel byg i 2017 var således 107 kr. pr. hkg, mens DLG’s sammenlignelige puljepris for økolo-
gisk foderbyg var 241 kr. pr. hkg (Landbrug & Fødevarer, 2019a). 

I 2019 er prisforskellen mellem økologisk og konventionelt korn faldet kraftigt. I november 2019 er 
dagsprisen for økologisk foderbyg 145 kr. pr. hkg ab gård, mens den tilsvarende pris for konventionel 
foderbyg er ca. 110 kr. pr. hkg (VKST, 2019). Det er dog meget svært overhovedet at få priser på 
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økologisk foderkorn, da markedet ifølge grovvareselskaberne ligger helt stille uden køb og salg. Skal 
man sælge foderkorn i skrivende stund (især rug), er prisen derfor ofte som konventionelt korn. Mar-
kedet for omlægningskorn er tilsvarende helt væk.  

Det skal dog nævnes, at langt de fleste økologiske planteavlere givetvis har sikret en stor del af deres 
afsætning på forhånd med kontrakter, så høsten 2019 er generelt prissat til relativt høje priser. Det er 
derfor primært høsten 2020 og frem, der bekymrer de økologiske planteavlere. 

Figur 1.4 - Udviklingen i det økologiske areal på landsplan (ha) 

 

Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Baggrunden for dette prisfald er den bølge af omlægning til økologi, der er foregået fra 2016 til 2019. 
Som det ses i figur 1.4 var det økologiske areal i en årrække frem til 2015 stabilt på ca. 175.000 ha. 
Bemærk at forskellen i figur 1.4 mellem det fuldt omlagte areal (den røde linje) og det samlede areal 
(med blåt) er de arealer, der er under omlægning. I 2016 sker der således en markant forøgelse af 
nettoomlægning4 til økologi, som fortsætter i både 2017, 2018 og 20195 Disse arealer vil først to år 
senere være fuldt omlagte.     

                                                 
 
4 Nye arealer der omlægges minus arealer der lægges tilbage til konventionel brug eller overgår til andre anvendelser, 
f.eks. skov, by eller vej. 
5 I forbindelse med Fællesskema for 2019 er der ansøgt omlægning for nye 30.000 ha. (Olsen, 2019) 
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Politisk er der fortsat bred opbakning til en øget omlægning af dansk landbrug til økologi. Spørgsmå-
let er derfor, hvordan balancen mellem udbud og efterspørgsel af økologiske planteprodukter vil ud-
vikle sig fremover, og om der kan skabes efterspørgsel og dermed incitament til yderligere omlæg-
ning af arealer.  

Langt størstedelen af de økologiske arealer bliver brugt til foder – skønsmæssigt ca. 85 pct., hvoraf 
langt størstedelen bruges i mælkeproduktionen. Det forholdsmæssige areal til græs og grønfoder er 
faldet lidt i forbindelse med bølgen af omlægninger, men fylder stadig ca. 54 pct. (2018), mens an-
delen til korn og andre landbrugsafgrøder er steget lidt til henholdsvis ca. 33 og 8 pct. i 2018 (Dan-
marks Statistik, b). Korn og andre landbrugsafgrøder bliver dog også primært brugt til foder – heraf 
ca. to tredjedele til mælkeproduktionen. Indtil videre er det derfor primært efterspørgslen efter foder 
og især til mælkeproduktionen, der er afgørende for balancen mellem udbud og efterspørgsel og der-
med incitamentet til omlægning. 

Figur 1.5 – Balance mellem produktion og forbrug af økologisk foderkorn (tons) 

 

Kilde: Olsen (2019) 

 

Figur 1.5 viser en opgørelse og prognose for produktion og forbrug af økologisk foderkorn lavet i 
september 2019 af SEGES Økologi Innovation (Olsen, 2019). Prognosen bygger på et skøn over 
udviklingen i den animalske produktion, kornudbytter og anvendelse af de arealer, der til og med 
2019 er omlagt til økologi. Figuren viser tydeligt, hvordan et kornunderskud før 2018 er blevet vendt 
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til et kornoverskud fra 2019 og frem. Ydermere er der ikke udsigt til, at dette overskud forsvinder 
lige med det samme. 

Det bliver sandsynligvis svært at eksportere økologisk foderkorn med en stor merpris for økologi, da 
konkurrencen fra f.eks. Baltikum er høj. Spørgsmålet er, om der er andre afgrøder end foderkorn, der 
realistisk set kan komme til at betyde så meget mængdemæssigt, at de kan overtage betydelige dele 
af arealet fra foderkorn.  

Et optimistisk bud på de arealer, der i 2019 bruges til korn til konsum (dvs. brødkorn, maltbyg, gryn-
havre mv.) er ca. 20.000 ha. Med et gennemsnitsudbytte på ca. 3,8 tons pr. ha skal konsumarealet 
forøges med ca. 10.000 ha. årligt (dvs. ca. 50 pct.) for at aftage arealet fra overskuddet af foderkorn 
på ca. 75.000 tons i 2020 og 2021. Det vil selvsagt være en stor opgave.  

Af andre mulige veje frem nævnes ofte proteinafgrøder, f.eks. ærter til konsum og græsprotein som 
erstatning for importeret sojaprotein til foder. Igen bliver problemet sandsynligvis, at mængderne og 
dermed arealbehovet ikke er så stort, at det for alvor rykker på balancen – i hvert fald ikke på kort 
sigt.  

Tages de pessimistiske briller på, er der også på lidt længere sigt strømninger, der kan true efter-
spørgslen. De forbrugere, der efterspørger mere økologi, kunne godt være de samme forbrugere, der 
i fremtiden vil efterspørge mindre kød og mælkeprodukter. En øget efterspørgsel efter økologi gene-
relt kan derfor meget vel blive mere end modvirket af en mindre efterspørgsel efter foder til kød- og 
mælkeproduktion. I det hele taget kan klimadagsordenen godt vise sig at være en forhindring for 
yderligere omlægning til økologi. 

Markedet for økologi har også tidligere været ude for store svingninger, og erfarne økologer lader sig 
næppe skræmme af den nuværende nedtur. Omvendt kan der måske nok være nogle, der har omlagt 
i den seneste bølge, der vil falde fra, hvis økonomien bliver tilstrækkeligt dårlig. I det hele taget er 
det måske lidt svært at se, hvor efterspørgslen til en fordobling af det økologiske areal skal komme 
fra – medmindre produktionen bliver væsentlig mere ekstensiv.  

Gartneriprodukter 
Gartneribranchen er en meget differentieret branche med mange forskellige produkter, som ikke alle 
kan blive omtalt her. En af de produktioner, som dog fremhæves i år, er frugthøsten, som i 2019 er 
blevet ramt af nattefrost i blomstringsperioden i starten af maj. Dette har gået ud over udbyttet og 
kvaliteten af specielt æbler og pærer i både Danmark og i resten af EU. Bisgaard (2019) rapporterer 
f.eks. om faldende produktion af æbler og pærer i EU i størrelsesordenen 8 pct. under gennemsnittet 
for de seneste år og 20 pct. under udbyttet for 2018 for æbler og henholdsvis 9 og 14 pct. under for 
pærer.  
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Arealet med frugt og bær er stigende i Danmark og er steget med ca. 30 pct. siden årtusindeskiftet 
(Møllenberg og Larsen, 2019). Det er primært frilandsarealet, som er steget, mens arealet i væksthuse 
er faldet i perioden.  

I 2019 forventes gartneriproduktionen at være på ca. 4,7 mia. kr. og dermed udgøre godt 5 pct. af 
jordbrugets samlede produktionsværdi eller 15 pct. af værdien af de vegetabilske produkter. Produk-
tionsværdien for potteplanter forventes i 2018 at udgøre ca. 40 pct. eller 1,91 mia. kr. af den samlede 
gartneriproduktion. Produktionsværdien fra andre gartneriafgrøder fordeler sig på frugt og grøntsager 
(2,2 mia. kr.) og andre gartneriafgrøder (563 mio. kr.). Både omfanget og fordelingen af produktionen 
forventes at være på samme niveau i 2020 som i 2019, dog med en lille stigning for frugt og bær og 
et lille fald for potteplanterne.  

Resultaterne for potteplantegartnerierne med mere end to helårsarbejdere, som er præsenteret i afsnit 
1.7, viser, at deres indkomst stiger mere end deres væksthusareal fra 2018 til 2019. Dette skyldes 
primært, at denne bedriftstype har andre aktiviteter end kun potteplanteproduktion, og at disse akti-
viteter i stigende grad bidrager til indtjeningen, mens indtjeningen fra potteplanterne følger udviklin-
gen i væksthusarealet.  

Grovfoder 
Grovfoderproduktionen i 2019 har været præget af et forøget areal og udbytter over middel, på trods 
af en våd og vanskelig majshøst. Det øgede areal skal formentligt ses som udtryk for et behov for 
opbygning af bufferlagre, som blev reduceret kraftigt som følge af tørken i 20186. Arealet med grov-
foder i omdrift er således ca. 5 pct. højere i 2019 end i 2018, hvor arealet var ca. 2,5 pct. højere end i 
2017. For 2020 ventes et faldende areal med grovfoder i forhold til 2019, men et areal der dog er 
højere end 2017. Det forventes, at mælkeproducenterne har et ønske om yderligere lageropbygning i 
2020, hvorefter grovfoderarealet formentligt vil falde lidt igen, med mindre mælkeproduktionen be-
gynder at stige.  

Udbytterne i majs vurderes i 2019 til at være lidt over middel, mens udbytterne for græs i omdrift har 
været i størrelsesordenen 12 pct. højere end et historisk gennemsnit, næsten på niveau med rekordud-
bytterne i 2017. For 2020 ventes udbytteniveauerne at falde lidt til et trendbaseret niveau. 

Mælk 
Prisen for mælk har været bemærkelsesværdigt stabil i 2019 sammenlignet med meget svingende 
priser de seneste 10 år. Den konventionelle mælkepris ventes i 2019 at lande på et niveau, der er ca. 

                                                 
 
6 Danmarks Statistik tager i deres opgørelse ikke højde for ændring i lagre af grovfoder. Der er dog ikke nogen tvivl om, 
at der har været et stort træk på lagrene efter tørken i 2018. I vores opgørelse af produktionsværdien 2018 estimerer 
vi helt ekstraordinært dette lagertræk ud fra udbyttedata – således at ændringen i produktionsværdien 2018 svarer til 
estimerede udbyttetal. Dette er i øvrigt helt parallelt til metoden til opgørelse af kornlagre som tidligere omtalt.  
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3,8 pct. lavere end i 2018, og for 2020 ventes en mindre stigning på ca. 1,7 pct. til et niveau omkring 
261 øre pr. kg konventionel mælk som gennemsnit for året.  

Figur 1.6 viser udviklingen i den danske mælkenotering fra 1995 til 2019. Som det fremgår af figuren, 
var der i perioden før 2004 tale om meget stabile priser; i perioden fra 2004 til medio 2007 var mæl-
keprisen også relativt stabil, men dog på et noget lavere niveau. Fra medio 2007 og frem til ultimo 
2018 har mælkeprisen været meget volatil – særligt sammenlignet med den meget stabile mælkepris 
før 2007, og det seneste år har prisen igen kun udvist små udsving.   

Figur 1.6: Mælkenoteringen, øre pr. kg (4,2 pct. fedt, 3,4 pct. protein) 

 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (2019a) via Farmtal Online (konventionel og økologisk) samt Danmarks Statistik, b (Mælk ab landmand) 

 

Den stabile pris i 2019 vurderes dog ikke at være udtryk for en længerevarende stabil periode i mæl-
kepriserne. Mens der ikke er udsigt til store ændringer for 2020, vurderes det på lidt længere sigt, at 
mælkeprisen kan variere betydeligt omkring det nuværende niveau, som ligger tæt på en langsigtet 
trend for mælkeprisen.  

Den samlede indvejning af både konventionel og økologisk mælk til mejerierne var i 2018 i alt på 
5,62 mia. kg og forventes i 2019 at være ca. 0,6 pct. lavere end i 2018. Det er første gang siden 2011, 
at mælkeindvejningen er faldet, og dermed første gang efter kvotesystemets ophør, at produktionen 
er gået tilbage. Baggrunden for faldet er formentligt knyttet til tørken i 2018 og deraf følgende lave 
grovfoderbeholdninger som grundlag for produktionen i 2019. Bytteforholdet mellem mælkeprisen 
og tilskudsfoder har dog også været lavt, hvilket også kan have betydning.  
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I 2020 forventes produktionen at stige med 2,1 pct. Bestanden af malkekøer i Danmark forventes at 
falde i 2019 til ca. 565.000 malkekøer, mens den ventes at stige i 2020 med ca. 0,7 pct. Stigningen i 
mælkeindvejningen ventes dermed primært at være en følge af forventet ydelsesfremgang pr. ko.  

Den samlede produktionsværdi af mælk ventes at falde svagt fra 16,0 mia. kr. i 2018 til ca. 15,4 mia. 
kr. i 2019 for igen at stige til 15,9 mia. kr. i 2020. Produktionsværdien i 2019 og 2020 ventes dermed 
at være tæt på det hidtidige rekordniveau på 16,1 mia. kr. i 2017. 

Som det fremgår af tabel 1.8 og 1.9, kan både konventionelle og økologiske mælkeproducenter for-
vente rekordresultater for 2020. Meget kan naturligvis ske endnu, som kan forringe de forventede 
resultater, men selv om svineproducenternes resultater for 2020 tager megen fokus i dette kapitel, er 
det værd at bemærke, at mælkeproducenternes resultater også forventes at blive historisk høje.  

Slagtekvæg 
Den danske oksekødsbranche har været under pres i 2019 med et vigende bytteforhold drevet af høje 
foderpriser på bagkant af tørken og lave priser på oksekød gennem længere tid, illustreret ved EU-
ROP-noteringen for udvalgte klasser i figur 1.7.  

Figur 1.7: Slagtekreaturer, øre pr. kg slagtevægt EUROP-ugepriser udvalgte klassificeringer 

 

Kilde: Landbrug & Fødevarer (2019b)  

 

Det lave bytteforhold har ført til en stigende eksport af spædekalve under 2 måneder i 2019. De første 
10 måneder af 2019 er der således konstateret en eksport på ca. 36 tusinde kalve i forhold til en årlig 
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eksport af kalve på hhv. ca. 33, 30 og 34 tusinde kalve i 2016, 2017 og 2018 (Landbrug & Fødevarer, 
2019c). 

Som ovenfor nævnt er bestanden af malkekøer tilmed svagt faldende i 2019, hvor der forventes et 
fald i malkekobestanden på 1,3 pct. i forhold til 2018 og et fald i bestanden af ammekøer på 4,3 pct. 
i forhold til 2018. Andelen af fødte kalve, der eksporteres, er dermed yderligere stigende.  

Noget af udviklingen i prisen på oksekød kan være en konsekvens af uro i markedet på grund af 
Brexit, hvor irske eksportører søger at opdyrke alternativer til det britiske marked. 

Slagtninger af køer og kvier forventes primært drevet af økonomien i mælkeproduktionen. Der for-
ventes ikke store udsving i denne produktion. Produktionen af slagtekalve og ungtyre er derimod 
mere følsom over for bytteforholdet mellem foderprisen og noteringen på kødet, og her er der i for-
hold til svineproduktion tale om en væsentlig længere produktionscyklus og dermed længere kapital-
binding i besætningen. Herudover er der usikkerhed omkring fortsættelsen af slagtepræmierne for 
kvier, tyre og stude. Hvis der ikke er udsigt til en slagtepræmie for dyr slagtet i 2021, må det forventes, 
at eksporten af spædekalve vil stige i løbet af 2020.  

Den faldende notering og de højere foderpriser samt usikkerheden om niveauet af evt. fortsatte slag-
tepræmier medfører, at et antal slagtekalveproducenter ophører med produktionen. Produktionen af 
kalve og ungtyre er i forvejen koncentreret på relativt få bedrifter. Således havde blot 143 bedrifter 
en besætning på over 250 tyre og tyrekalve svarende til 40 pct. af bestanden af tyre og tyrekalve i 
2018 (Danmarks Statistik, b (HDYR2)). I 2017 var der 43 bedrifter med en besætning over 1.000 tyre 
og tyrekalve. Dette tal var i 2018 faldet til blot 30 bedrifter, mens den samlede bestand af tyre og 
tyrekalve kun faldt med 9 pct., hvilket svarer til en stigning i den gennemsnitlige besætningsstørrelse 
på 30 pct. for denne størrelseskategori på et år. Koncentrationen i slagtekalveproduktionen ventes at 
fortsætte ind i 2020 og forventes at blive fulgt af øget eksport af kalve til bl.a. Holland i 2020.  

Således forventes en ændring i mængdeindekset på kvæg på -4,3 pct. fra 2018 til 2019 og en ændring 
i mængden på -2,7 pct. fra 2019 til 2020. Prisen ventes at falde med 6,8 pct. i 2019 sammenlignet 
2018. I 2020 ventes stort set uændrede priser.  

For 2019 ventes den samlede produktionsværdi for oksekødsproduktionen (ab landmand) i absolutte 
termer at være på ca. 2,76 mia. kr., mens den for 2020 ventes at være på 2,69 mia. kr. svarende til 
hhv. ca. 11 og 14 pct. under 2018-niveauet. Niveauet for oksekødsproduktionen er for 2020 – ud over 
almindelig markedsusikkerhed – underlagt ekstra politisk usikkerhed omkring niveauet og rammerne 
for de fremtidige slagtepræmier.  

Svin 
Svinesektoren har for alvor haft fokus på afrikansk svinepest (ASF) i 2019, som har haft stor betyd-
ning for den samlede svineproduktion på verdensplan. Sygdommen er dødelig for svin, men er ikke 
skadelig for mennesker. Men på grund af den store konsekvens for smittede svinebesætninger er 
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mange lande med import af svinekød meget opmærksomme på, at der ikke må være udbrud af ASF i 
de eksporterende lande. Sygdommen har gennem 2019 bredt sig over store dele af Østeuropa og 
Asien. De registrerede tilfælde af ASF i EU fremgår i tabel 1.5.  

Tabel 1.5. Fordeling af udbrud af afrikansk svinepest i EU i 2018-2019. Kilde: FVST (2019) 
 2018 2019* 
 Tamsvin** Vildsvin** Tamsvin** Vildsvin** 
     
Estland 0 230 0 75 
Letland 10 685 1 313 
Litauen 51 1.446 19 427 
Polen 109 2.443 48 1.965 
Tjekkiet 0 28 0 0 
Rumænien 1.163 174 1.609 578 
Ungarn 0 138 0 1.337 
Bulgarien 1 5 41 94 
Belgien 0 163 0 481 
Slovakiet 0 0 11 17      
Total 1.334 5.312 1.729 5.287 

* Indtil 18. november 2019 
** For tamsvin er angivet antal smittede besætninger, mens der for vildsvin er angivet antal smittede dyr 

 

Som tallene i tabel 1.5 vidner om, så er ASF til stede i væsentlig grad i den europæiske svineproduk-
tion. Således er der i 2019 frem til medio 2019 registreret flere besætninger smittet med ASF end i 
hele 2018, og antallet af smittede vildsvin er foreløbig på niveau med hele 2018. Kun Tjekkiet er 
lykkedes med at gøre sig fri fra ASF, efter at 28 vildsvin var smittet i 2018. 

Branchen har intensiveret informationskampagner for at informere om risikoen for smitte, hvis man 
fodrer grise med inficeret svinekød. Lastbiler, som transporterer grise mellem medlemslande i EU, 
skal vaskes og desinficeres ved aflæsning i medfør af EU-reglerne. Derudover har branchen i Dan-
mark skærpet egne standarder og har forskellige karantæneregler for lastbiler alt efter, hvor de har 
været forud for ankomst til Danmark. Vaske- og desinfektionspladserne ved den dansk/tyske grænse 
er gratis for transportvirksomhederne, hvis de afleverer deres GPS-oplysninger for den sidste uge. 
Chaufføren får udleveret et vaskecertifikat, som han kan vise til landmanden, hvor de skal hente grise. 
Trods den store indsats for at beskytte sig mod ASF er der i branchen stor bekymring for, at smitten 
skal komme til Danmark. 

Prisen på svinekød er i et historisk perspektiv meget høj i øjeblikket (se figur 1.9) og medfører høj 
indkomst hos danske svineproducenter. Det materialiserer sig i et højt resultat i 2019 og en forvent-
ning om endnu bedre resultat i 2020, hvor prisen forventes at være høj i hele kalenderåret. Dette er 
dog under forudsætning af, at Danmark ikke bliver ramt af ASF.  

Forventede regnskabsresultater for 2019 og 2020 for svineproducenter med mere end to helårsarbej-
dere kan findes i afsnit 1.7, og her ses forventet driftsresultat for 2019 på 3,8 mio. kr. pr. bedrift i 
2019 og 6,5 mio. kr. i 2020.  
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Den høje svinepris skyldes en faldende bestand af svin i store dele af verden, men særligt i Kina. 
Figur 1.8 viser bestanden af svin i udvalgte lande fra 1962 til 2017, og her fremgår det, at Kinas 
svineproduktion er markant højere end andre store svineproducerende lande (Pig Progress, 2019). I 
2017 forbrugte kinesiske forbrugere ca. 47 procent af verdens svinekød (OECD, 2019). 

Statistikker vedrørende svineproduktionen i Kina er omgærdet med nogen usikkerhed, men ifølge 
Rabobank (Chiang og Sun, 2019) er svineproduktionen i Kina faldet med 25-35 procent forhold til 
niveauet før udbruddet af ASF i 2018. Derudover forventer Rabobank endnu et fald i 2020, så pro-
duktionen i Kina falder med 40 pct. i forhold til 2018 (Berkhout, 2019). De officielle statistikker fra 
OECD (2019), som bygger på kinesiske regeringskilder, melder dog ikke om så stort et fald. I 2017 
var bestanden i Kina på 440 mio. grise, og en reduktion på ca. 25 pct. svarer dermed til ca. 113 mio. 
grise7, hvilket til sammenligning svarer til summen af USA’s, Tysklands og Danmarks bestand i 
2017. 

Figur 1.8. Bestanden af grise i udvalgte lande i perioden 1962 til 2017.  

 

Kilde: Pig Progress (2019) 

 

Det store fald i svineproduktionen på verdensplan er baggrunden for de store prisstigninger på svine-
kød i 2019, og selvom der forventes at komme en markedsreaktion fra svineproducenter i både Nord- 
og Sydamerika og i Europa, så er det ikke nok til på kort sigt at opveje det massive fald i produktionen 
i Kina. Pan og Chiang (2019) vurderer, at det sandsynligvis vil tage tre til fem år at få den kinesiske 
svineproduktion genopbygget, men også at den samlede produktion sikkert ikke vil komme tilbage 
på samme niveau som før udbruddet af ASF. De forventer, at fjerkrækød i 2025 vil udgøre 30 pct. af 

                                                 
 
7 Kina: 440,6 mio.; USA: 73,4 mio.; Tyskland: 27,6 mio.; Danmark: 12,3 mio. 
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det samlede kødforbrug, hvor det i dag udgør 21 pct. (OECD, 2019). Den stigning i fjerkrækødfor-
bruget forventes at være på bekostning af svinekødet. Derudover er der også udbrud af ASF i andre 
asiatiske lande, såsom Myanmar og Vietnam med store bestande af grise.  

I forhold til ASF står de danske svineproducenter dermed i en gunstig situation p.t., men også med 
en stor risiko, da højprismarkedet kræver, at der ikke er udbrud af ASF i Danmark. I skrivende stund 
er der fundet ASF i vildsvin i den vestlige del af Polen, og der er stor risiko for, at smitten spreder sig 
yderligere mod vest ind i Tyskland – og dermed også en betydelig risiko for, at den kommer til Dan-
mark. I en nylig analyse fra Hansen et al. (2019) er den økonomiske effekt af, at ASF-smitten kommer 
til Danmark, opgjort til 2-5 mia. kr. I analysen er den økonomiske effekt afhængig af perioden, hvor 
eksport af dansk svinekød til lande uden for EU er begrænset, og denne periode afhænger af, om det 
er tamsvin eller vildsvin, som smittes. Det skal bemærkes, at denne opgørelse er baseret på lavere 
priser end forudsat for 2020, hvorfor et udbrud i en højprissituation vil gøre det estimerede tab højere.  

Selv hvis Danmark ikke får ASF-smitten, så er den høje eksportpris til dels afhængig af, at Kina 
tillader import af svinekød. Den igangværende handelskrig mellem USA og Kina har medført, at den 
amerikanske svinekødspris ikke er steget så meget som den europæiske pris (Strak, 2019), men den 
forventes i 2020 at stige, delvis på grund af omdirigering af verdensmarkedet, men også som følge af 
forventede åbninger for handel med svinekød mellem USA og Kina.  

Den danske produktion af svin er præget af et fortsat stigende antal smågrise, som eksporteres. Den 
stigende eksport er i en længere årrække sket på bekostning af antal slagtesvin, som slagtes i Danmark 
(Landbrug & Fødevarer, 2019d). Faldet stagnerede i 2018, men kun for at tiltage i styrke i 2019. Det 
kan have været støtten til etablering af slagtesvinestalde i 2016, som har medført stagnationen i antal 
svin slagtet i 2018.  

Som det fremgår af figur 1.9, har eksportprisen på smågrise været meget svingende de seneste år. 
Lavpunktet i efteråret 2018 var efter udbruddet af svinepest i Belgien, hvor efterspørgslen efter små-
grise fra tyske slagtesvineproducenter var lav grundet usikkerheden forbundet med den fremtidige 
smittesituation i Europa. Den beregnede notering for smågrise i figur 1.9 følger i store træk slagte-
svinenoteringen, hvor kun udsving i produktionsomkostningerne mellem smågriseproducenter og 
slagtesvineproducenter kan få den til at afvige.  
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Figur 1.9:  Smågrisepris, kr. pr. gris og slagtesvinenotering, kr. pr. kg 

 

Kilde: SEGES (2019) 

 

Grundlæggende er det efterspørgslen efter smågrise fra primært Tyskland og Polen, som er drivende 
for prisen på eksportgrise. Hvis den forventede eksportnotering er højere end forventningen til den 
beregnede smågrisenotering i Danmark, så vurderes udviklingen at fortsætte mod et større antal små-
grise, som eksporteres. I perioden fra januar 2012 til november 2019 har eksportprisen været højere 
end den beregnede notering i 68 pct. af ugerne, og den har gennemsnitligt været 29 kr. pr. gris højere8. 
Der er flere årsager til, at efterspørgslen fra tyske slagtesvineproducenter for danske smågrise er så 
høj, at det fører til høje eksportpriser (Jensen et al., 2009).  
 
I Jensen et al. (2009) nævnes:  

− Momsfordel for tyske slagtesvineproducenter 
− Lempeligere miljøkrav til tyske producenter 
− Lavere løn til slagteriarbejdere i Tyskland end i Danmark 
− Tilskud til leverance af gylle til biogasanlæg 

 
Derudover vurderes den højere slagtevægt i Tyskland også at være en fordel for tyske producenter, 
da indkøbsprisen for smågrise målt pr. kg kød produceret dermed er lavere. Det skal bemærkes, at 
der også er indført højere vægtgrænser af danske slagterier.  

                                                 
 
8 Der bliver forhandlet tillæg i både Danmark og Tyskland ligesom afregningspriserne varierer efter sygdomsstatus, så 
prisforskellen skal kun opfattes som indikativ for forskellen på omsætning i Danmark og eksport. 
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De fleste af fordelene fra Jensen et al. (2009) vurderes stadig at være gældende, men dog er den 
danske miljølovgivning blevet ændret, så man nu også må udbringe husdyrgødning svarende til 1,7 
DE9 pr. ha fra svinebedrifter, hvilket er en fordel for danske slagtesvineproducenter. Siden analysen 
i Jensen et al. (2009) er det danske arealkrav, som krævede, at større bedrifter skulle eje en større 
andel af deres harmoniareal, også blevet ophævet. Endelig rapporterer internationale medier om, at 
Tyskland bryder nitratdirektivet og skal stramme op på reguleringen af landbruget (European Anglers 
Alliance, 2018). Det medfører pres på reguleringen af svineproducenterne i Tyskland. Dette er også 
en bekymring i Windhorst (2018), hvor der rapporteres om en faldende svineproduktion i Tyskland. 
Dog er faldet større for smågriseproduktionen end for slagtesvineproduktionen, så importen af små-
grise fra Danmark og andre nærtliggende lande er stadig stigende. 
 
Det er usikkert, hvordan den kraftigt stigende efterspørgsel fra Asien efter svinekød påvirker udvik-
lingen i eksporten af smågrise. Den store globale efterspørgsel vurderes dog at være en fordel for 
danske slagteriselskaber, som er meget eksportorienterede. Det vurderes derfor, at det vil være nem-
mere for danske slagterier at levere en konkurrencedygtig afregning for slagtesvin i forhold til de 
tyske slagterier i den kommende periode. Men det medfører kun ekstra slagtninger i Danmark, hvis 
udtagne slagtesvinepladser faktisk bliver renoverede, eller der bliver opført nye slagtesvinestalde i 
Danmark. 
 
I et højprismarked, hvor svineproduktionen giver en høj indkomst, kan slagtesvineproducenten godt 
have en god økonomi, selvom grisen skal indkøbes til en højere pris end den beregnede notering. 
Økonomien i slagtesvineproduktionen er i høj grad drevet af bytteforholdet mellem svinekød og svi-
nefoder – dvs. hvor meget dyrere et kg kød er end et kg foder. SEGES Svineproduktion (2019) laver 
beregninger over bytteforholdet mellem noteringen og standardiserede foderpriser. Udviklingen for 
bytteforholdet siden 2009 er vist i figur 1.10. Ved udgangen af november måned 2019 er bytteforhol-
det næsten på 10, hvor det i uge 1 for 2019 var på 5,11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 
9 Dyreenheder bruges ikke længere i den danske miljølovgivning, men omregnet svarer det ca. til 1,7 DE/ha. 
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Figur 1.10. Udviklingen i bytteforholdet mellem afregningsprisen og foderprisen, fra 2009 til 2019. 

 

Kilde: SEGES Svineproduktion (2019) 

 

Der er altså en god økonomi i slagtesvineproduktionen i øjeblikket, men omfanget af investeringer i 
slagtesvinestalde afgøres ikke af den øjeblikkelige danske afregningspris, men af hvilken afregnings-
pris der kan opnås på længere sigt, hvilket bl.a. bestemmes af, om de danske slagteriselskaber er 
konkurrencedygtige på den lange bane. 
 
Endelig kan det ikke udelukkes, at ASF-udbrud i Europa vil medføre, at der er en del smågriseprodu-
center, som frygter for afsætningen af smågrise. Af den årsag vælger de måske at investere i slagte-
svinestalde for at være sikret afsætning for (dele af) produktionen. Men hvis ikke der er udsigt til en 
konkurrencedygtig afregning i Danmark, vil ”forsikringspræmien” for at være (delvis) sikret en af-
sætning måske være for stor. 
 
Efterbetalingen for grise leveret til Danish Crown blev i 2019 (okt. 2018 til okt. 2019) højere end 
forventet i f.eks. Farmtal Online og blev fastsat til 111 øre pr. kg leveret til Danish Crown, og den 
højere restbetaling vurderes at hænge sammen med, at der nu er flere penge i hele værdikæden for 
svin, så der ud over en højere løbende afregning også kan udbetales en højere restbetaling.  
 
Produktionsværdien af svin var 20,5 mia. kr. i 2018, hvilket er et fald i forhold til 2017. Den forventes 
at stige til 26,1 mia. kr. i 2019 på grund af stigende priser, og stigningen forventes at fortsætte ind i 
2020, hvor den forventes at stige til 31 mia. kr. Den kraftigt stigende produktionsværdi medfører også 
høje driftsresultater for svinebrug, som præsenteret i afsnit 1.7. 
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Slagtekyllinger 
Produktionen af slagtekyllinger i Danmark er steget langsomt og stabilt med ca. 1,4 pct. pr. år siden 
et lavpunkt i 2009 og er i 2019 på ca. 207 mio. kg. Denne tendens forventes at fortsætte i 2020, og 
langsomt nærmer produktionen sig den hidtidige top i 2002 på 218 mio. kg. (Danmarks Statistik, b).  

Også afregningspriserne er meget stabile med nogle små udsving, der til en vis grad følger foderpri-
serne (Landbrug & Fødevarer, 2019a). Dermed er kyllingeproducenternes økonomi delvist afskærmet 
mod udsving i afsætningsprisen og prisen på foder. Det ser således ud til, at kyllingeproducenterne 
har en relativt stabil men moderat indtjening, mens kyllingeslagterierne tager residualen med op- og 
nedture. Dermed er der væsentlig forskel til f.eks. mælk eller svin, hvor andelsselskaberne i høj grad 
sender risikoen videre til deres ejere/producenter.    

Som følge heraf er produktionsværdien også meget stabil og forventes at stige med ca. 2,7 pct. til 
1,90 mia. i 2019 og yderligere med ca. 1,0 pct. til 1,92 mia. i 2020, jf. tabel 1.3.   

Tidligere blev en stigende andel af de producerede kyllinger eksporteret til slagtning i bl.a. Tyskland 
og Holland (ca. 27 pct. i 2015), men denne tendens ser nu ud til at være bremset op. En af årsagerne 
hertil er, at en flok producenter har købt, renoveret og genåbnet Gedved fjerkræslagteri (Nielsen, 
2016). Kyllingerne hertil blev tidligere kørt til Holland og slagtet. En anden årsag er, at tyske slagte-
rier synes mindre aggressive i deres efterspørgsel – måske fordi den polske kyllingeproduktion igen-
nem de senere år er steget meget og udfylder noget af den tyske efterspørgsel (Jensen, 2019). 

Generelt er branchen dog nogenlunde optimistisk i forhold til fremtiden (Jensen, 2019). På verdens-
plan vinder kyllingekød frem i forhold til andre kødtyper, og OECD/FAO (2019) forventer, at 50 pct. 
af forøgelsen af kødproduktionen de næste 10 år vil komme fra fjerkræproduktion. Som tidligere 
nævnt forventes det f.eks., at kyllingekød overtager en del af hullet i markedet fra den ASF-ramte 
svineproduktion i Kina. Et yderligere argument for optimismen er den relativt lave klimabelastning 
for kyllingekød, sammenlignet med andre kødtyper (Dansk Erhvervsfjerkræ, 2018) 

Konsumæg 
Overordnet er produktionen og forbruget af danske æg i vækst, og produktionen i 2019 ser, ud fra de 
tre første kvartaler, ud til at nå et rekordniveau på ca. 83,5 mio. kg i alt (Danmarks Statistik, b). 
Danmark har en begrænset import af æg pga. særstatus i EU med salmonella, men den store stigning 
i produktionen på ca. 9 pct. i 2019 tyder ifølge Larsen (2019) på en stigende eksport. Væksten i 
produktionen forventes at fortsætte i 2020 – dog i et lavere tempo. 

Mens produktionen samlet stiger, er der dog sket store ændringer i sammensætningen af produktio-
nen. Figur 1.11 viser, hvordan produktionen af buræg er reduceret markant siden 2013, mens økolo-
giske æg og skrabeæg er steget kraftigt i samme periode. Detailhandlen har i stor stil stoppet salget 
af buræg, og skrabeæg og økologiske æg har overtaget. Noget kunne tyde på, at disse store forskyd-
ninger er ved at være tilendebragt i 2019. Buræg er næsten ved at være ude af detailhandlen, og 
niveauet af økologiske æg ser ud til at være stabiliseret på et højt niveau. Væksten i den samlede 
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produktion sker derfor primært i form af skrabeæg (det billigste æg i detailhandlen), som er steget 
med ca. 22,5 pct. i de tre første kvartaler af 2019 i forhold til samme periode i 2018.  

Priserne på æg til ægproducenterne har ifølge Landbrug & Fødevarer (2019a) været stabile igennem 
en lang periode inden for de forskellige kategorier. Prisen for et gennemsnitsæg er derfor steget i en 
lang periode pga. skiftet over mod de dyrere typer. Med den større andel af skrabeæg i 2019 er gen-
nemsnitsprisen dog igen faldet lidt. I 2020 forventes prisen på et gennemsnitsæg igen at stige lidt. 

Med stabile priser og en stor stigning i produktion forventes den samlede produktionsværdi at stige 
til et nyt rekordniveau på 929 mio. kr. i 2019, jf. tabel 1.3. På fem år er produktionsværdien af æg 
således steget med næsten 29 pct. fra et niveau på 722 mio. kr. i 2014. Med de ovennævnte forvent-
ninger til mængde og priser i 2020 ser denne positive udvikling ud til at forsætte. 

  Figur 1.11 Udvikling i produktion af æg, mio. kg pr. kvartal 

 
Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Pelsdyr 
Pelsdyrproduktionen er inde i en periode med lave priser på minkskind og med dårlig økonomi – både 
i Danmark og på verdensplan. Således fremgår det af afsnit 1.7, at store minkbrug med mere end to 
helårsarbejdere i gennemsnit har haft negativt driftsresultat før aflønning af brugerfamiliens arbejde 
hvert år fra 2016 og forventes at få det ind i 2020, om end der er meget stor usikkerhed forbundet 
med regnskabsresultaterne for 2020. Den dårlige indtjening forventes at medføre, at produktionen af 
skind på verdensplan fortsat vil falde. Hidtil har produktionen faldet uden for Danmark, som har 
opretholdt en produktion på 17-18 mio. skind. I 2018 faldt produktionen en smule, men den forventes 
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at være faldet endnu mere i 2019, så produktionen forventes at være 25 procent mindre i 2019 end i 
2018.  

Udviklingen i produktionen af danske minkskind kan ses i figur 1.12. 

Figur 1.12: Dansk minkskindproduktion fra 2000 til 2018 med prognose for 2019 og 2020.  

 

Kilde: Kopenhagen Fur (2019) 

 

Danske minkavlere opnår til stadighed bedre priser på skindene end skind fra andre lande. Kopen-
hagen Fur laver statistik på de skind, som bliver omsat på auktionen i Glostrup, og den viser, at danske 
skind indbringer 25 procent højere pris end udenlandske skind i 2019 (Kopenhagen Fur, 2019). Dan-
ske skind opnåede en pris på 198 kr. i gennemsnit, mens gennemsnitsprisen på udenlandske skind i 
2019 var på 159 kr. Udviklingen i prisen for danske minkskind kan ses i figur 1.12. 

Den opnåede pris i 2019 ligger væsentlig under fremstillingsprisen for minkskind, som i 2018 for 
gennemsnittet af dem, der var med i ”Business Check”-opgørelsen, var 290 kr., mens de bedste pro-
ducenter kunne producere skind for 251 kr. (Møller, 2019). De producenter, som kunne producere 
skind billigst, har formået at skære 23 kr. af fremstillingsprisen pr. skind fra 2017 til 2018.  

Der har i længere tid været en forhåbning om, at man nu var nået bunden i markedet, og at man snart 
ville opnå bedre priser. Endnu har priserne dog kun været for nedadgående. Kopenhagen Fur (2019) 
melder om bedre omsætning af skind i den sidste del af salgssæsonen for 2019, så der er stadig håb 
om, at den prismæssige bund er nået. 
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Vær opmærksom på, at produktionsværdien i Landbrugets Økonomi for 2018 fastsættes for de skind, 
som er produceret i 2018 til den pris, de skind indbringer 2019. Dvs. prisen på skind i 2019 vedrører 
skind produceret i 2018. Dette er i modsætning til den regnskabsmæssige håndtering for pelsdyrbe-
drifter, da man ikke kender salgsprisen for skindene, når regnskabet gøres op. 

Produktionsværdien af pelsdyr i 2018 med opnåede priser fra 2019 var det laveste de seneste 10 år 
med 3,3 mia. kr. og dermed også lavere end året forinden, som også var bundrekord. Da priserne på 
minkskind er meget volatile, og vi ikke har gode indikationer af efterspørgslen efter minkskind, har 
vi ikke et kvalificeret bud på skindprisen i 2020. Produktionsværdien af skind for 2019 er derfor 
baseret på, at skind indbringer en pris svarende til gennemsnittet for de seneste tre år – en pris, der er 
35 kr. højere end prisen opnået for skind produceret i 2018. For 2020 er prognosen lavet med en pris, 
som er 25 kr. højere endnu. 

Figur 1.13: Gennemsnitlig årlig auktionspris for danske minkskind, kr. pr. skind. 

 

Kilde: Kopenhagen Fur (2019) 

 

1.5 Brugerfamiliernes samlede indkomster 
For hovedparten af danske jordbrug afhænger brugerfamiliens økonomiske forhold både af indtjenin-
gen fra bedriften og indkomster fra andre kilder, idet der naturligvis er en betragtelig variation af-
hængig af brugsstørrelse. De mindre brug er kendetegnet ved at have en indtjening fra jordbruget 
under gennemsnittet og er i mindre grad i stand til at udnytte størrelsesøkonomiske fordele. Det be-
tyder ikke nødvendigvis en lavere forbrugsmulighed for brugerfamilierne, idet indtjeningen fra jord-
bruget i vidt omfang suppleres med indkomst fra andre kilder, dvs. arbejde uden for bedriften, pensi-
oner mv. Brugerfamiliens samlede indtjening fordelt på kilder og brugsstørrelse er belyst i tabel 1.6. 
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I det følgende er resultaterne sat i relation til fem års gennemsnit, idet den løbende indkomst er meget 
varierende, og seneste års indkomst fremgår af tabellen. 

Husstandsindkomsten på deltidsbrugene, som omfatter en stigende andel af samtlige jordbrug, har de 
seneste år ligget forholdsvis stabilt på 500.000 kr. Det forholder sig sådan, at brugerfamiliens ind-
komst på deltidsbrugene overvejende er betinget af indtjening uden for bedriften, idet driftsresultatet 
fra jordbrug før brugeraflønning normalt er negativt. 2019 adskiller sig dog fra denne normal med et 
positivt resultat. Deltidsbrugenes husstandsindkomst er stadig påvirket af forskydninger i jordbrugets 
prisrelationer og produktionsforhold, men i mindre grad end heltidsbrugene. I 2019 bliver deltids-
landbrugenes løbende indkomst dog 116.000 kr. højere end gennemsnittet for 2014-2018, primært 
drevet af bedre driftsresultat fra jordbrug. For 2020 ventes den løbende indkomst at falde lidt tilbage 
fra det høje niveau i 2019, men ventes fortsat at være noget over gennemsnittet for 2014-2018.  

På de mellemstore jordbrug, som omfatter en faldende andel af samtlige jordbrug, er den løbende 
husstandsindkomst i højere grad afhængig af indkomsten fra bedriften. Det skyldes, at den større 
arbejdsindsats på de mellemstore brug ikke giver mulighed for lønarbejde i samme omfang som på 
deltidsbrugene. Det ses, at denne gruppe af bedrifter har lønindkomst og pension, dagpenge og bør-
netilskud, der er ca. 224.000 kr. lavere end deltidsbrugene. Dermed er husstandsindkomsten også 
mere følsom over for udsving i priserne på landbrugets produkter og produktionsforholdene. Med de 
gunstige produktionsforhold i 2019 forventes husstandsindkomsten at blive ca. 491.000 kr. bedre end 
gennemsnittet for de fem foregående år (ca. 94 pct. højere). For 2020 ventes et resultat på tilsvarende 
niveau. Baggrunden for den store stigning skal hovedsagligt findes i fremgangen for denne gruppes 
svineproducenter.  

På de store brug slår svingninger i indtjeningen fra jordbruget kraftigt igennem på den løbende hus-
standsindkomst, og det ses da også, at det gode bytteforhold for svineproducenter i 2019 fører til en 
markant stigning i husstandsindkomsten for denne størrelsesgruppe fra 759.000 kr. i gennemsnit for 
2014-2018 til over 2 mio. kr. pr. bedrift i 2019.  

Det ses også, at mens der er betragtelige udsving i driftsresultatet før brugeraflønning fra år til år, er 
lønindtægten, dvs. indtjening uden for bedriften, ganske stabil på omtrent 175.000 kr. Beregnes et 
simpelt gennemsnit for den (forventede) løbende indkomst i perioden fra 2014 til 2020, ligger dette 
på 1,25 mio. kr. for de store brug med mere end to helårsarbejdere, mens det er på hhv. 663.000 og 
534.000 kr. for de mellemstore brug og deltidsbrugene. Mens de store brug har en væsentligt mere 
varierende indkomst, ligger deres gennemsnitlige indkomst over tid noget over niveauet for de andre 
størrelsesgrupper.  
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Tabel 1.6: Brugerfamiliens samlede indkomst, 1.000 kr. pr. bedrift 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Alle jordbrug        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 156 38 -14 281 38 470 614 
Driftsresultat fra andre erhverv 44 53 52 62 83 85 89 
Overskud af brugerbolig1 40 34 25 15 15 15 15 
Private nettorenteudgifter 25 21 20 18 17 14 14 
Lønindtægt  342 312 332 303 286 304 316 
Pension, dagpenge og børnetilskud 68 83 80 93 105 113 117 
Løbende indkomst i alt 625 498 456 737 511 973 1.136 
        
Deltidsbrug (under 1 helårsarbejder)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning -46 -53 -71 -41 -55 44 -2 
Driftsresultat fra andre erhverv 44 53 49 49 79 79 82 
Overskud af brugerbolig1 41 33 24 14 14 15 14 
Private nettorenteudgifter 19 16 16 13 11 10 10 
Lønindtægt  439 386 405 368 335 350 364 
Pension, dagpenge og børnetilskud 78 100 95 117 137 142 148 
Løbende indkomst i alt 537 503 488 496 499 620 597 
        
Mellemstore brug (1-2 helårsarbejdere)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 278 227 58 307 143 636 604 
Driftsresultat fra andre erhverv 39 52 41 67 74 76 79 
Overskud af brugerbolig1 38 37 26 16 16 16 15 
Private nettorenteudgifter 26 21 20 18 16 15 14 
Lønindtægt  178 193 211 206 231 238 247 
Pension, dagpenge og børnetilskud 56 58 56 53 55 58 60 
Løbende indkomst i alt 563 547 373 637 504 1.008 991 
        
Store brug (mindst 2 helårsarbejdere)        
Driftsresultat fra jordbrug før brugeraflønning 663 181 123 1.172 230 1.726 2.524 
Driftsresultat fra andre erhverv 51 53 65 97 98 106 112 
Overskud af brugerbolig1 40 35 30 15 15 15 15 
Private nettorenteudgifter 41 39 32 34 30 27 26 
Lønindtægt  165 170 174 175 186 193 201 
Pension, dagpenge og børnetilskud 45 46 44 45 48 49 51 
Løbende indkomst i alt 924 447 406 1.471 546 2.063 2.877 
Anm. Opgørelsen omfatter kun enkeltmandsejede jordbrug med oplyst privatøkonomi.  
1 Overskud af brugerbolig er opgjort som huslejeværdi fratrukket vedligeholdelse, forsikringer mv. De tilhørende renteudgifter er inde-
holdt under Private nettorenteudgifter.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik (a og b), note: en mindre inkonsistens i DST’s data for 2017 er gengivet.  
 

1.6 Perspektiver de kommende år 
Betragtet som en samlet sektor er perspektiverne for dansk landbrug de kommende år særdeles posi-
tive. Sektorbetragtningen dækker dog over stor variation på tværs af de forskellige driftsformer, hvor 
det er det gode bytteforhold for svineproduktionen, der er den altdominerende forklaring på de posi-
tive udsigter (tabel 1.10). Konventionelle og økologiske mælkeproducenter har dog også i udsigt hi-
storisk gode resultater i 2020 (tabel 1.8 og tabel 1.9), mens planteavlsbrug har udsigt til et historisk 
godt resultat i 2019.  

De meget positive forventninger til svinesektorens økonomi skal ses i lyset af risikoen for, at den 
danske svinesektor direkte eller indirekte bliver ramt af ASF. Hvis dette sker, kan situationen vende 
meget kraftigt og meget hurtigt.  
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Minksektoren er fortsat under voldsomt pres, hvor produktionstilpasningen for alvor har sat ind. Ok-
sekødsproduktionen er også i store vanskeligheder, og mens mælkeproduktionen viser resultater, der 
i historisk sammenhæng måske er tilfredsstillende, er forrentningen af jordbrugskapitalen stadig mo-
derat sammenlignet med den risiko, der er forbundet med produktionen. I planteavlen er der positive 
tendenser i nicher som frøavl og kartofler, mens sukkerroer er vigende.  

Med henblik på at belyse udviklingen i landbrugets samlede indkomstforhold er forholdet mellem 
indkomsten efter finansielle poster og det beregnede arbejdsvederlag til brugerfamilien beregnet og 
vist for perioden siden 2000 i figur 1.14.  

Beregningen skal forstås således, at når det beregnede forhold mellem indkomsten efter finansielle 
poster og arbejdsvederlaget til brugerfamilien er større end 1, vil der være overskud til rest til afløn-
ning af egenkapital. Er forholdet positivt men under 1, er der et beløb til dækning af familiens ar-
bejdsvederlag, men beløbet er mindre end, hvad der kunne opnås ved at allokere arbejdstimerne i 
alternativ beskæftigelse. Er forholdet negativt, er der ikke overskud før aflønning af brugerfamilien. 

Figur 1.14: Indkomsten efter finansielle poster i relation til arbejdsvederlaget til brugerfamilien  

 

Kilde: Egne beregninger baseret på tabel 1.1 og tidligere årgange 
 

I gennemsnit for perioden 2000-2020 er forholdet mellem indkomsten efter finansielle poster og ar-
bejdsvederlaget til brugerfamilien på 0,45. For perioden 2000-2006 var forholdet på et tilsvarende 
niveau, nemlig 0,31. I perioden 2007-2010 er indkomsten efter finansielle poster negativ på sektor-
niveau på gennemsnitligt -0,53. For perioden efter 2010 (2011-2020) ligger forholdet i gennemsnit 
på 0,95 og er altså bedre end perioden 2000-2006; selv perioden 2015-2018 med ruslandsboykot, 
tørke mv. (men også et rigtigt godt år i 2017) er gennemsnitligt højere (0,39) end perioden 2000-2006 
(0,31). Gennemsnittet for 2019 og 2020 er på 1,93, og der er altså i historisk sammenhæng udsigt til 
særdeles gode år. Hvis de forventede resultater for 2019 og 2020 realiseres, vil perioden 2011-2020 
vise en aflønning af brugerfamiliernes arbejdsindsats næsten på niveau med arbejdsvederlaget (0,95). 
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Der vil altså som gennemsnit for perioden næsten være en rest til aflønning af egenkapitalen over 
driften. Til sammenligning kan det nævnes, at den konjunkturmæssige gevinst på fast ejendom, som 
i tidligere tider har været væsentlig for landbruget, har været beskeden de seneste 10 år.  

Forbedringen fra perioden 2000-2006 til perioden 2011-2020 giver grundlag for en behersket opti-
misme og kan bl.a. tages som udtryk for en vis selektionseffekt, hvor mange af de mindre effektive 
landmænd har forladt erhvervet, og hvor mange landmænd har forbedret sig gennem turnaround-
processer o.l. Det er vigtigt igen at nævne, at forholdet mellem indkomsten efter finansielle poster og 
arbejdsvederlaget til brugerfamilien, præsenteret i figur 1.14, repræsenterer hele landbruget og dæk-
ker over stor variation på tværs af de forskellige driftsformer og på tværs af de enkelte bedrifter.  

Den høje indtjening, der forventes i 2019 og 2020, giver mulighed for at rette op på det investerings- 
og vedligeholdelsesefterslæb, der er på mange bedrifter. Men det er centralt, at der til stadighed er 
fokus på lønsomhed både i drift og investeringer. Det er således vigtigt, at det store arbejde, der er 
gjort i perioden efter finanskrisen, ikke sættes over styr gennem unødvendige investeringer i de kom-
mende år.  

Baggrunden for den høje indtjening i dansk landbrug de kommende år kan langt hen ad vejen opsam-
les i ordsproget ”den enes nød, den anden brød”, idet de voldsomme problemer med ASF i Asien og 
i Østeuropa er grunden til, at der går så godt i den danske svinesektor. Vi vurderer, at danske svine-
producenter er meget bevidste om risikoen for, at noget lignende kunne ske i Danmark, eller at et 
udbrud andre steder i Europa vil påvirke den danske afsætning af produkter til udlandet. Selv om det 
danske veterinærberedskab er højt, og et udbrud af ASF i Danmark formentligt ikke ville få så store 
og så langvarige konsekvenser, som man ser det andre steder, er danske svineproducenter også udsatte 
over for ASF, og den danske svinesektor har ikke den finansielle robusthed, som man ser i andre dele 
af verden.  

Bevidstheden om at noget lignende kan ske i Danmark bør få danske svineproducenter til at gå i 
dialog med deres finansielle samarbejdspartnere omkring ekstraordinære pensionsindbetalinger, af-
drag på gæld og opbygning af finansielt beredskab i bevidstheden om, at afdrag på gæld ikke nød-
vendigvis medfører en tilsvarende kreditreserve, såfremt dette skulle blive nødvendig i fremtiden. 
Oveni usikkerheden om ASF er der bl.a. også usikkerhed om den fælles landbrugspolitik (CAP), som 
potentielt kan få betydning for både den fremtidige indtjening og soliditet. Det er muligt, at priserne 
på landbrugsejendomme vil stige lidt i lyset af den høje indtjening i svineproduktionen og de lave 
renter. Særligt priserne på svineproduktionsanlæg, der indtil nu har været lave, kan forventes at stige. 
Omvendt er frygten for et udbrud af ASF i Danmark formentligt også stigende, og denne øgede pro-
duktionsrisiko kan være med til at holde igen på prisudviklingen på ejendomme og produktionsanlæg. 

Det er ikke kun prisudviklingen på landbrugsejendomme, der er usikker. Den mængdemæssige om-
sætning på ejendomsmarkedet er også relativt usikker. Mens den høje indtjening i svinesektoren vil 
give nødlidende ejendomme en finansiel saltvandsindsprøjtning, vil det også give en saltvandsind-
sprøjtning til potentielle købere af disse ejendomme, såfremt de er aktive i erhvervet. Således kan det 
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tænkes, at bankerne udnytter en salgsfuldmagt på nødlidende bedrifter, til trods for at disse oplever 
de resultatmæssigt bedste år i en lang periode. Begge forhold må forventes at trække i retning af mere 
økonomisk robuste bedrifter. 

Politiske planer om multifunktionel jordfordeling og udtagninger af landbrugsjord til natur- og kli-
maformål vil kunne få en vis effekt på udbuddet af landbrugsejendomme. Således kan udtagning være 
et alternativ til salg, ligesom permanent udtagning kan gøre en ejendom attraktiv for en anden type af 
købere end typiske landbrugere.  

På sektorniveau vurderes udtagninger inden for den aktuelle ramme på 2 mia. kr. over ti år i finans-
lovsaftalen ikke at få væsentlig betydning for landbruget. Men for den enkelte landmand bør jordfor-
deling og mulighederne for udtagning være væsentlige aspekter i de strategiske overvejelser, uanset 
om man er potentiel sælger eller køber. I skrivende stund er processen vedrørende udtagning ikke 
klarlagt, og det er derfor også meget usikkert, bl.a. hvor målrettet ordningen bliver, og hvor store 
arealer som kan blive udtaget af landbrugsdrift eller indgår i jordfordelingsprocesser. Det vurderes, 
at designet af ordningen for udtagning af landbrugsjord kan være meget afgørende for, hvor megen 
og hvilken jord, der kan udtages med de afsatte midler. 

På længere sigt vil omstilling af landbruget under hensyn til fremtidens klima- og miljøhensyn få 
store konsekvenser for den fremtidige landbrugsproduktion, som også vil blive formet af den tekno-
logiske udvikling i relation til præcisionslandbrug og formentligt større udbredelse af robotteknologi 
mv. Således er der mulighed for, at den teknologiske og markedsmæssige udvikling kan komme til 
at gå hånd i hånd med den miljø- og klimamæssige omstilling, hvis nye produktionsformer som f.eks. 
bioraffinering af græsproteiner bliver successer. Det er dog endnu for tidligt at vurdere, hvor udbredt 
produktionsformer som denne vil blive.  

1.7 Tabeller for jordbruget opdelt efter driftsform og størrelsesgrupper 
I dette afsnit præsenteres jordbrugets regnskabsresultater for udvalgte driftsformer. Kommenteringen 
af tabellerne holdes på et absolut minimum, da de vigtigste tendenser for priser og mængder er be-
skrevet i afsnit 1.2 til 1.4. Indtjeningen i udvalgte driftsformer er primært baseres på de regnskaber, 
der indgår i Danmarks Statistiks jordbrugsregnskabsstatistik (Danmarks Statistik, a) i årene 2014-
2018, samt egne fremskrivninger til 2019 og 2020. 

I afsnit 1.1 til 1.5 benyttes begreber fra nationalregnskabet for at illustrere landbrugssektorens bidrag 
til økonomien. Derfor baseres tabellerne på bruttofaktorindkomsttabellerne fra Danmarks Statistik 
med den inddeling, som stammer fra dette begrebsapparat. Bruttofaktorindkomsten udtrykker værdi-
tilvæksten for erhvervet målt i faktorpriser, dvs. eksklusive indirekte skatter og subsidier.  

I dette afsnit benyttes i stedet regnskabsmæssige begreber, da dette afsnit baseres på aggregering af 
de enkelte regnskaber for jordbruget (landbrug og gartneri). Langt hovedparten af virksomhederne i 
jordbruget er personligt ejede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder), hvor der i regnskaberne for 
denne type virksomhed ikke udbetales løn til ejeren, da ejeren er residual-fordringshaver og således 
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skal aflønnes af de midler, der er til rest, efter at alle omkostninger er aflønnede. Derfor er der i 
tabellerne i indeværende afsnit både et driftsresultat før og efter aflønning af brugerfamilien. 

De to forskellige tilgange til opgørelse af landbrugets indtjening bør i store træk give det samme 
billede af indtjeningen i landbruget. Driftsresultat før brugerfamiliens aflønning aggregeret for alle 
landbrugsregnskaber kan i store træk sammenlignes med Indkomst efter finansielle poster fra sektor-
opgørelsen i tabel 1.1. Der er dog afvigelser i opgørelsesmetoderne, hvor de vigtigste er: 

− I sektoropgørelsen opgøres værdien af pelsskind som mængden produceret i et kalenderår 
gange prisen, som de skind indbringer i det efterfølgende kalenderår. I regnskaberne er det i 
højere grad mængden og prisen inden for samme kalenderår, som ganges sammen, men af-
hænger dog af værdisætningen af beholdningerne af skind ved statustidspunktet. 

− I sektoropgørelsen er al landbrugsproduktion medregnet, mens det i regnskabsopgørelsen an-
vendes en nedre grænse for jordbrug, så bedriften som skal minimum have 7.500 kr. i indtæg-
ter fra jordbrug eller som minimum drive 10 hektar. Dvs. der er nogle hektarer, som ikke er 
med i regnskabsopgørelsen, men som er med i sektoropgørelsen. 

− I sektoropgørelsen findes værdien af årets høst som den høstede mængde gange gennemsnits-
prisen i kalenderåret. Det er ændringen i denne værdi, der bruges til fremskrivning af regn-
skabsresultater. Denne fremskrivning tager ikke højde for ændring i værdien af korn på lager 
fra primo til ultimo, og metoden fungerer derfor ikke hensigtsmæssigt ved store prisstigninger 
eller prisfald i løbet af året. Når prisen på korn på lager således er faldet fra primo til ultimo 
2019, overvurderer regnskabsprognosen produktionsværdien for 2019, da værdifaldet af lager 
ikke er med i prognosen.  

− I sektoropgørelsen estimeres høsten som skøn over de høstede udbytter gange arealerne med 
de relevante afgrøder. Disse estimater kan revideres op til tre år, efter at høsten har fundet sted. 
I regnskaberne fastsættes den høstede mængde ved opgørelse af primo-beholdning, køb, salg 
og ultimo-beholdning. Hvis der er svind (f.eks. i grovfoder), vil dette svind være anledning til 
forskel på sektoropgørelsen og opgørelsen af den høstede mængde i regnskaberne. 

Om den anvendte regnskabsopstilling skal det bemærkes, at alle produktionsafhængige driftstilskud 
(tilskud til protein- og energiafgrøder, stivelseskartofler, handyrpræmier (fra 2015 slagtepræmie), 
moderfårpræmier, miljøstøtte og tilskud til økologisk produktion) indgår i resultatet af primær drift. 
Generelle driftstilskud, der primært består af den afkoblede EU-støtte, anses derimod for finansielle 
indtægter, hvorfor de alene indgår i driftsresultatet. EU-støtten er en grundbetaling plus en betaling 
for at overholde tre grønne krav, som er: flere afgrødekategorier, 5 pct. miljøfokusområder og per-
manent græs. Begge støttekategorier indgår i regnskabsopstillingen under de generelle tilskud, her-
udover indgår også Ø-støtte og støtte til unge landmænd i de generelle driftstilskud. 

Klassifikationen af landbrugsbedrifter er baseret på standard output (SO). SO er udtryk for den om-
sætning, en bedrift opnår ved besiddelse af et givet husdyr eller ved at dyrke en hektar med en given 
afgrøde. For ikke at klassifikationen skal ændres på grund af ændrede prisforhold fra et år til et andet, 
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er SO baseret på et glidende gennemsnit af de seneste fem års priser. Når de historiske prisrelationer 
ændrer sig, vil klassifikationen af bedrifter også kunne ændres. Eksempelvis vil færre bedrifter klas-
sificeres som planteavlsbedrifter, såfremt prisforholdet mellem svinekød og afgrøder stiger, dog så-
ledes at bedrifternes klassifikation i 2018 fastholdes i fremskrivningsårene 2019 og 2020. Man skal 
derfor være varsom med at lave konklusioner på baggrund af udviklingen i antallet af bedrifter. Med 
den forventede udvikling i prisrelationen mellem afgrøder og svinekød vil nogle nuværende plante-
avlsbedrifter formentligt skifte til en klassifikation som et svinebrug i 2019 eller 2020. 

Plantebrug 
I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for plante-
brug med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to prognoseår og 
seneste kendte regnskabsår inddelt efter hhv. den bedste og dårligste tredjedel (øvre og nedre tertil) 
baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  
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Tabel 1.7: Hovedtal for plantebrug med 2 helårsarbejdere og derover, 1.000 kr. pr. bedrift 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Produktionsværdi mv.1,2 6.505 6.517 6.551 6.623 6.165 7.715 7.073 
Produktionsafhængige driftstilskud 25 42 33 31 28 28 28 
Driftsomkostninger2 5.021 5.333 5.740 5.315 5.314 5.411 5.468 
Resultat af primær drift 1.508 1.227 843 1.339 879 2.332 1.634 
        
Generelle driftstilskud 975 932 1.025 931 950 961 1.034 
Forpagtningsafgift 790 860 966 907 1.123 1.103 1.097 
Ordinære renteudgifter, netto  632 580 652 627 579 533 483 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 66 120 71 59 21 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 995 599 179 676 106 1.657 1.087 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 445 419 446 452 435 441 447 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 551 180 -267 224 -329 1.216 639 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,6 1,8 0,8 1,8 0,6 3,6 2,2 
- Øvre tertil 5,7 4,9 3,5 4,6 3,9   
- Nedre tertil 0,0 -0,7 -2,0 -0,5 -2,0   
        
Antal bedrifter 1.052 1.056 1.001 1.175 1.107 1.039 1.037 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 369 383 439 398 430 434 443 
Heraf i selveje, ha 204 203 238 206 196 199 204 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 3,85 4,07 4,44 4,06 3,76 3,70 3,68 

Opdelt 2018 resultater for planteavlsbrug med 2 helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi mv.1,2 6.165 8.684 4.555 
Produktionsafhængige driftstilskud 28 32 32 
Driftsomkostninger2 5.314 6.367 4.864 
Resultat af primær drift 879 2.349 -277 
    
Generelle driftstilskud 950 1.116 883 
Forpagtningsafgift 1.123 1.492 1.168 
Ordinære renteudgifter, netto  579 697 491 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 21 38 -7 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 106 1.238 -1.045 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 435 484 407 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -329 754 -1.452 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,6 3,9 -2,0 
    
Antal bedrifter 1.107 369 369 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 430 465 431 
Heraf i selveje, ha 196 156 191 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 3,76 4,30 3,49 
1. Produktionsværdien omfatter ikke nominelle kapitalgevinster (konjunkturgevinster) på lagerbeholdninger og besætninger.  
2. Produktionsværdien og Driftsomkostningerne er inklusive bedriftens interne forbrug af korn og grovfoder.  
3. Beregnet på grundlag af arbejdstidsforbruget og overenskomstmæssig timeløn inklusive tillæg for ansatte i landbruget. Tertiler opdelt 
efter forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct.  
4. Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik (a og b).  

 

Malkekvægbrug – konventionelle og økologiske 
I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for konven-
tionelle malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår 
samt to prognoseår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter hhv. den bedste og dårligste tredjedel 
(øvre og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  
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Tabel 1.8: Hovedtal for konventionelle malkekvægbedrifter med 2 helårsarbejdere og derover, 
1.000 kr. pr. bedrift 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Produktionsværdi mv.1,2 8.161 7.284 7.618 9.781 9.241 9.711 10.132 
Produktionsafhængige driftstilskud 8 8 10 12 13 13 13 
Driftsomkostninger2 6.799 7.008 7.351 8.014 8.109 8.415 8.462 
Resultat af primær drift 1.370 284 277 1.779 1.144 1.309 1.683 
        
Generelle driftstilskud 607 575 575 602 607 554 572 
Forpagtningsafgift 240 256 274 350 290 294 300 
Ordinære renteudgifter, netto  769 749 729 715 682 644 602 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 75 81 60 62 71 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 893 -227 -211 1.254 708 923 1.353 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 533 524 544 536 537 547 557 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 360 -752 -754 718 171 377 797 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,7 0,2 0,1 4,5 2,7 2,9 3,9 
- Øvre tertil 5,9 2,1 2,1 7,5 5,2   
- Nedre tertil 0,9 -2,3 -2,5 1,3 -0,2   
        
Antal bedrifter 2.212 2.154 2.016 1.921 2.020 1.928 1.881 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 178 183 188 198 200 206 213 
Heraf i selveje, ha 127 130 130 134 138 142 147 
Antal malkekøer, ultimo 200 225 238 250 242 250 260 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,05 4,26 4,52 4,73 4,71 4,76 4,82 

Opdelt 2018 resultater for konventionelle malkekvægsbedrifter med 2 helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi mv.1,2 9.241 12.442 6.839 
Produktionsafhængige driftstilskud 13 13 14 
Driftsomkostninger2 8.109 10.234 6.602 
Resultat af primær drift 1.144 2.221 252 
    
Generelle driftstilskud 607 712 515 
Forpagtningsafgift 290 368 245 
Ordinære renteudgifter, netto  682 814 596 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 71 103 53 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 708 1.647 -128 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 537 535 569 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 171 1.112 -697 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,7 5,2 -0,2 
    
Antal bedrifter 2.020 673 673 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 200 229 171 
Heraf i selveje, ha 138 153 117 
Antal malkekøer, ultimo 242 325 182 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,71 5,77 4,06 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 

 
I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for økolo-
giske malkekvægbedrifter med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår 
samt to prognoseår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter hhv. den bedste og dårligste tredjedel 
(øvre og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  
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Tabel 1.9: Hovedtal for økologiske malkekvægbedrifter med 2 helårsarbejdere og derover,  
 1.000 kr. pr. bedrift 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Produktionsværdi mv.1,2 8.058 7.485 8.126 8.994 9.161 10.049 10.325 
Produktionsafhængige driftstilskud 191 142 189 259 280 282 286 
Driftsomkostninger2 6.844 6.361 6.701 7.321 8.225 8.532 8.573 
Resultat af primær drift 1.404 1.265 1.613 1.933 1.217 1.799 2.038 
        
Generelle driftstilskud 712 620 603 631 681 638 664 
Forpagtningsafgift 399 376 369 403 477 484 492 
Ordinære renteudgifter, netto  744 686 575 594 645 608 568 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 117 119 137 96 89 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 857 705 1.136 1.471 687 1.346 1.642 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 515 527 523 542 560 570 579 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 342 178 613 929 127 776 1.062 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 3,5 3,0 4,2 4,9 2,5 3,9 4,4 
- Øvre tertil 5,4 4,7 6,6 7,5 4,8   
- Nedre tertil 1,5 0,6 1,4 2,1 -0,6   
        
Antal bedrifter 299 276 326 327 318 305 300 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 229 219 221 233 255 264 273 
Heraf i selveje, ha 140 134 137 146 148 152 157 
Antal malkekøer, ultimo 184 186 184 189 202 209 216 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,37 4,11 4,19 4,36 4,96 5,01 5,08 
Opdelt 2018 resultater for økologiske malkekvægsbedrifter med 2 helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi mv.1,2 9.161 12.595 6.171 
Produktionsafhængige driftstilskud 280 389 202 
Driftsomkostninger2 8.225 10.612 5.992 
Resultat af primær drift 1.217 2.373 381 
    
Generelle driftstilskud 681 869 514 
Forpagtningsafgift 477 627 418 
Ordinære renteudgifter, netto  645 678 516 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 89 125 69 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 687 1.812 -108 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 560 538 611 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 127 1.273 -719 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,5 4,8 -0,6 
    
Antal bedrifter 318 106 106 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 255 322 201 
Heraf i selveje, ha 148 185 102 
Antal malkekøer, ultimo 202 258 147 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,96 6,08 3,94 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 
 

Svinebrug 
I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for svine-
brug med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to prognoseår og 
seneste kendte regnskabsår inddelt efter hhv. den bedste og dårligste tredjedel (øvre og nedre tertil) 
baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  

  



54 
 

Tabel 1.10: Hovedtal for svinebedrifter med 2 helårsarbejdere og derover, 1.000 kr. pr. bedrift 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 
        
Produktionsværdi mv.1,2 11.656 11.368 12.451 15.029 11.941 16.028 18.358 
Produktionsafhængige driftstilskud 6 2 3 4 8 8 8 
Driftsomkostninger2 10.351 10.784 11.096 11.605 11.274 11.636 11.382 
Resultat af primær drift 1.311 587 1.358 3.428 675 4.400 6.984 
        
Generelle driftstilskud 444 410 432 443 388 414 455 
Forpagtningsafgift 430 454 515 598 485 479 487 
Ordinære renteudgifter, netto  851 762 763 719 582 535 494 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 74 123 66 62 39 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 399 -343 446 2.492 -43 3.800 6.458 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 463 463 481 487 471 479 487 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -64 -806 -35 2.005 -514 3.320 5.970 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,1 0,2 1,9 6,6 0,3 9,9 16,1 
- Øvre tertil 5,3 3,1 5,2 14,7 3,1   
- Nedre tertil -1,6 -4,3 -1,3 2,5 -4,3   
        
Antal bedrifter 2.022 1.903 1.850 1.762 1.783 1.721 1.724 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 191 186 206 208 187 189 194 
Heraf i selveje, ha 135 133 146 141 130 132 135 
Antal svin, ultimo 5.782 6.243 6.325 6.847 6.481 6.527 6.771 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 5,24 5,71 5,80 6,09 6,10 6,06 6,21 
Opdelt 2018 resultater for svinebedrifter med 2 helårsarbejdere og derover  
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi mv.1,2 11.941 14.416 10.585 
Produktionsafhængige driftstilskud 8 7 5 
Driftsomkostninger2 11.274 12.522 10.843 
Resultat af primær drift 675 1.901 -252 
    
Generelle driftstilskud 388 505 212 
Forpagtningsafgift 485 493 597 
Ordinære renteudgifter, netto  582 687 478 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 39 63 26 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien -43 1.163 -1.142 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 471 491 442 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -514 672 -1.583 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,3 3,1 -4,3 
    
Antal bedrifter 1.783 594 594 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 187 235 105 
Heraf i selveje, ha 130 159 69 
Antal svin, ultimo 6.481 7.393 6.270 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 6,10 6,64 6,18 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 

 

Minkfarme 
I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for mink-
farme med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to prognoseår 
og seneste kendte regnskabsår inddelt efter hhv. den bedste og dårligste tredjedel (øvre og nedre tertil) 
baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  
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Tabel 1.11: Hovedtal for minkfarme med 2 helårsarbejdere og derover, 1.000 kr. pr. farm 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 
        
Produktionsværdi mv.1,2 6.141 7.073 5.311 6.089 4.994 4.606 5.116 
Produktionsafhængige driftstilskud 6 0 1 6 5 4 4 
Driftsomkostninger2 5.119 5.365 5.489 5.919 5.836 5.300 5.092 
Resultat af primær drift 1.028 1.708 -178 176 -837 -690 28 
        
Generelle driftstilskud 222 193 167 193 195 192 205 
Forpagtningsafgift 142 181 115 217 102 93 92 
Ordinære renteudgifter, netto  281 260 274 311 202 182 165 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter -14 19 -10 30 -4 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 841 1.441 -389 -187 -941 -773 -25 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 499 487 540 543 519 525 532 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 342 954 -929 -731 -1.459 -1.297 -557 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,7 5,5 -2,8 -1,7 -5,4 -5,0 -1,7 
- Øvre tertil 6,6 12,1 0,3 1,1 -2,2   
- Nedre tertil -1,2 0,6 -7,5 -6,1 -12,5   
        
Antal bedrifter 932 855 856 782 776 568 516 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 94 93 77 91 87 84 84 
Heraf i selveje, ha 72 66 61 62 63 61 61 
Antal svin, ultimo 3.432 3.902 4.266 5.142 3.781 3.452 3.464 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,40 4,68 4,79 4,65 4,82 4,38 4,29 
Opdelt 2018 resultater for minkfarme med 2 helårsarbejdere og derover 
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 

Produktionsværdi mv.1,2 4.994 8.032 3.970 
Produktionsafhængige driftstilskud 5 11 5 
Driftsomkostninger2 5.836 8.624 5.382 
Resultat af primær drift -837 -582 -1.407 
    
Generelle driftstilskud 195 345 117 
Forpagtningsafgift 102 126 136 
Ordinære renteudgifter, netto  202 227 190 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter -4 53 -71 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien -941 -642 -1.545 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 519 506 527 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -1.459 -1.148 -2.072 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -5,4 -2,2 -12,5 
    
Antal bedrifter 776 259 259 
Jordbrugsareal, ultimo, ha 87 157 55 
Heraf i selveje, ha 63 125 25 
Antal avlstæver, ultimo 3.781 5.200 3.623 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 4,82 6,21 5,21 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 

 

Potteplantegartnerier 
I de nedenstående tabeller præsenteres en regnskabsopstilling for udviklingen i resultater for potte-
plantegartnerier med to helårsarbejdere og derover for de seneste fem kendte regnskabsår samt to 
prognoseår og seneste kendte regnskabsår inddelt efter hhv. den bedste og dårligste tredjedel (øvre 
og nedre tertil) baseret på forrentningen af jordbrugskapitalen i selveje.  
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Tabel 1.12: Hovedtal for potteplantegartnerier med 2 helårsarbejdere og derover,  
1.000 kr. pr. gartneri 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 
        
Produktionsværdi mv.1,2 12.759 14.394 15.183 15.546 16.156 16.672 16.960 
Produktionsafhængige driftstilskud 0 0 0 0 0 0 0 
Driftsomkostninger2 11.907 13.426 13.659 14.017 14.742 14.891 15.560 
Resultat af primær drift 852 968 1.524 1.530 1.414 1.781 1.399 
        
Generelle driftstilskud 129 126 32 74 50 54 58 
Forpagtningsafgift 258 335 316 344 295 290 297 
Ordinære renteudgifter, netto  263 266 222 157 161 148 134 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 18 40 24 32 1 - - 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 442 453 995 1.071 1.008 1.397 1.026 
        
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 532 512 501 514 494 504 513 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -90 -59 494 557 514 893 513 
        
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,8 2,2 6,8 7,1 5,9 9,0 5,4 
- Øvre tertil 10,6 11,7 18,7 18,3 16,0   
- Nedre tertil -18,1 -11,8 -9,8 -11,8 -7,7   
        
Antal bedrifter 174 159 145 139 130 129 125 
Væksthusareal, ultimo, kvm. 15.539 17.545 17.677 17.804 18.748 18.921 19.714 
Heraf i selveje, kvm. 10.973 11.928 11.849 11.488 13.671 13.829 14.390 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 14,01 15,74 16,02 16,09 16,57 16,20 16,41 

Opdelt 2018 resultater for potteplantegartnerier med 2 helårsarbejdere og derover 
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
    
Produktionsværdi mv.1,2 16.156 26.447 6.815 
Produktionsafhængige driftstilskud 0 0 0 
Driftsomkostninger2 14.742 23.136 6.726 
Resultat af primær drift 1.414 3.311 89 
    
Generelle driftstilskud 50 56 17 
Forpagtningsafgift 295 659 134 
Ordinære renteudgifter, netto  161 191 111 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 1 5 -8 
Driftsresultat før aflønning af brugerfamilien 1.008 2.512 -131 
    
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 494 493 509 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 514 2.019 -640 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 5,9 16,0 -7,7 
    
Antal bedrifter 130 43 43 
Væksthusareal, ultimo, m2 18.748 28.818 10.423 
Heraf i selveje, m2 13.671 15.733 8.751 
Antal helårsarbejdere pr. bedrift 16,57 24,20 8,56 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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Størrelsesgrupper 
Tabel 1.13: Hovedtal for jordbrug fordelt på størrelsesgrupper, 1.000 kr. pr. bedrift 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 
Alle brug        
Antal bedrifter 30.845 30.229 29.175 27.837 26.971 28.195 27.264         
Produktionsværdi mv.1,2 2.652 2.584 2.583 3.046 2.835 3.126 3.288 
Produktionsafhængige driftstilskud 11 12 14 16 18 17 17 
Driftsomkostninger2 2.334 2.394 2.446 2.589 2.682 2.522 2.543 
Generelle driftstilskud 222 206 207 218 220 207 224 
Forpagtningsafgift 122 129 135 152 153 140 143 
Ordinære renteudgifter, netto  227 204 206 203 185 160 149 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 20 27 13 16 14 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 262 261 273 283 282 274 279 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -78 -213 -269 38 -242 255 416         
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 1,2 0,1 -0,3 1,7 -0,3 2,9 3,8 
- Øvre tertil 3,3 2,2 1,6 4,1 2,0   
- Nedre tertil -6,1 -6,3 -6,5 -6,9 -7,6           
Deltidsbrug (under 1 helårsarbejder)        
Antal bedrifter 18.979 18.730 18.699 17.404 16.760 18.745 18.095         
Produktionsværdi mv.1,2 376 405 376 382 385 487 439 
Produktionsafhængige driftstilskud 6 6 6 5 8 7 8 
Driftsomkostninger2 428 461 450 438 466 480 488 
Generelle driftstilskud 82 82 78 77 81 86 93 
Forpagtningsafgift 21 26 22 20 21 22 22 
Ordinære renteudgifter, netto  57 51 54 46 45 42 39 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 4 6 2 1 2 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 147 149 163 170 170 172 176 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -193 -201 -231 -212 -231 -136 -184         
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -2,3 -2,3 -2,9 -2,8 -2,9 -1,4 -2,2 
- Øvre tertil 0,1 0,1 -0,6 -0,4 -0,7   
- Nedre tertil -7 -7,7 -8,2 -8,7 -8,1           
Mellemstore brug (1-2 helårsarbejder)        
Antal bedrifter 4.445 4.380 3.524 3.507 3.276 2.972 2.806 
        
Produktionsværdi mv.1,2 2.257 2.180 2.084 2.327 2.187 2.748 2.656 
Produktionsafhængige driftstilskud 15 20 18 28 24 24 23 
Driftsomkostninger2 1.912 1.905 1.979 2.017 2.021 2.106 2.071 
Generelle driftstilskud 287 241 276 295 286 284 307 
Forpagtningsafgift 143 123 145 132 161 155 157 
Ordinære renteudgifter, netto  214 176 201 196 167 153 139 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 19 18 5 13 13 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 377 383 399 400 408 415 421 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -106 -165 -351 -109 -272 226 197         
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,8 0,2 -0,8 0,5 -0,5 2,0 1,8 
- Øvre tertil 3,1 2,4 1 2,7 1,7   
- Nedre tertil -3,5 -4,2 -4,8 -2,7 -4,1           
Store brug (mindst 2 helårsarbejdere)        
Antal bedrifter 7.421 7.118 6.952 6.927 6.934 6.479 6.363         
Produktionsværdi mv.1,2 8.711 8.566 8.772 10.106 9.065 10.935 11.670 
Produktionsafhængige driftstilskud 21 25 32 38 40 41 41 
Driftsomkostninger2 7.459 7.782 8.050 8.282 8.350 8.623 8.594 
Generelle driftstilskud 542 511 519 532 526 525 561 
Forpagtningsafgift 368 404 434 493 469 474 482 
Ordinære renteudgifter, netto  667 622 618 600 532 503 466 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 62 90 48 55 41 - - 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 484 481 503 507 494 502 510 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien 234 -277 -329 740 -255 1.399 2.220         
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 2,8 1,3 0,9 3,9 0,9 5,4 7,3 
- Øvre tertil 6 4,6 4,1 8,8 4,7   
- Nedre tertil -0,7 -2,5 -3,2 -0,7 -3,7   



58 
 

Tabel 1.14. Hovedtal for jordbrug fordelt på størrelsesgrupper for 2018, 1.000 kr. pr. bedrift 
 Alle Øvre tertil Nedre tertil 
Alle brug    
Antal bedrifter 26.971 8.990 8.990 
    
Produktionsværdi mv.1,2 2.835 5.971 1.009 
Produktionsafhængige driftstilskud 18 35 8 
Driftsomkostninger2 2.682 5.194 1.207 
Generelle driftstilskud 220 429 74 
Forpagtningsafgift 153 296 75 
Ordinære renteudgifter, netto  185 382 65 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 14 36 -3 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 282 397 222 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -242 132 -475 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -0,3 2,0 -7,6 
    
Deltidsbrug (under 1 helårsarbejder)    
Antal bedrifter 16.760 5.587 5.587 
    
Produktionsværdi mv.1,2 385 568 341 
Produktionsafhængige driftstilskud 8 8 8 
Driftsomkostninger2 466 545 499 
Generelle driftstilskud 81 124 53 
Forpagtningsafgift 21 25 25 
Ordinære renteudgifter, netto  45 65 36 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 2 8 0 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 170 193 176 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -231 -136 -334 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -2,9 -0,7 -8,1 
    
Mellemstore brug (1-2 helårsarbejder)    
Antal bedrifter 3.276 1.092 1.092 
    
Produktionsværdi mv.1,2 2.187 2.709 1.775 
Produktionsafhængige driftstilskud 24 39 15 
Driftsomkostninger2 2.021 2.141 1.861 
Generelle driftstilskud 286 311 219 
Forpagtningsafgift 161 175 189 
Ordinære renteudgifter, netto  167 211 115 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 13 31 2 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 408 396 426 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -272 106 -585 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. -0,5 1,7 -4,1 
    
Store brug (mindst 2 helårsarbejdere)    
Antal bedrifter 6.934 2.311 2.311 
    
Produktionsværdi mv.1,2 9.065 11.869 6.725 
Produktionsafhængige driftstilskud 40 52 17 
Driftsomkostninger2 8.350 9.863 7.161 
Generelle driftstilskud 526 637 322 
Forpagtningsafgift 469 541 415 
Ordinære renteudgifter, netto  532 637 355 
Realiseret nettotab fra finansielle instrumenter 41 67 7 
Arbejdsvederlag til brugerfamilien3 494 499 479 
Driftsresultat efter aflønning af brugerfamilien -255 950 -1.353 
    
Forrentning af jordbrugskapital i selveje, pct. 0,9 4,7 -3,7 
Anm. Noter og kilde, se tabel 1.8. 
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Usikkerhed 
De prognosticerede resultater for 2020 præsenteret i tabel 1.7 til 1.14 er naturligvis behæftet med en 
høj grad af usikkerhed, idet det er umuligt at sige, hvordan pris og produktionsforhold vil udfolde sig 
i løbet af 2020. Tabel 1.15 nedenfor præsenterer en følsomhedsanalyse af ændringer i hhv. priser og 
renter på hhv. 5 pct. og 0,5 procentpoint op og ned. Tabellen præsenter alt andet lige analyser, hvor 
der ikke sker andre ændringer end den i overskriften noterede. Der er f.eks. ikke indregnet nogen 
mængdemæssig ændring som følge af en prisændring.   
 
Tabel 1.15: Forventet driftsresultat før aflønning af brugerfamilien i 2020 ved en ændring i de an-

vendte priser på produkter og fodermidler på 5 pct. samt ved en ændring i renten på 
gælden på 0,5 procentpoint, 1.000 kr. pr. bedrift 

 Priser og Resultat efter finansielle poster under forudsætning af  
 rente som  5 pct. 5 pct. 0,5 pct. point 0,5 pct. point 
 forventet lavere priser højere priser højere rente lavere rente 
      
Alle brug 695 586 804 651 740 
Deltidsbrug -8 -23 5 -22 5 
Mellemstore brug 618 531 704 572 665 
Store brug 2.730 2.341 3.118 2.602 2.862 
- Plantebrug 1.087 831 1.343 943 1.235 
- Konventionelle malkekvægbrug 1.353 1.041 1.666 1.201 1.512 
- Økologiske malkekvægbrug 1.642 1.342 1.941 1.497 1.792 
- Svinebrug 6.458 5.846 7.069 6.315 6.605 
- Minkfarme -25 -157 106 -72 23 
- Potteplantegartnerier 1.026 212 1.840 980 1.072 
Kilde: Egne beregninger.  
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2.  Agro- og fødevareindustriens konjunkturer 
Agro- og fødevareindustrien udgør en stor og stigende andel af den værdikæde, som forbinder land-
bruget og forbrugerleddet. 

Agro- og fødevareindustrien omfatter virksomheder, som forsyner landbruget med input (forsynings-
leddet), eller som forarbejder eller forædler landbrugets produktion. Sammenhængen mellem land-
bruget og agro- og fødevareindustrien kan være større eller mindre. Nogle virksomheder er meget 
afhængige af den lokale landbrugsproduktion som f.eks. mejerier, svineslagterier og grovvareselska-
ber. Her er der ofte en stærk vertikal integration mellem leddene i værdikæden. Andre virksomheder 
som for eksempel bryggerier, brød- og biotekvirksomheder er langt mindre afhængige af en lokal 
landbrugsproduktion, og landmændene er på tilsvarende vis mindre afhængige af en lokal forsynings- 
eller forarbejdningsvirksomhed. 

Konjunkturerne og indtjeningen i den danske agro- og fødevareindustri er afhængige af en række 
faktorer i et komplekst samspil. Der er i første omgang en række eksterne faktorer, som påvirker 
udviklingen. Det gælder markedsmæssige og handelspolitiske forhold, men også klimaet og dyrk-
ningsbetingelser spiller en rolle. Tørken i 2018 påvirkede således indtjeningen i flere agro- og føde-
varevirksomheder på flere måder i både 2018 og 2019: Den mindre høst medførte færre råvarer til 
forarbejdning i den plantebaserede industri. Den dårligere indtjening i landbruget medførte en lavere 
efterspørgsel og færre investeringer, hvilket også påvirkede agro- og fødevareindustrien. Endeligt var 
der også flere eksempler på, at andelsselskaberne bidrog til at udjævne landbrugets indkomster ved 
at sikre landmændene bedre priser og større efterbetaling oven på tørken og den dårlige høst.  

Konjunkturerne og indtjeningen vil også være påvirket af en række strukturelle forhold. Fusioner, 
opkøb, alliancer m.m. kan skabe konkurrencemæssige fordele på kortere eller længere sigt.  

Endvidere er den teknologiske udvikling og innovation af meget stor betydning for flere virksomhe-
der. Der er eksempler på, at innovation har givet virksomheder afgørende konkurrencefordele, som 
har forbedret økonomien markant. 

Endeligt er der adskillige mere specifikke ledelsesmæssige eller strategiske udfordringer, som de en-
kelte virksomheder står over for, og som kan påvirke indtjeningen på kortere eller længere sigt. 

For den danske agro- og fødevareindustri under ét har indtjeningen og produktionen været relativt 
stabil gennem de senere år, men dog med betydelige forskelle fra branche til branche og fra virksom-
hed til virksomhed. Forskellene mellem brancherne kan forklares ud fra  

• Ejerskabsform. Andelsejerskab indebærer ofte, at udsving i indtjeningen videreføres til land-
mænd, som er stødpude i værdikæden. 

• Efterspørgselselasticitet er lille. Konjunkturudsving, prisændringer m.m. vil ikke påvirke efter-
spørgslen så meget, da der ofte er tale om basale nødvendighedsvarer. 
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• Tiltag og tilpasninger i de enkelte virksomheder. Gennem besparelser, offensive tiltag i form af 
innovation, fusioner, opkøb, alliancer m.m. kan indtjeningsnedgang på kortere eller længere 
sigt reduceres eller forhindres. 

• Finansiel robusthed. Egenkapitalen og soliditetsgraden er øget i den andelsbaserede agro- og 
fødevareindustri gennem de senere år, hvorved den økonomiske risiko reduceres. Her er der 
også betydelige forskelle fra virksomhed til virksomhed. 

2.1 Udviklingen i de enkelte sektorer 
Dette afsnit indeholder nærmere analyser af de enkelte sektorers økonomiske udvikling, konjunkturer 
og konkurrenceevne. Analyserne tager primært udgangspunkt i regnskabstal for udvalgte væsentlige 
virksomheder i sektorerne. Regnskabstallene omfatter virksomheder med betydelige aktiviteter, dat-
terselskaber m.m. i udlandet, hvorfor en væsentlig del af omsætningen og indtjeningen ikke direkte 
er koblet til de danske forhold. 

Mejeriindustrien  
Udviklingen i omsætning og resultat for udvalgte mejerier fremgår af tabel 2.1. Som det ses af tabel-
len, er Arla Foods langt det største mejeri, og målt i både omsætning og resultat er Arla Foods cirka 
75 gange større end det næststørste mejeri. Arla Foods står for cirka 90 pct. af mælkeindvejningen i 
Danmark. 

Tabel 2.1: Omsætning og resultat for udvalgte danske mejerier (mio. kr.)  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Omsætning    

 
     

Arla Foods 49.030  54.893  63.114  73.600 79.125 76.540 71.229 76.915 77.699 
Thise Mejeri 500  541  580  725 864 916 973 998 1.035 
Nørager Mejeri A/S 213  243  230  267 347 339 351 372 407 
Naturmælk 227 216 217 242 249 254 319 372  
          
Årets resultat efter skat    

 
     

Arla Foods 1.268  1.399  1.895  2.236 2.380 2.200 2.650 2.225 2.243 
Thise Mejeri      13  6  16  20 21 30 28 25 29 
Nørager Mejeri A/S    -7       2          3  3 5 11 14 -4 3 
Naturmælk 2 -2 6 3 1 -5 -3 7  

Kilde: Årsregnskaber fra virksomhederne  
 

Tabellen viser, at Arla Foods’ omsætning og indtjening var næsten uforandret i 2018 i forhold til året 
før. Årets omsætning blev 77 mia. kr., og resultat før skat blev 2,2 mia. kr. Målt på omsætning er Arla 
Foods Danmarks fjerdestørste virksomhed. 

Tabel 2.2: Nøgletal for Arla Foods’ udvikling i 1. halvår 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
         
Omsætning, mio. kr. 29.911  35.721  39.774 38.196 36.196 37.226 38.145 38.995 
Resultat, mio. kr. 513  1.048  1.120 865 1.783 835 893 961 
Balance, mio. kr. 38.319  44.678  48.621 50.504 50.532 48.380 48.010 52.515 
Soliditet (%) 24  25  26 29 32 33 36 32 
Arla-indtjening pr. kg. 
andelshavermælk 2,64  2,87  

 
3,30 2,52 

 
2,24 

 
2,67 

 
2,58 

 
2,69 

Kilde: Årsregnskaber fra Arla Food 
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Nøgletallene viser en positiv udvikling fra 2018 til 2019. Den lavere soliditetsgrad skyldes udbeta-
lingen af hele overskuddet for 2018, høje investeringsniveauer samt en regnskabsteknisk justering af 
leasingaftaler. 

Arla Foods’ repræsentantskab bekræftede i 2019 at udbetale hele koncernens nettoresultat på 290 
mio. euro for 2018 til andelshaverne. Baggrunden var, dels at selskabets økonomi var relativt stabil, 
dels at mange af Arlas andelshavere var i en vanskelig finansiel situation på grund af sommerens 
tørke i Europa. Det er således et tegn på, at et andelsselskab i et vist omfang er med til at udjævne og 
stabilisere medlemmernes indtjening. 

I første halvår af 2019 steg Arlas samlede omsætning med 2,0 pct., og indtjeningen var den højeste i 
tre år. Omsætningen i Europa faldt, og det skyldtes især en strategisk beslutning om at opsige tabsgi-
vende private label-kontrakter (produktion af supermarkedernes egne mærkevarer). Derimod steg det 
internationale mærkevaresalg med godt 10 pct. For hele året 2019 forventer Arla at kunne nå målene 
og at kunne lægge større afstand til konkurrenterne. Arla påpeger dog også de risikofaktorer, der 
findes, herunder de potentielle negative konsekvenser af dels et hårdt Brexit, dels den volatilitet som 
har kendetegnet de globale mælkemarkeder i de seneste år. 

I 2019 offentliggjorde Arla en ny plan for at sætte øget skub på CO2-reduktionerne fra mælkeproduk-
tionen. Det indebærer bl.a., at mælkeprisen til Arlas andelshavere fremover bliver afhængig af, om 
man har gennemført et klimatjek fra selskabet. Andelshaverne får således et tillæg på 1 eurocent pr. 
kg, hvis de får gennemført en kortlægning af bedriftens køer, produktion, foderforbrug, energi og 
brændstof samt andre oplysninger til brug for en opgørelse af bedriftens klimapåvirkning. 

I 2019 købte Arla en betydelig smelteostforretning i Mellemøsten og Nordafrika af den amerikanske 
multinationale konfekture-, fødevare- og drikkevareproducent Mondeléz International ("Mondeléz"). 
Mellemøsten og Nordafrika er et af de vigtigste geografiske områder i Arlas ”Good Growth 2020-
strategi”. 

Hidtil har de fleste af Arlas produkter, der sælges i Mellemøsten og Nordafrika, været fremstillet i 
Europa. Med dette opkøb øges den lokale produktion, men det giver også mulighed for på lidt længere 
sigt at basere produktionen på mælkepulver fra Arlas andelshavere. 

Opkøbet gav samtidig Arla det fulde ejerskab af et osteproduktionsanlæg i Bahrain, som gør det mu-
ligt at udvide selskabets produktion af varemærkeoste yderligere i regionen. 

Efterfølgende har Arla indviet et osteproduktionsanlæg i Bahrain for at imødekomme den stigende 
efterspørgsel efter mejeriprodukter i Mellemøsten og Nordafrika. Arla forventer at investere 50 mio. 
euro i anlægget i de næste to til tre år for at øge kapaciteten. 
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Arla besluttede i 2019 at investere 600 mio. kr. i en udvidelse af mozzarellaproduktionen i Branderup 
Mejeri. Udvidelsen vil mere end fordoble produktionen, så den bliver ca. 90 mio. kg mozzarella årligt, 
hvilket gør mejeriet til et af de største mozzarellaproduktionsanlæg i Europa. 

Arla er stadig fuldt engageret i det kinesiske mejeri, Mengniu, som Arla købte sig ind i i 2012. Arla 
ejer 10 pct. af aktierne i selskabet, og formålet med samarbejdet har bl.a. været at få udbredt Arlas 
produkter og brands i Kina via Mengnius omfattende distributionsnet (se også Landbrugets Økonomi 
2012). Samtidig har mejeriselskaberne også samarbejdet om udvikling af fødevaresikkerhed og spor-
barhed i Kina. 

Mengniu er blandt verdens ti største mejeriselskaber, mens Arla p.t. er 7. størst målt på mælkeindvej-
ningen.  

Arla er meget tilfreds med udviklingen i Mengniu, hvor der i første halvår af 2019 var en omsæt-
ningsvækst på 15 pct. og en indtjeningsvækst på 33 pct. Samtidig steg Arlas salg i Kina i første halvår 
med 50 pct., hvilket også til dels kan godskrives samarbejdet med Mengniu. 

Med stigende fokus på Afrika som et marked med betydelig vækst i de kommende år har Arla bl.a. 
engageret sig i Nigeria. I 2019 indgik Arla en aftale om et offentligt-privat partnerskab med den 
nigerianske regering, hvor staten og regeringen tilbyder 1.000 mælkeproducenter permanente land-
brugsarealer, mens Arla bliver den kommercielle partner, der køber, indsamler, forarbejder og sælger 
den lokale mælk. 

Partnerskabet er støttet af Danida. For Arlas vedkommende er det også målet, at det vil styrke selska-
bets forretning i landet. 

Arla Foods udnævnte i 2019 for første gang to eksterne rådgivere til dets bestyrelse. Hensigten var at 
bibringe global, digital marketing og teknologisk ekspertise til bestyrelsen.  
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Boks 1. Eksterne bestyrelsesmedlemmer i andelsselskaber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheden for at udpege eksterne medlemmer til andelsselskabernes bestyrelse har været diskuteret i 
de senere år. I 2019 har tre store andelsselskaber besluttet at udvide bestyrelserne med eksterne med-
lemmer eller rådgivere. Der kan være flere grunde til, at inddragelse af eksterne bestyrelsesmedlemmer 
i andelsselskaber har fået større aktualitet: 
• Når rekrutteringsgrundlaget alene er medlemmer og landmænd, er kompetencegrundlaget – alt 
 andet lige – indsnævret i forhold til en situation med fuld valgfrihed. Dette reducerer diversiteten i 
 rekrutteringsgrundlaget. 
• Kravene til bestyrelsesmedlemmer fra myndigheder og tilsyn er stigende oven på finanskrisen og 
 oven på alvorlige eksempler på bestyrelser med svigtende ledelse og tilsyn. 
• Andelssleskaberne bliver større og større, og dermed bliver også bestyrelsesmedlemmernes an-
 svarsområde på én gang mere kompleks, mere specifikt men også vidtfavnende. 
 
Der er flere modeller til at inddrage eksterne personer: 
• Eksterne bestyrelsesmedlemmer med fuld stemmeret i andelsselskabet 
• Eksterne bestyrelsesmedlemmer eller rådgivere med begrænset indflydelse i andelsselskabet 
• Eksterne bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber under moderselskabet/andelsselskabet, hvor 
 den egentlige drift er placeret 
• Eksterne bestyrelsesmedlemmer i datterselskaber eller associerede selskaber under andelssel-
 skabet. Dette ses i næsten alle større andelsselskaber. 
 
Arla Foods: 2 eksterne rådgivere uden stemmeret – vedtaget og udpeget i 2019. 
 
Danish Crown: 4 eksterne medlemmer af bestyrelsen i Danish Crown A/S. Danish Crown amba startede 
i 2006 med 2 eksterne medlemmer af andelsselskabets bestyrelse. Da Danish Crown A/S blev etable-
ret, fortsatte de eksterne medlemmer i dette selskabs bestyrelse. Antallet er efterfølgende øget til 4 eks-
terne medlemmer. 
 
DLG: Selskabet vedtog i 2019, at andelsselskabets bestyrelse kan udvides med op til 2 eksterne med-
lemmer med stemmeret. 
 
Danish Agro: Selskabet vedtog i 2019, at andelsselskabets bestyrelse kan udvides med op til 3 eksterne 
medlemmer med stemmeret. 
 
DLF Seeds: 2 eksterne medlemmer af bestyrelsen i DLF Seeds A/S 
 
Kopenhagen Fur: Ingen eksterne bestyrelsesmedlemmer 
 
KMC: Ingen eksterne bestyrelsesmedlemmer 
 
Danæg amba: Ét eksternt medlem af Danæg amba 
 
Thise: Ingen eksterne bestyrelsesmedlemmer 
 
AKV Langholt: Ingen eksterne bestyrelsesmedlemmer 
 
GASA NORD GRØNT: 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer i andelsselskabet med fuld stemmeret.  I 
2014 ophørte GASA NORD GRØNTs samarbejde med DLG, og i den forbindelse blev det besluttet at 
supplere bestyrelsen med 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. 
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Danmarks næststørste mejeri, Thise Mejeri, havde i 2018 en omsætning på godt 1 mia. kr. og et 
overskud på 29 mio. kr. Thise Mejeri blev grundlagt i 1988, og de seneste årtiers vækst er i væsentligt 
omfang sket i en strategisk alliance med Coop. Samarbejdet omfatter nu mere end 175 produkter. 80 
pct. af den færdige konsummælk, surmælksprodukterne, ostene mv. bliver afsat på det danske hjem-
memarked, hvor Coop er største kunde. Resten bliver eksporteret, primært til Tyskland, England, 
Sverige og Kina. 

Thise havde nogle svære år i 2010-2013, men efterfølgende har der været en positiv udvikling, jf. 
figur 2.1. 

Figur 2.1: Thise Mejeri: Resultat efter skat 2000-2018 

 

Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskabet 
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Kødindustrien  
Kødindustrien er meget koncentreret med få store virksomheder, som står for langt størstedelen af 
omsætningen, jf. tabel 2.3. 

Tabel 2.3: Omsætning og resultat for virksomheder inden for den danske kødindustri (mio. kr.)  
Omsætning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Svineslagterier           
Danish Crown 45.211  51.754  56.462  58.164 58.029 59.556 60.038 62.024 60.892 56.506 
Tican 4.001  4.376  4.687  5.051 5.158 4.898 8.446 7.146 6.606  
SB Pork A/S 1.087  1.311  1.550  1.940 2.037 1.985 2.191 2.196   
Fjerkræslagterier     

 
     

HK Scan Denmark 1.625 1.637 1.509 1.625 1.482 1.268 1.254 1.274 1.288  
Danpo A/S 1.472  1.583    1.771  1.784 1.813 1.817 1.809 1.911 1.974  
Øvrig kødindustri     

 
     

Skare Meat Packers 1.076  1.037  
   

1.078  1.105 
1.105 939 946 1.002 1.116  

Stryhns 625  612  540  571 570 608 623 695 925  
Atria Danmark  291  312  356 362 405 432 454 433  
           
Årets resultat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
Svineslagterier           
Danish Crown 1.648  1.762  1.732  1.583 1.656 1.821 1.639 2.022 1.361 1.168 
Tican 157  238  143  100 -65 -54 41 -66 89  
SB Pork A/S -38  -77  -30 -24 8 28 7 -31   
           
Fjerkræslagterier     

 
     

HK Scan Denmark 13 -65 21 67 -80 -62 -103 -99 -84  
Danpo A/S 55  63        52  52 50 63 22 46 8  
Øvrig kødindustri     

 
     

Skare Meat Packers 4  -18       -16  7 7 -44 -22 -7 3  
Stryhns 22  5  5  21 29 35 42 32 35  
Atria Danmark 28  22  18  21 21 22 11 13 17  

Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 
 

Danish Crown er langt den største aktør i denne sektor, idet virksomheden står for cirka 90 pct. af 
omsætningen blandt de virksomheder, som er vist i tabel 2.3. Tabel 2.4 viser således udviklingen i 
centrale økonomiske nøgletal for Danish Crown-koncernen i perioden 2011/12-2018/19. 

Tabel 2.4: Centrale nøgletal for Danish Crown-koncernen  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
         
Nettoomsætning, mio. kr. 56.462  58.164  58.029  59.556 60.038 62.024 60.892 56.506 
Resultat af primær drift, mio. kr. 2.005  2.018  1.995 2.403 2.167 1.923 1.742 2.522 
Årets resultat, mio. kr. 1.732  1.583  1.656  1.821 1.639 2.022 1.361 1.953 
Balance, mio. kr. 25.522  24.725  27.015  26.775 25.257 24.433 27.980 28.443 
Egenkapital, mio. kr.  5.797  5.962  6.423 7.172 6.897 7.611 7.540 7.361 
Soliditetsgrad, pct. * 24,7  26,2  23,8 26,8 27,3 31,2 26,9 25,6 
Andelshaverleverancer,  mio. kg 1.373 1.324 1.317 1.330 1.279 1.229 1.276 1.197 
Samlet restbetaling, mio. kr. 1.274 1.229 1.218 1.425 1.295 1.437 1.070 1.258 
Antal andelshavere 9.031 8.552 8.278 8.020 7.605 7.116 6.830 6.426 
Heltidsansatte medarbejdere,  
ultimo  24.066 23.034 

 
23.764 

 
25.876 

 
25.956 

 
27.921 

 
23.052 

Kilde: Årsregnskaber fra Danish Crown 
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Danish Crowns omsætning i regnskabsåret 2018/19 ligger på et lavere niveau end de foregående år, 
hvilket primært skyldes frasalget af Tulip Ltd. (UK). Hvis der korrigeres for frasalget, er der en om-
sætningsstigning fra 53,6 mia. kr. til 56,5 mia. kr., svarende til en stigning på cirka 6 pct. Resultatet 
af den primære drift blev på 2,5 mia. kr. mod 2,1 mia. kr. året før, hvilket selskabet betragtede som 
tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne til året. 

Danish Crown besluttede i 2019 at sælge det britiske datterselskab, Tulip Ltd. efter flere års betyde-
lige underskud. Tulip Ltd. har i de seneste tre regnskabsår påført Danish Crown et samlet driftsun-
derskud på i alt 802 mio. kr., og indregner man nedskrivninger og finansielle udgifter, har det totale 
underskud før skat for de tre år været 1,4 mia. kr. 

Tulip Ltd. havde stået for forarbejdningen og salg af både danske og lokale råvarer til de store detail-
kæder i Storbritannien. Tulip havde tabt flere vigtige detailkunder, og selskabet stod over for betyde-
lige investeringer for at kunne være konkurrencedygtigt fremover. Tulip Ltd. blev solgt for 2,4 mia. 
kr. til amerikanske Pilgrims Pride, som er et datterselskab af den brasilianske kødkoncern, JBS. Det 
var også JBS, som i 2017 købte Plumrose af Danish Crown for 1,6 mia. kr. 

For de 2,4 mia. kr. overtager Pilgrims Pride 12 fabrikker og i alt 6.000 medarbejdere i Storbritannien. 

Opkøbene var del af JBS' planer om at blive stærkere på forædlingsdelen. JBS er verdens største 
kødforarbejdningsvirksomhed med aktiviteter inden for okse-, svine- og fjerkrækød og har mere end 
150 anlæg i hele verden.  

For ledelsen og andelshaverne i Danish Crown var det en alvorlig beslutning at sælge selskabet, som 
gennem mange år havde været en strategisk del af selskabets internationalisering. Behovet for yder-
ligere investering på op mod 2 mia. kr., usikkerheden på grund af Brexit samt andelshavernes pres-
sede økonomi gjorde dog tilsyneladende udslaget. 

Danish Crown påpeger, at den britiske forretning ikke bliver påvirket af salget af Tulip Ltd. Danish 
Crown regner med fortsat at have eksport for 4 mia. kr. til Storbritannien. Danish Crown skal således 
fortsat levere danske råvarer til de fabrikker, der producerer dansk bacon og dansk skinke til de bri-
tiske supermarkeder. Samtidig står selskabet frit i forhold til at levere råvarer til den øvrige britiske 
forædlingsindustri.  

Med den nuværende situation og udvikling er Danish Crown sandsynligvis nødt til at vokse i form af 
flere slagtninger for at opretholde positionen som en sikker leverandør af svinekød til kunderne. Ifølge 
Danish Crown skal der som minimum slagtes en kvart million svin hver uge, og det mål blev ikke 
nået i 2018/19 under ét. Det tyder også på, at Danish Crown mister slagtninger – både absolut og i 
forhold til det danske marked i alt. Danish Crown står for cirka 75 pct. af alle svineslagtninger i 
Danmark. 
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Danish Crown har stort fokus på Kina, og udbruddene af afrikansk svinepest i Asien og især i Kina 
har i høj grad fremmet eksporten til Kina.  I september åbnede Danish Crown således sin første fabrik 
tæt på Shanghai, og den leverer detailpakkede produkter, som enten sælges online eller i de super-
markeder, der er en del af Alibaba. Alibaba har forpligtet sig til at købe hele fabrikkens produktion i 
en periode på fem år. 

I slutningen af året indgik Danish Crown en aftale med det kinesiske selskab COFCO Meat Holdings 
til en værdi af minimum 100 mio dollars i 2020. COFCO er Kinas største fødevarevirksomhed med 
over 60.000 medarbejdere alene i Kina. Virksomheden står for en stor del af Kinas import af svinekød, 
og COFCO har over tid udviklet sig til en ganske betydelig handelspartner for Danish Crown. 
COFCO er også majoritetsejer af mejeriselskabet Mengniu, som Arla ejer godt 10 pct. af. 

Danish Crown bevægede sig i 2019 videre frem i værdikæden ved at åbne en ny web-shop, hvor 
selskabet sælger sælge okse-, kalve- og svinekød direkte til danske forbrugere. Dermed går Danish 
Crown uden om supermarkedskæderne og klarer både udskæring og levering. Det forventes dog ikke, 
at web-shoppen på kort sigt bliver et alternativ til supermarkedet, da der er tale om et snævert sorti-
ment af højkvalitetsvarer. 

Tysklands største slagteri, det privatejede Tönnies, er også er aktivt i Danmark via ejerskabet af Tican 
Fresh Meat. Tönnies slagter cirka en tredjedel af alle slagtesvin i Tyskland og er mere end dobbelt så 
stor som det næststørste slagteri på listen, nemlig Vion. Herefter følger det andelsejede Westfleisch. 

Tican/Tönnies har i Danmark cirka 20 pct. af svineslagtningerne. Omsætningen for Tönnies-koncer-
nen faldt i 2018, men i den danske del bemærker koncernen, at det er lykkedes at skabe en økonomisk 
turnaround i 2018. Efter overtagelsen af Tican i 2016 har der således været en meget positiv udvik-
ling. De to selskaber i Danmark, Tican Fresh Meat og SB Pork, er nu lagt sammen under Tican Fresh 
Meat. Tican følger Danish Crowns notering for slagtesvin for hver uge. 

Tönnies-koncernen er i gang med en kraftig ekspansion i Kina. Det sker via et nyt joint venture sam-
men med Dekon Group; en international konferencevirksomhed. De to virksomheder vil sammen 
investere omkring 500 mio. euro. Sammen vil de opbygge et slagteri, der årligt skal slagte og forar-
bejde millioner af svin, men samtidig skal der også bygges svinefarme. I første omgang skal de pro-
ducere op mod to millioner grise årligt, men planen er senere at udvide produktionen til seks millioner 
svin årligt. 

I 2019 opkøbte Tönnies også den britiske familievirksomhed C&K Meats, som er specialiseret i slagt-
ning og forarbejdning og leverer kød til både hjemme- og eksportmarkedet. 

Som det blev vist i tabel 2.3, har svineslagterierne generelt en mere stabil udvikling i omsætning og 
indtjening end fjerkræslagterierne. Udviklingen i de senere år har dog været vidt forskellig blandt 
fjerkræslagterierne. 
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HKScan Denmark (tidligere Rose Poultry) blev i 2010 solgt til den finske koncern HKScan. HKScan 
er blandt Europas ti største kødselskaber og har finske og svenske landmænd som hovedaktionærer. 
HKScan Denmark har i de seneste fem år været inde i en negativ økonomisk udvikling, og selskabet 
har været hårdt ramt af ruslandkrisen. I 2018 blev resultatet efter skat et minus på 84 mio. kr., og 
gennem de seneste fem år er der nu et akkumuleret underskud på 428 mio. kr. 

De senere års negative resultater har betydet, at HKScan har gennemført sparerunder og afskedigel-
ser. Alt i alt skal der spares og effektiviseres for knap 300 mio. kr. HKScan planlægger således at 
tilpasse sine aktiviteter i Finland, Sverige, Danmark, Baltikum og Polen, så omkostningerne reduce-
res, og der kommer mere fokus på lokale kunder. 

I løbet af 2019 er den økonomiske udvikling i HKScan-koncernen forbedret. Indtjeningen går frem i 
både Sverige, Finland, Danmark og Baltikum, hvor alle undtagen Danmark har formået at lande et 
positivt EBIT-resultat. 

Mens HKScan er inde i en svær økonomisk udvikling, har det andet store dansk fjerkræslagteri, 
Danpo, en mere positiv udvikling. I 2013 blev Danpo, svenske Kronfågel og norske Cardinal Foods 
slået sammen til én stor nordisk koncern inden for fjerkræsektoren, Scandi Standard. Dette selskab 
opererer på tværs af de skandinaviske lande, og det danske marked er koncernens største målt i om-
sætning efterfulgt af Sverige. 

I løbet af 2019 er især omsætningen i Danmark vokset. Kvartalstallene for 2019 viser dog, at indtje-
ningen ikke stiger i samme grad som omsætningen. 

Danpo købte i 2018 den bestemmende indflydelse i kyllingeproducenten Rokkedahl Food, hvor der 
produceres såkaldte velfærdskyllinger til et par detailkæder. I 2017 købte Scandi Standard et irsk 
markedsledende fjerkræslagteri, og dermed er selskabet på fem år gået fra at være i Danmark og 
Sverige til at være i fem lande. Selskabet signalerer, at man er klar til nye opkøb, og at man sandsyn-
ligvis vil søge efter markedsledende selskaber med en stærk markedsposition. 
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Figur 2.2. Resultat efter skat i HKScan Danmark og Danpo, 2007-2018 

 

Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 
 
 
Selv om udviklingen er meget forskellig i de to store danske fjerkræslagterier, har de i en vis udstræk-
ning samme strategiske sigtepunkter.  

Hos HKScan vil mærkevaren ”Rose Ærlig Kylling” i fremtiden komme fra danske gårde og fra kyl-
linger, hvor man ikke har brugt antibiotika i produktionen. Derudover skal der signaleres fuldstændig 
gennemsigtighed. Ønsket er ikke at lave produkter til premium-markedet, men man sigter i stedet på 
at få løftet salget af dansk kylling i midter-markedet. Der er tale om et strategisk skifte, som skal få 
forbrugerne til at opfatte kylling som en bæredygtig fødevare, hvorved værdien af produkterne i ka-
tegorien øges. 

Hos Danpo/Scandi Standard er udmeldingen, at man ønsker at dreje virksomheden i en mere værdi-
baseret retning. Danpo har således lanceret mærket "De Danske Familiegårde," der som fællestræk 
består af langsomt voksende racer, og hvor nogle af kyllingerne udklækkes på den samme gård, hvor 
de skal tilbringe livet, samt at de er antibiotikafri. Målet er dermed at gøre sig mindre afhængig af 
low cost-kyllinger, hvor det vurderes, at andre lande med mindre fokus på dyrevelfærd vil være mere 
pris-konkurrencedygtige. 

Drikkevareindustrien 
Drikkevareindustrien domineres af bryggerierne, hvor Carlsberg er langt den største virksomhed. Ef-
ter fusionen mellem de to store bryggerier, AB InBev og SABMiller, er Carlsberg nu Europas næst-
største og blandt verdens fem største bryggerier. 
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Tabel 2.5 Omsætning og resultat for danske bryggerivirksomheder (mio. kr.)  
Netto- 
omsætning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Carlsberg 59.382  60.054  63.561  66.468  66.350 64.506 65.354 62.614 60.655 62.503 
Royal Unibrew 3.816  3.775  3.431  3.430  4.481 6.065 6.032 6.340 6.384 7.298 
Harboes  
Bryggeri A/S* 

          
1.545  

           
1.525  

          
1.321  

          
1.411  

        
1.344  1.420 

 
1.371 

 
1.377 

 
1.431 

 
1.338 

Vestfyen 190 184 183 210 227 230 211 188 194 187 
Resultat       

 
   

Carlsberg 4.167  5.960  5.692  6.245  5.949 4.938 -2.926 4.857 2.065 6.133 
Royal Unibrew 47  278  351  373  480 624 711 784 831 1.040 
Harboes  
Bryggeri A/S* 

                
26  

                 
43  

                
51  

                
39  

                
3  11                 

 
24 

 
35 

 
32 

 
0 

Vestfyen 3 5 6 4 4 2 3 2 1 -2 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 
 

Carlsberg omsatte for 62,5 mia. kroner i 2018, hvilket var en stigning på 3 pct. i forhold til året før. 

Carlsberg opjusterede vækstskønnene to gange i 2019, og der forventes herefter en ”tocifret organisk 
vækst” for hele året. En bedre afsætning i Kina og Vesteuropa har kunnet mere end opveje en svagere 
indtjening end ventet i Rusland. Konkurrencen i Rusland er blevet intensiveret, efter at bryggeriets 
største konkurrenter, verdens største bryggeri, AB Inbev, og tyrkiske Efes, har slået sig sammen på 
dette marked. Det russiske forbrug af alkohol er i perioden 2003-2016 faldet med hele 43 pct., hvilket 
sætter Carlsbergs problemer i Rusland i relief. 

Carlsbergs salg i Asien steg fra 4,2 mia. kr. i 3. kvartal af 2019 til 5 mia. kr. i samme periode i 2018, 
og i Kina voksede salget målt i volumen med 6 pct. 

I 2008 – lige før finanskrisen – købte Carlsberg og Heineken tilsammen det britiske bryggeri, Scottish 
& Newcastle, for i alt 76 mia. kr. Carlsberg overtog i den sammenhæng den russiske bryggerivirk-
somhed BBH samt de franske, græske, kinesiske og vietnamesiske aktiviteter. Heineken overtog de 
resterende aktiviteter. I den forbindelse oplyste Carlsberg, at det var en vigtig handel, som ville betyde 
en væsentlig styrkelse af de langsigtede vækstmuligheder. Fordelen var bl.a. den fulde kontrol over 
BBH, der var Carlsbergs primære vækstaktiv. Finanskrisen, lavkonjunkturer, forbrugsnedgang samt 
handelspolitiske barrierer gjorde efterfølgende det russiske marked langt mindre attraktivt. 

Carlsbergs overtagelse af en del af Scottish & Newcastle medførte en betydelig omsætningsstigning 
i 2008, men efterfølgende har væksten været meget begrænset. Væksten i Heineken er derimod fortsat 
og har været cirka dobbelt så stor som i Carlsberg efter opkøbet, jf. figur 2.3. 
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Figur 2.3. Årlig omsætning i Carlsberg og Heineken, 2002-2018 

 

Kilder: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne. 
 

Danmarks og Nordens næststørste bryggeri, Royal Unibrew, forbedrede sit resultat yderligere i 2018. 
Omsætningen blev på 7,3 mia. kr., hvilket var en stigning på 14 procent i forhold til året før. Samtidig 
steg resultatet efter skat fra 831 mio. kr. til 1.040 mio. kr. Udviklingen var som forventet, men ledel-
sen forventer en mere afdæmpet udvikling i 2019 på grund af en mindre efterspørgselsvækst. 

Royal Unibrews omsætning er mere end fordoblet siden 2011, hvilket bl.a. skyldes betydelig opkøb, 
herunder køb af italienske og franske sodavandsvirksomheder. I 2019 har virksomheden endvidere 
overtaget danske Bev.Com, der blandt andet står bag Cult Energy og Mokai. 

Siden 2002 har Royal Unibrew samarbejdet med Heineken om først import og salg af alkoholfrie 
Heineken-produkter i Danmark og har siden 2008 selv brygget produkterne på licens. Royal Unibrew 
satser betydeligt på alkoholfri øl, som forventes at udgøre mellem 5 og 10 pct. af det totale volumen 
i fremtiden. 

Brød-, mel- og kagesektoren  
Der er fortsat indtjeningsproblemer i Kohberg. Trods udmeldinger om udsigt til et nulresultat for 
2018 og et overskud i 2019, endte 2018 med et underskud på 26 mio. kr. Der har nu været et samlet 
underskud på 60 mio. kr. gennem de seneste tre år efter en årrække med positive resultater. Selskabet 
forklarer udviklingen med en hård konkurrencesituation, stigende råvarepriser og prisudviklingen i 
produktionsomkostningerne. Det konstateres også, at hele brødbranchen generelt har stigende udfor-
dringer med et vigende marked for frisk indpakket brød. Endelig begrundes den negative udvikling 
med, at supermarkedskæderne mere og mere prioriterer private labels (egne mærker), og der er også 
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tegn på en stigende discount-indflydelse. Forklaringerne på den økonomiske udvikling er i store træk 
de samme som i de foregående år. 

Tabel 2.6: Omsætning og resultat for virksomheder i den danske brødsektor (mio. kr.)  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nettoomsætning    

 
    

Brød    
 

    
Lantmännen Unibake DK1 1.157  926  911 888 936 940 990 945 
Lantmännen Schulstad2 916  896  884 863 829 893 921 920 
Kohberg Brød 867 836 1008 997 945 942 928 949 
Lagkagehuset 249 315 407 478 552 664 781 881 
         
Mel         
Lantmännen Cerealia 902 866 840 752 678 668 663 593 
Valsemøllen 533 519 527 511 513 543 537 566 
         
Kager med mere         
Kelsen Group4 989 1051 442 870 911 1.007 986 1.015 
Bisca A/S 487 444 458 418 375 350 339 334 
Dan Cake 630 620 642 722 774 846 866 920 
         
Resultat efter skat         
Brød         
Lantmännen Unibake DK1     -49   -21  -28 -13 -12 18 6 5 
Lantmännen Schulstad -12   48  -1 27 4 6 -10 -14 
Kohberg Brød2 3 -4 24 9 2 -28 -6 -26 
Lagkagehuset 13 10 14 21 38 38 10 -42 
         
Mel        -2 
Lantmännen Cerealia -22 -43 -26 -13 -6 -8 10 13 
Valsemøllen 15 13 13 20 18 16 18  
         
Kager med mere         
Kelsen Group4 71 74 23 140 115 130 231 86 
Bisca A/S3 -12 10 20 19 22 39 28 10 
Dan Cake 20 9 13 30 41 43 67 63 

Anm.: 
Lantmännen Unibake DK: Tallene for 2011 er ikke direkte sammenlignelig med foregående år pga. omstrukturering af selskabet. 
Kohberg Brød A/S, Kohberg Bakery Group A/S og Kohberg Foodservice A/S blev fusioneret i 2013. Tallene for 2012 og 2013 er derfor 
ikke direkte sammenlignelige med tal før 2012. 
Bisca: Databrud mellem 2010 og 2011 
Kelsen: Data for 2013 omfatter kun 7 måneder 
Kilde: Årsregnskaber fra virksomhederne 
 

I et strategisk tiltag for at vende den økonomiske udvikling vil selskabet satse på et stærkere Kohberg-
brand. Virksomheden konstaterer, at Kohberg er et stærkt brand hos danskerne, men at forbrugernes 
loyalitet i brødkategorien generelt er meget lav. Målet er således at ændre forbrugernes holdning til 
og præferencer for brød. Derudover er det et mål at fordoble eksporten, som i dag udgør 8-9 pct. af 
den samlede omsætning. 

Schulstad fik i 2018 for andet år i træk et negativt resultat med en uforandret omsætning. Underskud-
det forklares med et meget konkurrencepræget marked samt øgede investeringer. Schulstad besluttede 
i 2019 at flytte produktionen fra Viborg til en større fabrik i Avedøre, hvor selskabet investerer et 
større tocifret millionbeløb i en ny bagelinje. Formålet er at samle produktionen ét sted for på den 
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måde at udnytte yderligere stordriftsfordele. Selv om Schulstad har haft svært ved at opnå en tilfreds-
stillende indtjening, foretages der en stor investering i Danmark, og det kan ses som udtryk for, at 
man vil fastholde produktionen i Danmark. 

Lagkagehuset fortsætter med at vokse kraftigt, og den mangeårige ambition er at vokse 15-20 pct. om 
året. Siden 2009 har der været en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på 22 pct. Lagkagehuset 
tilhører gruppen af luksusbagere eller håndværksbagere, som distancerer sig fra de større etablerede 
brød- og bagerivirksomheder. Lagkagehuset er nu et 100 pct. ejet datterselskab af moderselskabet 
Danish Bake A/S og indgår i koncernregnskabet for det britisk baserede Cidron Garonne Limited. 

Efter flere år med stigende overskud fik Lagkagehuset i 2018 et underskud på 42 mio. kr. Det negative 
resultat begrundes af selskabet med engangsomkostninger, internationalisering, en kraftig ekspansion 
og en varm sommer, og resultatet betragtes som tilfredsstillende af virksomheden. 

Mens Lagkagehuset således har haft en kraftig omsætningsvækst i det seneste tiår, har de to store 
brødvirksomheder, Kohberg og Schulstad, haft en næsten konstant omsætning i samme periode, jf. 
figur 2.4. 

Figur 2.4. Årlig omsætning i Kohberg, Schulstad og Lagkagehuset, 2009-2018 

 

Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 
 

Lantmännen Unibake Denmark, der især producerer frostbrød, fast food-produkter og bake off (for-
hævede frosne brødprodukter), har i de senere år gennemgået betydelige strukturelle forandringer, 
lukninger og sammenlægninger. Efter en længere årrække med betydelige underskud har der siden 
2016 været positiv bundlinje. Trods et overskud på 5 mio. kr. i 2018 anses resultatet som utilfreds-
stillende og begrundes med hårde markedsbetingelser, stærkt prispres fra kunderne og detailmarke-
dets stigende fokus på private labels frem for mærkevarer. Modsat Schulstad, som har investeret i et 
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dansk produktionsanlæg, har Lantmännen Unibake flyttet en del af produktionen fra Danmark til 
Polen. 

Med en omsætning på 592 mio. kr. ender Lantmännen Cerealia med et negativt resultat på 2 mio. kr. 
Virksomheden, der handler med mel, gryn og morgenmadsprodukter, forventer fortsat hård konkur-
rence på et vigende marked. Stigende konsolidering blandt både leverandører og kunder har øget 
priskonkurrencen. Dertil kommer et øget udbud fra tyske møller samtidig med en overkapacitet på 
markedet. 

Valsemøllen, som producerer og markedsfører bageri- og husholdningsmel samt færdige melblandin-
ger og morgenmadsprodukter, har – modsat Lantmännen Cerealia – en langt mere stabil og positiv 
udvikling i bundlinjen, jf. figur 2.5. 

Figur 2.5. Valsemøllen og Lantmännen Cerealia: Resultat efter skat 2004-2018 

 

Kilde: Egen fremstilling på grundlag af årsregnskaber fra selskaberne 
 

Kelsen Group, som er verdens førende producent af “butter cookies”, blev i august 2013 opkøbt af 
den amerikanske fødevarekoncern, Campbell Soup Company. Campbell Soup Company, der er 
blandt de helt store aktører på det amerikanske fødevaremarked, har en årlig omsætning på omkring 
8 mia. dollars. Kelsen Group blev i 2019 imidlertid solgt til et datterselskab af italienske Ferrero for 
ca. 2 mia. DKK. Ferrero arbejder primært inden for segmentet chokolade og konfekture. 

Regnskabet for Kelsen Group 2018 viste en omsætning på godt 1 mia. kr. og et resultat efter skat på 
86 mio. kr. Campbell Soup Company offentliggjorde i 2016 en ny vækststrategi, som blandt andet 
indebærer markante investeringer i det danske småkage-brand Kjeldsen, som skal udbredes til endnu 
flere områder i Kina. Årets resultat var derfor også påvirket negativt af stigende markedsføringsom-
kostninger i Kina. 
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Sukkerindustri  
I 2009 blev Danisco Sugar overtaget af det tyske selskab Nordzucker. Samtidig skiftede Danisco 
Sugar navn til Nordic Sugar. Nordic Sugar består i dag af dels sukkeraktiviteter i Danmark, dels 
ejerskab af en række udenlandske dattervirksomheder med sukkeraktiviteter. 

Efter nogle relativt gode år fik selskabet et væsentligt dårligere resultat i 2018/19. Nettoresultatet 
faldt således fra 269 mio. kr. i 2017/18 til 0 kr. i 2018/19. Det dårligere resultat i 2018/19 forklares 
med dels lavere salgspriser på sukker, dels et lavere volumen på grund af tørken. De faldende suk-
kerpriser skal ses i forlængelse af fjernelse af markedsordningen for sukker i EU. 2018/19 var også 
det første hele regnskabsår uden kvoter og minimumspiser. Nordic Sugar vurderede således, at der 
var historisk lave sukkerpriser i EU. 

Tabel 2.7: Økonomiske nøgletal for Nordic Sugar (mio. kr.) 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
         
Nettoomsætning 3.527  3.499  3.467  3.188 2.546 3.142 2.647 2.082 
EBIT 492  619  585  251 -5 245 245 29 
Årets resultat 417  490  494  222 62 195 269 0 
Aktiver     3.975  3.895  4.095  3.543 3.292 2.993 2.893 2.754 
Egenkapital 2.101  2.351  2.355  2.277 2.088 2.262 2.327 1.806 

Kilde: Årsregnskaber fra selskabet 
 
 
Nordic Sugar forsøger at udnytte kapaciteten på fabrikkerne bedre ved at øge tilførslen af sukkerroer. 
Dette skal ske ved dels at søge nye avlere, dels at få større leverancer fra eksisterende avlere. Målet 
er, at arealet med sukkerroer i 2020 øges til 33.000 hektar. Dermed kan de to fabrikker i Nakskov og 
Nykøbing Falster køre med fuld kapacitet, og dermed udnyttes de økonomisk optimalt. I 2019 blev 
der dyrket sukkerroer på godt 29.000 hektar i Danmark. 
 
Lave sukkerpriser på verdensmarkedet har ført til, at arealet med sukkerroer i de seneste år er faldet 
fra 35.000 til 29.000 hektar. 
 
Nordic Sugar forventer en yderligere tilbagegang på EBIT i 2019/20 på 25-50 mio. kr. 

Grovvaresektoren  
Tørke blev en meget vigtig faktor i grovvareselskabernes økonomi og indtjening i 2018, og konse-
kvenserne kunne mærkes ind i 2019. Alene hos de to største grovvareselskaber, nemlig DLG og Da-
nish Agro, medførte tørken en reduceret nettoindtjening på over 350 mio. kr. Tørken medførte for det 
første en mindre handel, og for det andet var indtjeningen fra tørring, rensning og anden behandling 
mindre end i et normalt år. 

DLG har gennem de senere år gennemført det strategiskifte, som blev vedtaget i 2015. Der er foreta-
get 13 frasalg som led i planen om at fokusere på kerneforretningen. Fra 2014 til 2018 solgte DLG 
virksomheder og aktiviteter med en samlet likviditetsvirkning på 1,5 mia. kroner. I samme periode 
har DLG investeret for 1,4 mia. kr. i bl.a. havneanlæg eller øgede ejerandele i egne selskaber.  
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Resultatet er bl.a. blevet en slanket virksomhed med en nedgang i omsætningen på ca. 10 mia. kr., 
men med et bedre økonomisk resultat. Dermed er gælden reduceret, og egenkapitalen og soliditets-
graden er steget. 

I de senere år har DLG netop haft fokus på egenkapitalopbygning og øget soliditet. Soliditetsgraden 
var i 2014 nede på 20,8 pct., hvilket fik bankerne til at kræve en stigende soliditetsgrad for at kunne 
tilbyde driftslån. Målet er 30 pct. ved udgangen af 2020, og i 2018 endte soliditetsgraden på 28,2 pct. 

DLGs omsætning er faldet fra 58 mia. i 2014 til 49 mia. kr. i 2018. Målet er over de kommende år at 
øge omsætningen til over 55 mia. kr. Trods den faldende omsætning har nettoresultatet været sti-
gende, når der ses bort fra 2018, hvor den dårlige høst trak nettoresultatet ned. 

Tabel 2.8: Omsætning og resultat for en række danske grovvarevirksomheder (mio. kr.)  
Omsættning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
           
DLG** 34.138  39.364  40.842  48.532  59.103 58.396 52.133 49.028 49.056 48.851 
Danish Agro 2.980  13.347  15.833  17.600  25.128 24.136 28.476 31.548 31.440 32.997 
Vestjyllands 
Andel 1.059 1.390 1.777 1.929 1.846 

 
1.754 

 
1.810 

 
1.981 

 
2.100 

 
2.192 

Brdr. Ewers 
A/S 757  836  1.072  1.117  1.275 

1.168 1.407 1.527 1.515 1.610 

Aller Mølle A/S 236  222          
NAG* 128  164  158  203  192 193 183 171 188 180 
           
Resultat  
efter skat 2009 2010 2011 2012 2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

           
DLG** 180  282  391 419 421 -164 507 570 575 401 
Danish Agro 71  250  237  247  241 271 302 356 314 181 
Vestjyllands 
Andel 41 74 78 71 103 

 
103 

 
112 

 
133 

 
94 

 
85 

Brdr. Ewers 
A/S 15  22  28  30  31 

23 49 48 39 27 

Aller Mølle A/S     -12  -2          
NAG* 3  6  5  3  2 5 4 6 5 2 

*Driftsårstal: 2015 = 2015/2016 etc.  
** DLG’s tal for 2014-16 følger den internationale standard, IFRS. Tallene for de øvrige år er udarbejdet efter årsregnskabsloven 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne  
 
 
I 2019 udstedte DLG korte tyske Schuldschein-obligationer til en værdi af 1,9 mia. kr. Denne styr-
kelse af finansieringsberedskabet kan ses i forlængelse af DLG’s strategi med at investere yderligere 
i kerneforretningen og i fremtidig vækst, jf. strategien, Leading the Way 2021, som blev vedtaget i 
2017 (beskrevet i Landbrugets Økonomi 2017). Der kan især forventes opkøb inden for kerneforret-
ningsområderne Agribusiness, Premix & Nutrition og Energy & Retail. DLG vurderer, at der foregår 
en kraftig konsolidering på de europæiske landbrugsmarkeder, og den vil selskabet tage aktivt del i. 

DLG foretog i 2019 en række større investeringer i Vilofoss, som er det fælles brand for alle selskaber 
i DLG-koncernens forretningsområde Vitaminer & Mineraler. Investeringerne skal ses i forlængelse 
af deres strategi om at fokusere på deres kerneforretninger. Selv om Vilofoss kun fylder 5 pct. af 
koncernomsætningen, skaber Vilofoss en langt større del af indtjeningen.  
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En af de store beslutninger var en investering på et trecifret millionbeløb i en ny Vilofoss vitamin- og 
mineralfabrik i Danmark. Det forventes, at selskabet vil blive udvidet inden for fem år efter opførel-
sen. Investeringen skal være med til at sænke produktionsomkostningerne og fastholde en årlig vækst 
på 5 pct. 

Vilofoss indgik i 2019 i et joint-venture med en fransk virksomhed. Herfra har man en omsætning på 
75 mio. kr. En af styrkerne ved virksomheden er ifølge DLG at udvikle specialfoder uden brug af 
antibiotika. 
 
Vilofoss købte den belgiske kvægmineralvirksomhed Nutriprof, som årligt producerer 10.000 tons 
vitaminer, mineraler og specialprodukter. Med opkøbet åbnes der også for en mulig eksport ud af 
Belgien. 
 
Endeligt købte Vilofoss også den spanske mineralvirksomhed Complementos de Piensos Compuestos 
(CPC). Familievirksomheden CPC producerer 15.000 tons vitaminer og mineraler om året. 
 
Med de seneste opkøb har Vilofoss nu 19 fabrikker i ni lande i Europa og en mindre ejerandel i en 
vitaminfabrik i Kina. Vilofoss producerer 400.000 tons vitaminer og mineraler om året og omsætter 
for over 3 mia. kr. Selskabet er nu en førende vitamin- og mineralvirksomheder med en markedsandel 
på over 20 pct. i Europa. 
 
Danish Agro, den anden store danske grovvarevirksomhed, var også ramt af den dårlige høst i 2018. 
Resultatet på 181 mio. kr. efter skat var det dårligste i ni år. 
 
Danish Agro har gennem de senere år foretaget en betydelig internationalisering og en diversificering. 
Internationaliseringen er sket ved aktiviteter på de nære internationale markeder, især omkring 
Østersø-området. Selskabet er nu etableret i ni lande omkring Østersøen samt Tjekkiet. Geografisk 
ønsker Danish Agro på sigt at styrke grovvareaktiviteterne særligt i Sverige, Letland og Litauen, hvor 
man ser det største potentiale. Udgangspunktet har været, at samhandel med udlandet skaber et over-
skud til danske landmænd, som selskabet ellers ikke kunne skabe på hjemmemarkedet. 
 
Diversificeringen er især sket ved at engagere sig i landbrugsmaskinhandel. Selskabet gik aktivt ind 
i maskinhandel i 2012, og allerede i 2019 ventes omsætningen at runde 5 mia. kr. Danish Agro er 
godt på vej til at blive den tredjestørste distributør af landbrugsmaskiner i Europa. 
 
Samtidig med både internationalisering og diversificering ønsker Danish Agro også at bevæge sig 
fremad i værdikæden. Udgangspunktet er en forventning om bedre risikospredning og større mer-
værdi. 
 
Danish Agros vitamin- og mineralselskab, Vilomix, betragtes også som et vækstområde. Danish Agro 
har som mål at lade Vilomix vokse på det internationale marked og har derfor overvejet muligheden 
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for at etablere egen produktion af mineral- og proteinfoder i Asien, og på længere sigt måske også i 
Afrika. På grund af spredning af afrikansk svinepest til stadig flere lande er man afventende, men 
man forventer at være klar om nogle år, når situationen er blevet forbedret. Danish Agro har indtil 
videre været ret afventende med større opkøb, fordi opkøbsmulighederne har været for dyrt prissat. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at både DLG og Danish Agro ekspanderer og konkurrerer internationalt 
på dette segment. Mens de to selskaber arbejder sammen som ejere, når det gælder DanHatch (ruge-
rivirksomhed), konkurrerer de i stigende grad på de internationale markeder for premix og vitaminer. 
I betragtning af, at netop internationalisering via direkte investeringer og opkøb på så fjerne markeder 
er udfordrende, og at konkurrencen i forvejen er hård, kan det synes mærkeligt, at de to selskaber 
konkurrerer på de samme udenlandske markeder – især når de to selskaber grundlæggende har de 
samme ejere, nemlig danske landmænd som andelshavere. 
 
Et samarbejde kunne sandsynligvis skabe yderligere stordriftsfordele, reducere risikoen for intern 
kannibalisering og stadig bevare en sund konkurrence. 
 
Det umiddelbare problem er nok, at premix- og vitaminsegmentet af begge virksomheder opfattes 
som både kerne- og vækstområder, hvor de vil være uafhængige af hinanden. Samarbejdet i DanHatch 
omfatter ikke et kerneområde. Uanset kerneområde eller ej ville et samarbejde om fælles produktion 
på de internationale markeder være en fordel for ejerne, og det vil sandsynligvis heller ikke skabe 
konkurrenceretlige problemer, hvis det sker i et fælles selskab. 
 

Figur 2.6 Omsætning i de største danske grovvareselskaber 

 
Note: 2018 eller seneste år med regnskabsoplysninger. 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af selskabernes årsregnskaber 
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I 2019 har Danmarks tredjestørste grovvareselskab, Vestjyllands Andel, udloddet hele overskuddet 
til andelshaverne frem for at konsolidere. I det hele taget er spørgsmålet om konsolidering og udlod-
ning meget aktuelt hos grovvareselskaberne. Danish Agro har annonceret, at man fremover vil øge 
udlodningen ved at sætte større andele af overskuddet ind på andelshavernes konti. Også DLG har 
efter en årrække, hvor egenkapitalen er tiltrængt styrket, besluttet, at der skal udloddes mere. 
 

Markfrø 

DLF Seeds er Danmarks største kløver- og græsfirma med cirka 80 pct. af den indenlandske produk-
tion, cirka 50 pct. af det europæiske marked og 20 pct. af det globale marked. 

DLF Seeds’ omsætning steg med 22 pct. i forhold til sidste regnskabsår og nåede dermed op på 5,3 
mia. kroner. Driftsresultatet steg 17 pct., mens koncernresultatet efter skat blev på 175,7 mio. kr., 
hvilket var et lille fald i forhold til året før. 

Tabel 2.9: Omsætning og resultat for danske markfrøvirksomheder (mio. kr.)  
Nettoomsætning 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
DLF-Seeds 2.146  2.290  2.601  3.325 3.391 3.565 3.527 4.325 5.294 
DSV Frø DK 175  133  160  173 176 199 195 249 322 
          
Resultat efter skat 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
DLF-Seeds 44  140  80  99 79 125 148 175 162 
DSV Frø DK 7  1  1  2 4 3 4 9 16 

Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 
 

Modsat for eksempel grovvareselskaberne havde DLF Seeds en vis fordel ved tørken i 2018. Tørke-
skaderne gav således en kraftig efterspørgsel efter foder- og plænegræs særlig i Nordvesteuropa. Der-
udover var der både tørke- og vinterskader i Nordamerika, hvilket også øgede afsætningen af græs- 
og kløverfrø. 

DLF Seeds underskrev i 2018 en købsaftale om overtagelse af PGG Wrightson Seeds, der er det 
førende frøselskab på den sydlige halvkugle med base i New Zealand. I 2019 – ni måneder efter 
aftalens indgåelse – blev købet godkendt af myndighederne. Købsprisen var 1,8 mia. kr. Med PGW 
Seeds’ omsætning på små 2 mia. kr. vokser DLF med næsten 50 pct. Det er meget sjældent, at et 
selskab af denne størrelse på én gang vokser med 50 pct. via et opkøb i udlandet. Det er givet, at dette 
opkøb er udfordrende både kapital- og ledelsesmæssigt, og det vil sandsynligvis også dæmpe interes-
sen for yderligere opkøb i de kommende år. 

Den lange periode mellem købsaftale og den endelige myndighedsgodkendelse var medvirkende til, 
at PGW Seeds isoleret set bidrog negativt til DLF Seeds’ regnskab i 2018/19. 

Udover græs- og kløverfrø arbejder DLF Seeds også med andre produkter, herunder læggekartofler, 
roefrø og grøntsagsfrø. Produktion af grøntsagsfrø er således et strategisk fokusområde for DLF, og 
frøvirksomheden Jensen Seeds A/S, som er et helejet datterselskab i DLF-koncernen, står for omkring 
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halvdelen af Danmarks produktion af grøntsagsfrø. Hybridspinat udgør langt hovedparten af produk-
tionen, hvor Danmark har en førende position på verdensmarkedet. 

Fødevareingrediens- og biotekindustrien  
Fødevareingrediens- og biotekindustrien domineres af nogle få store og meget internationalt oriente-
rede selskaber. 

Tabel 2.10: Omsætning og resultat for danske fødevareingrediens- og biotekvirksomheder (mio. 
kr.)  

Omsætning  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          
Novozymes 9724 10.510 11.234 11.746 12.459 14.002 14.142 14.531 14.390 
Chr. Hansen Holding A/S 4.735 5.205 5.504 5.632 6.397 7.061 7.911 8.193 8.661 
Dupont Nutrition Biosci-
ence 3.226 3.110 1.978 3.279 3.346 

 
3.422 

 
3.615 

 
3.465 

 
3.467 

CP Kelco  1.200  2.447  1.307  1.303 1.417 1.855 1.916 1.654 1.682 
           
Årets resultat efter skat          
Novozymes  1.614  1.828  2.016  2.201 2.525 2.825 3.050 3.120 3.227 
Chr. Hansen Holding A/S 884 978 1.042 985 1.211 1.367 1.668 1.704 1.866 
Dupont Nutrition Biosci-
ence 2.361  818  1.631  579  489 

 
233 

 
3.729 

 
-231 

 
799 

CP Kelco  -34 161 336 -26 184 67 194 182 115 
Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 
 
 
Novozymes har ikke haft nogen egentlig vækst i omsætningen i de seneste tre år, mens resultatet efter 
skat har været jævnt stigende. Novozymes har tre gange i 2019 nedjusteret sine forventninger til årets 
resultat, og der forudses nu en organisk salgsvækst på minus 2 til 0 pct., mens væksten i årets resultat 
forventes at ligge i intervallet minus 5 pct. til 0 pct. 
 
Bl.a. som konsekvens af den negative udvikling blev 280-330 ansatte fyret globalt – heraf de 123 i 
Danmark. 
 
Novozymes lancerede i 2019 en ny strategi, der skal sikre bedre udnyttelse af selskabets kernekom-
petencer. Den nye strategi løber over en periode på tre år – fra 2020 til og med 2022 – og Novozymes 
sigter her efter at kunne fremvise en årlig organisk salgsvækst på 5 pct. 
 
Novozymes og Monsanto indgik i slutningen af 2013 aftale om etableringen af The BioAg Alliance. 
Alliancen indebar samarbejde om bæredygtige løsninger til landbruget. Målet var at udvikle mikro-
organismer, som øger udbytterne i planteavlen og reducerer udledningen af kvælstof. Monsanto ville 
især stå for test og kommercialisering og indskød samtidig cirka 1,7 mia. kr. som betaling for en andel 
af Novozymes’ kompetencer og forretning samt produkter, der skal leveres til alliancen. Novozymes’ 
bidrag var viden og kompetencer inden for bl.a. bioteknologiske løsninger og herunder gæring. 
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I 2016 blev Monsanto imidlertid købt af tyske Bayer, og det ændrede grundlaget for alliancen. I 2019 
forlod Novozymes derfor alliancen, men samarbejdet med Bayer fortsætter, når det kommer til eksi-
sterende produkter til majs og sojabønner. 
 
Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare- 
og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Chr. Hansen udvikler og 
producerer kulturer, enzymer, probiotika og naturlige farver.  
 
Chr. Hansen har haft en noget større vækst i både omsætning og indtjening end Novozymes. Chr. 
Hansen nedjusterede dog sine forventninger til den organiske vækst i regnskabsåret 2018/19, hvilket 
medførte et betydeligt aktiekursfald. Regnskabsårets vækst endte på 7 pct., hvilket selskabet beteg-
nede som tilfredsstillende. For det kommende år forventes en tilsvarende organisk vækst på 4-8 pct., 
hvilket dog er under de langsigtede forventninger på 8-10 pct. 
 
Af årets overskud i 2018/19 blev halvdelen – 930 mio. kr. – betalt tilbage til aktionærerne som ud-
bytte. 
 

Stivelsesindustri  
Den danske stivelsesindustri domineres af de to andelsselskaber, KMC og AKV-Langholt.  
 
Tabel 2.11: Omsætning og resultat for danske kartoffelmelsvirksomheder (mio. kr.) 
Nettoomsætning  10/11  11/12  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
KMC 883 944 936 1.090 1.095 1.191 1.483 1.622 1.688 
AKV Langholt 105  127  150  166 177 183    
Resultat efter skat  10/11  11/12  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
KMC 103  140  90  109 76 111 134 136 164 
AKV Langholt 26  42  41  38 30 31 37 43 51 

Kilde: Årsregnskaber fra selskaberne 
 
 
KMC Kartoffelmelcentralen a.m.b.a. er primært et udviklings- og salgsselskab, der sørger for at af-
sætte kartoffelstivelse fra de tre andelsejede kartoffelmelsfabrikker i Karup, Brande og Toftlund. 
KMC har dog også selv fabrikker, dels en fabrik der producerer kartoffelflager og kartoffelgranulat 
til for eksempel chips, dels en fabrik der producerer modificeret stivelse og andre ingredienser til 
fødevareindustrien baseret på kartoffelmel.  
 
KMC er Europas fjerdestørste producent af kartoffelstivelse. Selskabet eksporterer til godt 80 lande, 
og næsten 95 procent af afsætningen er eksport. Der er salgsselskaber i Danmark, Tyskland, U.K., 
Rusland, Kina, Thailand, Hong Kong og Forenede Arabiske Emirater. 
 
KMC fik i 2018/19 et overskud efter skat på 164 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 136 mio. 
kr. året før (+21 procent). Resultatet anses som værende meget tilfredsstillende og er betydeligt bedre 
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end forventet. Omsætningen steg fra 1.622 mio. kr. til 1.688 mio. kr. (+24 procent). Resultatet er bl.a. 
opnået igennem en forholdsvis højere andel af forædlede produkter i nettoomsætningen.  
 
AKV-Langholt – som er den anden kartoffelmelsvirksomhed i Danmark – fik i 2018/19 et resultat 
på 50,6 mio. kr. mod budgetteret 36,6 mio. kr. og mod 43,3 mio. kr. året før. Ledelsen vurderer, at 
resultatet er meget tilfredsstillende. Afsætningen af specialstivelser til papirindustrien samt stivelse 
til fødevareindustrien sker gennem det 50 pct. ejede selskab, Cargill-AKV I/S. Det noteres, at den 
interne afregningspris for kartoffelstivelse til Cargill-AKV I/S er steget markant. 
 

Handel med pelsskind  
Pelsdyravlernes skindprodukter bliver næsten fuldt ud afsat via Kopenhagen Fur. Kopenhagen Fur 
aftager cirka 98 pct. af de danske pelsskind, men derudover afsættes også skind fra en række andre 
lande. Cirka 40 pct. af afsætningen er importerede skind. 

Kopenhagen Fur har hidtil holdt fem auktioner i hver salgssæson, som strækker sig fra januar til 
september, hvor de sidste skind sælges. Fra og med 2020 er antallet af auktioner reducere til fire som 
en konsekvens af en forventet mindre tilgang af skind til auktionerne. 

På de fem auktioner i 2019 solgte Kopenhagen Fur 25,4 mio. minkskind, og det gav en auktionsom-
sætning på 4,7 mia. kr. Gennemsnitsprisen på danske minkskind for året nåede 198 kr., hvilket var et 
fald på 9 pct. i forhold til året før. Alle minkskind under ét opnåede en gennemsnitspris på 184 kr. 

Tabel 2.12: Nøgletal for Kopenhagen Fur (mio. kr.)  

 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019* 
           
Totalomsætning 7.117  8.082  10.570  13.322  8.072 10.874 6.311 7.414 5.827 5.193 
Auktionsomsætning 6.521  7.445  9.778  12.312  7.385 9.962 5.698 6.726 5.242 4.660 
Nettoomsætning 596  641  810  1.010  687 912 613 688 585 533 
Årets resultat 252  269  371 432 135 186 3 125 17 12 
Eksport 6.945  7.921  10.418 12.927 7.888 10.636 6.166 7.395 5.799 5.073 
Egenkapital 756  829  993  1.164 1.002 1.131 1.081 1.192 1.100 1.034 
Soliditet (%) 71  58  48  47 44 46 39 40 34 43 
Antal solgte skind  
(mio. stk.) 

          
20,3  

          
19,7  

                  
21  22 24,2 

 
29,8 

 
25,7 

 
28,4 

 
26,4 

 
25,4 

Eksportomsætning, 
pct. (auktion) 

          
99,3  

          
99,4  

              
99,0  100 99,0 

 
99,0 

 
98,9 

 
99,7 

 
99,5 

 
97,7 

Eksportomsætning, 
pct. (koncern) 

          
97,6  

          
98,0  

              
98,0  97 98,0 

 
97,0 

 
97,7 

 
99,0 

 
97,2 

 
96,9 

Antal årsværk 339  340  354  386 424 477 488 486 520 452 
• Foreløbige tal 
Kilde: Årsregnskaber fra selskabet 
 

Trods de meget svingende markedsforhold har Kopenhagen Fur haft en relativt stabil økonomi. Dette 
skal især ses i lyset af, at to andre større nordamerikanske auktionshuse har haft meget alvorlige 
økonomiske problemer de sidste par år og er lukket. SAGA Furs, det store finske auktionshus, har 
ligeledes haft underskud i de seneste perioder. 
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2.2 Andelsvirksomhedernes udvikling 
Andelsejerskab er udbredt i agro- og fødevareindustrien. Andelsselskabernes markedsandele varierer 
meget fra branche til branche – lige fra nul i f.eks. sukkerindustrien til 90-100 pct. i mejeri-, kartof-
felstivelses- og pelshandelssektorerne. Andelsselskabernes udvikling er der vigtig for den samlede 
landbrugs- og fødevaresektor. 

Andelsselskabernes finansielle beredskab og egenkapitalens størrelse har en væsentlig betydning for 
selskabernes økonomiske robusthed og dermed også deres indtjening på kortere eller længere sigt. 
Gennem en længere periode har der været stigende opmærksomhed på dette forhold, og behovet for 
øget kapitalopbygning har været fremhævet af flere grunde: 

• Finanskrisen har betydet, at virksomhederne bliver mødt med større kapitalkrav fra bankerne.  

• Mulighederne for ny fremmedfinansiering er også reduceret i takt med finanskrisen, og det øger 
tilsvarende kravene til egenfinansieringen.  

• Der er stadig et stort behov for yderligere vækst og strukturudvikling, og det vil nødvendiggøre 
yderligere investeringer og opkøb.  

• Muligheden for eksterne investorer i andelsselskaber tydeliggør nødvendigheden af, at andelsha-
vere også må opbygge egenkapital for at bevare en vis indflydelse i de fremtidige andelsselskaber. 

Trods strukturelle problemer og barrierer med hensyn til at opbygge egenkapital i andelsselskaber er 
der tale om en positiv udvikling i sektoren. Som det således fremgår af figur 2.7, er egenkapitalen 
blandt de større danske andelsselskaber inden for agro- og fødevareindustrien steget betydeligt gen-
nem de senere år. 
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Figur 2.7. Soliditetsgrader (egenkapital i pct. af balancen) i andelsselskaber, industri i alt og engros-
handel i alt 

 

Anm. Andelsselskaber: Sammenvejet gennemsnit af 30 landmandsejede andelsselskaber 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af Danmarks Statistik (2019) samt årsregnskaber fra andelsselskaberne 

 

Figuren viser, at soliditetsgraden i andelsselskaberne er steget betydeligt i perioden. Den samlede 
egenkapital (minus udenlandske andele af egenkapitalen i Arla Foods) er vokset fra 8 til 31 mia. kr. 
i den viste periode. 

Den stigende egenkapital skal ses i lyset af to væsentlige forhold: På den ene side er kapitalbehovet 
stigende på grund af strukturudvikling, opkøb, udnyttelse af stordriftsfordele, forringede muligheder 
for ekstern finansiering m.m. På den anden side medfører udviklingen også, at der bliver færre land-
mænd og andelshavere. Dermed vokser presset på den enkelte andelshaver for at opbygge mere egen-
kapital i andelsselskaberne. Andelsselskabernes egenkapital er derfor markant stigende, når man be-
regner det pr. andelshaver – eller pr. heltidslandbrug, hvilket kan være mere præcist. 

Figuren viser dog også, at soliditeten i andelsselskaber er markant lavere end i både industri i alt og i 
engroshandel i alt. Der er flere forklaringer på dette forhold. Én væsentlig forklaring er, at andelssel-
skaber ofte er økonomisk robuste på grund af andelshavernes leveringspligt. Andelsselskaber har 
relativt sjældent underskud, hvorfor långiverne ikke kræver en stor egenkapital som stødpude eller 
garanti. 

Overskudsgraden (i det følgende beregnet som resultat efter skat i pct. af omsætningen) i andelssel-
skaberne er relativt lille – og tendensen er en faldende overskudsgrad, jf. figur 2.8. 
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Figur 2.8. Overskudsgrad (resultat efter skat i pct. af omsætningen) i andelsselskaber, 2000-2018 

 

Anm. Andelsselskaber: Sammenvejet gennemsnit af 30 landmandsejede andelsselskaber 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af årsregnskaber fra andelsselskaberne 
 

Overskudsgraden varierer fra branche til branche, og den vil typisk være lav i de egentlige handels-
selskaber. Overskudsgraden var i 2018 på 2,1 pct. Til sammenligning udgjorde overskuddet efter skat 
i de store innovationstunge biotekvirksomheder 20-25 pct. af omsætningen. 

Samlet set blev overskuddet efter skat i 2018 i alle andelsselskaber på ca. 5,1 mia. kr., hvilket var det 
laveste gennem de seneste fire år. 

Strukturudviklingen i både primærlandbruget og agro- og fødevareindustrien betyder, at der bliver 
færre og færre andelshavere, men at omsætningen, værdiskabelsen og antal ansatte i industrien stiger. 
Udviklingen viser, at der nu snart er flere ansatte i andelsselskaberne, end der er medlemmer (med-
lemskaber), jf. figur 2.9. 
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Figur 2.9. Antal andelshavere (antal medlemskaber) og antal ansatte i andelsselskaber, 2000-2018 
 

 

Anm. Andelsselskaber: Sammenvejet gennemsnit af 30 landmandsejede andelsselskaber 
Antal andelshavere: En landmand er typisk medlem af flere andelsselskaber. Her er det opgjort som medlemskaber i alt. 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af årsregnskaber fra andelsselskaberne. 

 

Antal ansatte i andesselskaberne er nu seks gange større end antal fuldtidslandmænd. Udviklingen er 
et resultat af flere forhold: 

• Relativt store arbejdsproduktivitetsstigninger i landbruget. 

• Arbejdsdeling mellem primærlandbruget i agro- og fødevareindustrien. 

• Stigende efterspørgsel efter forarbejdede fødevarer og dermed mere arbejdskraftintensive produk-
ter. 

• Vækst – som en nødvendig udvikling for at vedligeholde eller forøge konkurrenceevnen – kan i 
primærlandbruget opnås via indenlandsk strukturudvikling, som øger arbejdskraftproduktiviteten. 
I agro- og fødevareindustrien er denne mulighed begrænset, hvorfor vækst må opnås på anden 
måde. 

Udviklingen kan dermed siges at være en fordel for landmændene, så længe de ansatte skaber mer-
værdi til ejerne. 
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2.3 Minksektor og skindmarkeder 

Introduktion 
Pelssektoren spiller en væsentlig rolle i den danske agro- og fødevareindustri: Der findes cirka 1.500 
danske pelsfarmere, som producerer 15-17 mio. rå pelsskind om året. Afhængig af de aktuelle mar-
kedspriser har de en samlet produktionsværdi på 3-11 mia. kr. om året. I handelsleddet har Kopenha-
gen Fur en relativt stærk position som verdens største pelsauktionshus med et årligt salg af 25-28 mio. 
skind og en verdensmarkedsandel på mere end 60 pct. 

De sidste 7-8 år har været meget omskiftelige for de internationale markeder for pelsskind. Priserne 
på rå minkskind steg markant i årene 2010-2013, nåede et historisk højdepunkt i 2013, mens der 
efterfølgende var store prisfald. Priserne ligger fortsat på et meget lavt niveau, som i de fleste tilfælde 
ikke kan dække produktionsomkostningerne. Selv om priserne på de danske minkskind typisk ligger 
10-20 pct. over de udenlandske, er det nuværende prisniveau uholdbart for de fleste pelsfarmere, idet 
produktionsomkostningerne for de fleste farmere ligger over den aktuelle auktionspris. 

Konsekvenserne har været en generelt dårlig indtjening blandt pelsfarmerne og en stor nedgang i den 
globale skindproduktion, en række konkurser blandt pelsfarmere verden over, men også en meget 
kritisk økonomi i flere udenlandske pelsauktionshuse. 

Væsentlige usikkerheder, som i sig selv er umulige at vurdere entydigt, er nu, 

• om markederne igen er ved at have stabiliseret sig, og om hvor længe en markedstilpasning vil 
vare? 

• om de fremtidige udbuds- og efterspørgselsstød vedvarende vil give markedsturbulens og i hvilket 
omfang? 

• i hvilket omfang hhv. udbuds- og efterspørgselsforhold vil påvirke de fremtidige priser? 

• om en fremtidig ligevægtspris efter en fuldkommen tilpasning ligger væsentligt over de danske 
produktionspriser? 

Skindtyper 
I det følgende tages der udgangspunkt i minkskind, som er den dominerende skindtype i den primære 
danske pelsdyrproduktion, i Kopenhagen Furs salg og i den internationale handel med skind. Mink-
skind udgør således cirka 99 pct. af den danske skindproduktion, 99 pct. af Kopenhagen Furs omsæt-
ning af skind og cirka 95 pct. af verdens samlede handel med rå pelsskind. 

Kopenhagen Fur omsætter også skind fra udenlandske producenter, hvorfor deres salg omfatter langt 
flere skindtyper. Cirka 40 pct. af de omsatte skind kommer fra udenlandske producenter. 
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Hvad påvirker produktionen af minkskind? 
Produktionen af pelsskind påvirkes af en række faktorer, herunder især pris og omkostninger (bytte-
forholdet), produktivitetsudvikling samt “øvrige forhold“, som kan være sygdomsudbrud, lovgivning, 
finansielle stramninger m.m. 

Figur 2.10 viser herefter udviklingen i produktionen af pelsskind (stk. pr. år) sammenholdt med pris-
udviklingen. 

Figur 2.10 Produktion af minkskind i hele verden samt udvikling i priser 

 

Produktions- og prisudviklingen ser ud til at samvariere: Prisfald i slutningen af 1980‘erne efterfølges 
af tilsvarende produktionsfald. Prisstigninger i de efterfølgende år – og i særdeleshed prisstigninger 
2010-2014 – efterfølges af produktionsstigninger. Det fremgår også, at udbuddet er relativt elastisk, 
og at udbuddet reagerer kraftigt på prisændringer. Der er dog et vist lag m.h.t. udbudstilpasninger 
efter prisfald: Der går et par år fra de første prisfald, til udbuddet tilpasser sig, hvilket er med til at 
gøre prisvolatiliteten større.  

Det ses også af figuren, at store udbudsstigninger efterfølges af store prisfald. Der er således tale om 
et marked, hvor udbud, efterspørgsel og priser reagerer og tilpasser sig hinanden. 

Hvad bestemmer priserne på minkskind? 
Som det er vist i det foregående, spiller prisen på minkskind en afgørende rolle for produktionen af 
minkskind og dermed også for minkbestanden.  

Overordnet set er det tit vanskeligt at forklare og forudsige priserne på landbrugsvarer. Det skyldes 
ikke mindst, at prisdannelsen er meget kompleks, og at mange forskellige forhold påvirker priserne. 
Dertil kommer, at mange tilfældige og helt uforudsigelige forhold spiller ind. 
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For at få en bedre forståelse af kompleksiteten i prisdannelse kan man gruppere de forhold, der på-
virker den langsigtede prisudvikling i fem kategorier, nemlig udbud, efterspørgsel, usikkerheder, au-
tomatiske stabilisatorer og selvforstærkende forhold. Indholdet i de fem grupper fremgår af figur 2.11. 

Figur 2.11. Drivkræfter bag udviklingen i priser på pelsskind og pelsprodukter 

 

Kilde: Egen fremstilling 

 

Efterspørgslen 
Stigende efterspørgsel vil alt andet lige få priserne til at stige. Der er flere forhold, som kan stimulere 
efterspørgslen: For det første vil en stigende befolkning alt andet lige øge efterspørgslen. Da pelspro-
dukter primært efterspørges af højindkomstgrupper, vil især en vækst i disse befolkningsgrupper være 
væsentlig. Generelt vil stigende købekraft og gode økonomiske konjunkturer øge efterspørgslen.  

Sammenhængen mellem de økonomiske konjunkturer og detailsalget af pelsskind er ganske tydelig 
– både på globalt plan og for enkeltlande. Pelsbeklædning er dermed relativt indkomstelastisk. Også 
stigende indkomstspredning og større økonomisk ulighed kan fremme efterspørgslen. 

Prisen er også vigtig for efterspørgslen. Jo lavere pris, desto højere efterspørgsel. Sammenhængen 
mellem efterspørgsel og pris er tovejs: Prisen påvirker efterspørgslen, og efterspørgslen påvirker pri-
sen. 
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Der er også en række ikke-økonomiske forhold, som kan påvirke efterspørgslen og dermed også pri-
sen på pelsskind og pelsprodukter. Moden kan gavne – eller begrænse – efterspørgslen efter pels-
skind, men også image, anti-pelskampagner m.m. har en mulig påvirkning. 

Efterspørgslen vil også stige, hvis køberne har en god markedsadgang. Hvis man f.eks. sikrer indkø-
bere et stort og varieret udbud, et transparent marked, god logistik, gennemskuelige betalingsvilkår 
m.m., vil det alt andet lige gøre det mere attraktivt at købe pelsskind – og dermed er indkøberne villige 
til at betale en højere pris. 

Udbud 
På udbudssiden er der også en række forhold, som kan påvirke priserne. På både de nationale og 
internationale markeder for pelsskind fungerer prismekanismen relativt godt: Når udbuddet stiger, vil 
priserne – med en større eller mindre forsinkelse – falde. Det omvendte vil i sagens natur være tilfæl-
det, når udbuddet falder. 

Stigende produktivitet kan også være med til at påvirke markedspriserne: Når produktivitetsstignin-
ger gør det muligt at producere pelsskindene billigere, vil det på kortere eller længere sigt medføre 
prisfald. 

Ofte er det vigtigere at se på effekterne på input-output-priserne – bytteforholdet – og ikke bare på 
salgspriserne. Stigende omkostninger til f.eks. foder til pelsdyrene medfører et forringet bytteforhold, 
og det vil på kortere eller længere sigt påvirke udbuddet og dermed også markedspriserne på pels-
skind. 

På samme måde vil også indtjeningen i andre landbrugsgrene påvirke priserne på pelsskind: Hvis det 
bliver mere attraktivt at producere f.eks. slagtesvin, vil svineproduktionen tiltrække flere ressourcer 
– investeringer og arbejdskraft – og dermed vil udbuddet af pelsskind blive påvirket negativt, hvorved 
priserne på pelsskind vil stige. 

Også på udbudssiden gælder det, at visse ikke-økonomiske forhold påvirker udbuddet og dermed 
også markedet og priserne. Lovgivning, administrative regler m.m. kan forhindre eller forsinke inve-
steringer, som ellers kunne resultere i et stigende udbud. 

Usikkerheder 
Der en række risici og usikkerheder, som kan påvirke de internationale landbrugsmarkeder og dermed 
også priserne på pelsskind. Det er ofte svært at tage højde for disse forhold, og derfor er det uundgå-
eligt, at de også medfører svingende priser. 

De økonomiske konjunkturer har en væsentlig betydning, som det er vist i det foregående, men der 
er i sagens natur en del usikkerhed og uforudsigelighed knyttet til den fremtidige konjunkturudvik-
ling. 
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En anden usikkerhed er valutakursudviklingen. Omkring 90 pct. af de danske pelsskind bliver afsat 
til lande uden for euro-området – til lande, som har mere eller mindre flydende valutaer i forhold til 
den danske krone. Dermed er pelssektoren den sektor i dansk landbrug, som umiddelbart er mest 
eksponeret over for valutakursændringer. 

Hvis f.eks. den danske krone bliver styrket med 10 pct., vil værdien af de danske pelsskind omregnet 
til fremmed valuta stige tilsvarende. En ensidig stigning i de danske priser på pelsskind vil ikke være 
mulig på et meget konkurrencepræget internationalt marked, og derfor må priserne tilpasse sig de 
ændrede valutakurser. Afhængig af faktureringsvaluta, valutakursafdækning, følsomhed over for va-
lutakursændringer m.m. vil det derfor betyde, at de danske priser afregnet i kroner vil falde. På kort 
sigt kan det således være en ulempe med en stærkere valuta, men på længere sigt kan det være en 
fordel på grund af billigere importerede råvarer, lavere rente m.m. 

Automatisk stabilisering 
I er markedsøkonomi – herunder også på pelsmarkedet – er der en række automatiske stabilisatorer, 
som sikrer, at markedet automatisk søger at nå en ligevægt eller markedsbalance. Hvis der f.eks. er 
en situation med et lavt udbud af pelsskind, vil priserne stige, og det vil få pelsdyrproducenterne til 
at øge produktionen via mere intensiv drift, større kapacitetsudnyttelse, kapacitetsudvidelse m.m. 
Samtidig vil efterspørgslen mindskes pga. de højere priser, og både udbuds- og efterspørgselsreakti-
onen vil være med til at sikre en ny ligevægt på markedet, indtil der evt. kommer en ny påvirkning 
udefra. 

Det kan også i praksis ses, at markedet automatisk stabiliserer sig. Pelsfarmerne vil tilpasse produk-
tionen til priserne, og dermed vil både priser, udbud og efterspørgsel nærme sig et ligevægtspunkt, 
indtil en ny ydre uro opstår.  

Selvforstærkende forhold 
Der er imidlertid også nogle forhold, som virker lige modsat den automatiske stabilisering: Der findes 
nogle selvforstærkende forhold, som “gør ondt værre”, og som gør, at markedet kan komme ind i en 
ond cirkel. 

For eksempel kan begyndende prisstigninger sammen med uro på markedet og rygter om yderligere 
prisstigninger få købere og forbrugere til at hamstre af frygt for en mangelsituation. Stigende priser 
kan dermed på kort sigt forøge efterspørgslen. Denne form for panik er således selvforstærkende. 

På tilsvarende måde kan sådanne begyndende prisstigninger animere nogen til at spekulere i tro på, 
at der blot er tale om en begyndende prisstigning. Denne form for spekulation kan også være selvfor-
stærkende. 

Langsigtet prisudvikling 
Som det er vist i det foregående, sker prisdannelsen på pelsskind på de internationale markeder i et 
komplekst samspil mellem mange forskellige faktorer og under indflydelse af mange forhold – både 
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markedsmæssige, økonomiske og institutionelle. Dertil kommer, at mange forhold er svære at forud-
sige og i vid udstrækning ikke kan påvirkes.  

Overordnet set vil den langsigtede prisudvikling på rå pelsskind, produceret af pelsavlere/landmænd, 
følge samme mønster som andre landbrugsvarer: Faldende realpris og ustabile priser. 

Priserne på minkskind svinger meget, og der er ikke – og har aldrig været – markedsordninger, im-
port- og eksportregulering m.m., som der har været for andre landbrugsvarer. Prisvolatiliteten på 
minkskind er således betydeligt større end på andre landbrugsvarer, jf. også Hansen (2016a+b). 

Priserne varierer fra auktion til auktion (typisk fem om året), og figur 2.12 viser gennemsnitspriserne 
pr. minkskind pr. auktion i Kopenhagen Fur i perioden 1990-2019. 

Figur 2.12. Priser på minkskind i Danmark. Gennemsnitspris pr. auktion 1990-2019  

 

Anm.: Figuren indeholder månedlige priser baseret på fem auktioner pr. år. Det antages, at priserne for en given auktion er gældende 
frem til næste auktion. 
Kilder: Egen fremstilling på grundlag af Kopenhagen Fur (2019b) 

 

Som figuren viser, har der været endog store udsving i priserne fra år til år og fra auktion til auktion. 

Set over en længere årrække er der dog tegn på en automatisk stabilisering, hvor udbud og efterspørg-
sel tilpasser sig, og hvor priserne svinger omkring et ligevægtspunkt. Det er derfor sandsynligt, at den 
længerevarende pristrend vil fortsætte, og at dermed også den længerevarende trend m.h.t. minkpro-
duktionen vil fortsætte, omend der stadig kan være betydelig variation fra år til år omkring tendens-
linjen, jf. figur 2.13. 
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Figur 2.13. Langsigtede tendenser i priser på og produktion af minkskind 

 

Note: Verdensproduktion for 2019 og 2020: Skøn 
Kilder: Egen fremstilling på grundlag af Kopenhagen Fur (2019a) 

 

Udsigterne for de kommende år 
Prisfaldet på minkskind i 2014 og 2015 medførte en halvering af prisen på rå minkskind. Selv om der 
var tale om en nedgang fra et historisk højt niveau, og selv om der stadig er en betydelig merpris på 
danske skind i forhold til udenlandsk producerede skind omsat på auktionerne hos Kopenhagen Fur, 
har det medført en signifikant nedgang i både bestand og produktion. Da der som vist tidligere er et 
vist lag og en forsinket udbudstilpasning, kan det forventes, at der på kort sigt (i de kommende 1-2 
år) fortsat vil være en relativt lav minkbestand og -produktion i Danmark. 

Da prisen på rå minkskind p.t. forventes at være under markedsligevægtsniveauet, og da de nuvæ-
rende lave priser medfører produktionsnedgange i en række lande, vil udbuddet falde, og dermed vil 
priserne igen stige. Det kan derfor forventes, at produktion og bestand i Danmark men også globalt 
set vil være nedadgående på kort sigt, men at det vil genskabe en bedre markedsbalance, som igen vil 
resultere i prisstigninger. Mønsteret fra tidligere års prisfald og priskorrektion forventes derfor at 
gentage sig, jf. figur 2.10. 

I et lidt længere perspektiv – her frem til 2030 – vil den nuværende pris- og markedstilpasning sand-
synligvis ikke spille nogen væsentlig rolle. Der har også historisk været betydelige udsving i priser 
og udbud, men der har været en klar underliggende tendens. Prisfaldet i 2014-15 og en efterfølgende 
nedgang i bestand og udbud – som i et vist omfang var forventet og i høj grad ikke var noget ukendt 
fænomen i sektoren – vil derfor næppe få nogen markant betydning for den langsigtede udvikling. 

Der kan også forventes ustabile markedsforhold frem mod 2030, så selv om tendenskurven i 2030 er 
relativt entydig at fremskrive, kan der være markante forskelle mellem de aktuelle markedsforhold 
(bestand og udbud) og markedsligevægt i 2030. Det betyder, at trenden frem til 2030 er relativt sikker 
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at fremskrive, men at det aktuelle udbud i netop 2030 kan svinge betydeligt over og under tendens-
kurven. 

Pelsauktionshuse 
Pelsauktionshusene er en del af pelssektorens engrosled samt primære distributions-, sorterings- og 
afsætningsled. I dette led indsamles pelsskindene fra pelsfarmerne, og skindene sorteres efter kvalitet 
og type. Herefter gøres skindene klar til, at opkøbere fra hele verden kan komme og besigtige, vurdere 
og købe skindene.  

På internationalt plan findes der nu to store og to mindre auktionshuse, som er placeret i København, 
Helsinki, Ontario og Sankt Petersborg. De står for hovedparten af skindsalget på verdensplan og kon-
kurrerer indbyrdes om at få så mange skind som muligt på auktion. 

I løbet af det seneste år er to relativt store auktionshuse lukket på grund af økonomiske problemer. I 
2018 kom ALC, American Legend Cooperative, i økonomiske problemer og blev herefter opkøbt af 
NAFA, Canada, som var det dengang næststørste auktionshus. I efteråret 2019 meddelte NAFA så, 
at den lukkede på grund af manglende finansiering. I stedet havde man indgået et samarbejde med 
finske SAGA Furs, det tredjestørste auktionshus, om afsætning af pelsskindene. Det kan herefter for-
ventes, at en stor del af NAFA’s omsætning vil gå til SAGA Furs i Finland, men at en del også vil 
flytte til Kopenhagen Fur, jf. figur 2.14. 

Figur 2.14. Markedsandele for pelsauktionshuse 2019 

 
Kilde: Egen præsentation baseret på IB Fur Auctions (2019) 
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Kopenhagen Fur ser ud til at være kommet relativt let gennem den økonomiske krise i den internati-
onale pelshandel. Selskabet har løbende foretaget nedskæringer, har kunnet fastholde et relativt højt 
salgsniveau via øgede markedsandele, har betydelige stordriftsfordele og har som andelsselskab kun-
net videreføre prisudsvingene til pelsfarmerne og dermed andelshaverne. 

Internationalt handelsmønster 
Pelssektoren er et led i meget globale værdikæder: De rå pelsskind og pelsfarmene er typisk placeret 
i Europa og Nordamerika. Pelsforarbejdningen (garvning m.m.) samt pelsbeklædningsindustrien (sy-
ning af pelsbeklædning) er typisk placeret i lavtlønslande. Slutforbrugerne findes i højindkomstom-
råder i Europa, Nordamerika men også i Kina og Rusland. Det betyder, at råvarerne fragtes fra vest 
til øst, mens den færdige pelsbeklædning i mange tilfælde fragtes tilbage fra øst til vest. Denne globale 
værdikæde er illustreret i figur 2.15. 

Figur 2.15 Den globale værdikæde for minkskind  

 

 
  F&U   Avl   Foder  Pelsfarme   Auktioner  Handel     Garvning  Forarbejdning     Detail   Forbrugere  
 
 
 
                   Europa og Nordamerika                              Asien                  Europa, Nordamerika 
            og Asien 
 

Kilde: Egen fremstilling 

Det internationale handelsmønster for både rå pelsskind og pelsbeklædning er under forandring i disse 
år. Når det gælder den danske eksport af rå minkskind, som dækker cirka 25 pct. af verdens samlede 
internationale handel med rå pelsskind, er der sket et markant skifte fra eksport til Europa til eksport 
til Asien, jf. figur 2.16. 
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Figur 2.16.  Udviklingen i eksportmarkeder for dansk pelsskind – primære markeder 

 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af Landbrugsraadet (flere årgange) og Danmarks Statistik (2019). 

 

I starten af perioden gik næsten al eksport til europæiske lande som Tyskland, Italien og Schweitz, 
mens asiatiske lande (Kina og Hong Kong) efterfølgende har været de altdominerende eksportmar-
keder. Der er næppe mange andre eksempler på, at så store sektorer har ændret eksportmarkedssam-
mensætning i så afgørende omfang som den danske pelssektor. 

Asien som eksportmarked ændrer sig også. Hong Kong aftog op til 80 pct. af den danske eksport frem 
til omkring 2010. Hong Kong var typisk transitland, hvor Kina var det endelige destinationsmarked. 
Efterfølgende blev Kina det direkte eksportmarked, mens Hong Kong mistede betydning. I de aller-
seneste år – fra 2015 – er en stigende del af eksporten til Asien gået til en række lande, som kan kaldes 
”New Asia”. Disse lande består primært af Cambodia, Vietnam, Malaysia og Thailand, jf. figur 2.17. 
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Figur 2.17. Den danske eksport af rå minkskind til Kina og ”New Asia”, 1980-2019 

 

Anm: New Asia: Thailand, Vietnam, Cambodia og Malaysia 
2019: Første 9 måneder af 2019 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af Danmarks Statistik (2019). 
 
 
 
Især Cambodia er blevet et stort marked og er nu det næststørste eksportmarked for danske rå mink-
skind. I de fleste tilfælde bliver de danske minkskind købt af kinesere, som sender skindene direkte 
til deres forarbejdningsvirksomheder, som nu i stigende grad er flyttet fra Kina til disse nye lande i 
Asien. 

De nye asiatiske landes stigende betydning for pelsindustrien ses også af, at en større og større andel 
af verdens import af rå pelsskind kommer fra disse lande, jf. figur 2.18. 
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Figur 2.18. Import af rå pelsskind 

 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af UN (2019) 

 

Landenes aktiviteter inden for pelsindustrien og dens betydning er her vist som import af rå pelsskind: 
Jo større import af rå pelsskind, desto større er landenes pelsindustri, herunder både garvning og 
egentlig beklædningsindustri. Det kan også ses, at de nye landes eksport af de færdige produkter – 
pelsbeklædningen – er stigende, og at Europa og Nordamerika er vigtige markeder for denne eksport. 

Set i et overodnet og historisk perspektiv kan der således ses tre bølger: I første periode var pelsbe-
klædningsindustrien placeret i Europa. I næste periode flyttede den til Kina. I en nu kommende peri-
ode vil den flytte til andre asiatiske lande, jf. figur 2.19. 
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Figur 2.19. De globale centre for pelsforarbejdning og pelsbeklædningsindustri (skematisk vist) 

 

Kilde: Egen fremstilling 

 

Pelsbeklædningsindustrien følger dermed i et vist omfang samme mønster som tekstilindustrien, som 
også er flyttet til lande med lavere lønomkostninger. De nye lande vil typisk kun være forarbejdnings-
lande og ikke efterspørgere efter pelsbeklædning. 

Pelsfarmene har i hele perioden primært været placeret i Europa og Nordamerika. Kina har i et par 
perioder forsøgt sig med produktion af rå pelsskind fra egne pelsfarme, men det har været en meget 
svingende produktion og af relativt lav kvalitet. 
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