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Sammendrag og konklusion 

Den seneste halve snes år har der overordnet været en nedadgående tendens i forbruget af antibiotika i 

dansk svineproduktion. Nedgangen kan især tilskrives indførelsen af Gult kort-ordningen fra 2011, men også 

en række opfølgende tiltag menes at have bidraget til nedgangen. Det er en politisk målsætning at nedbringe 

sektorens antibiotikaforbrug yderligere, og at dette skal ske under hensynstagen til en samtidig udfasning af 

medicinsk zink.  

Formålet med rapporten er på den baggrund at analysere de økonomiske konsekvenser ved at reducere 

antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion yderligere, samt at belyse og vurdere forskellige alternativer til 

antibiotika i svineproduktionen. 

Det er en grundlæggende præmis for analyserne, at skærpelser i forhold til antibiotikaanvendelsen i 

svineproduktionen vil have form af en sænkelse af det maksimalt tilladte forbrug (eksempelvis reduktion af 

de tilladte grænser i forhold til Gult kort-ordningen). Mens bedrifter med et nuværende forbrug klart under 

denne grænse således kan forventes kun at blive berørt af sådanne stramninger i begrænset omfang, så vil 

en stramning have mere umiddelbare konsekvenser for bedrifter, som har tendens til at ligge tæt på den 

nuværende grænse.  

I undersøgelsen anvendes et samlet datasæt, som kombinerer bedriftsdata/regnskabsdata vedrørende 

produktion og økonomi fra cirka 500 svinebedrifter årligt fra Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik 

med besætningsdata fra VetStat-databasen vedrørende antibiotikaanvendelsen i de samme besætninger. 

Analyserne er gennemført i tre faser: A) identifikation af en relevant gruppering af svinebedrifter, som er 

egnet til at belyse fordelingsmæssige konsekvenser af ændrede grænser for antibiotikaanvendelse, B) 

økonometriske analyser af de produktionsøkonomiske konsekvenser af ændrede antibiotikagrænser for de 

identificerede bedriftsgrupper, og C) vurdering af mulige tiltag på bedrifterne til at reducere 

antibiotikabehovet. 

For at kunne prædiktere de svinebedrifter, som tenderer til et relativt højt forbrug af antibiotika, og som 

dermed potentielt er i størst risiko for at blive påvirket økonomisk af reguleringsmæssige stramninger, er 

betydningen af strukturelle determinanter for antibiotikaforbruget undersøgt i fase A. Denne del af 

undersøgelsen er baseret på tre forskellige metodetilgange: A) deskriptiv statistik, B) lineær regression til 

prædiktion af det forventede antibiotikaforbrug i forhold til det maksimalt tilladte, samt C) logistisk 

regression til prædiktion af sandsynligheden for at ligge tæt på det maksimalt tilladte. Alle tre typer analyser 

viser, at langt hovedparten (i størrelsesordenen tre fjerdedele) af variationen i bedrifternes 

antibiotikaforbrug kan henføres til systematiske niveauforskelle mellem bedrifterne (således at nogle 

bedrifter generelt har tendens til at ligge relativt højt, mens andre har generel tendens til at ligge relativt lavt 

over årene). Disse systematiske forskelle på tværs af bedrifter kan dels henføres til bedrifternes strukturelle 

og observerbare karakteristika (som besætningsstørrelse, produktionssammensætning og økologi-status), og 

dels til ikke-observerbare karakteristika, hvor forskellige management-faktorer må antages at spille en rolle. 

På baggrund af disse analyser er svinebedrifterne opdelt i henholdsvis lavtforbrugende og højtforbrugende i 

forhold til de systematiske mønstre i deres forbrug af antibiotika (hvor højtforbrugende svinebedrifter er 

bedrifter med et statistisk forventet antibiotikaforbrug over 75 procent af det maksimalt tilladte, jf. Gult kort-

ordningen). 

Økonometriske analyser er efterfølgende gennemført med henblik på at estimere værdien af 

antibiotikaindsatsen for henholdsvis lavt- og højtforbrugende svineproducenter, udtrykt som det forventede 
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tab af indtjening på kort sigt (tab af dækningsbidrag, det vil sige forskel mellem salgsindtægt og variable 

omkostninger) og på langt sigt (tab af overskud, det vil sige forskel mellem salgsindtægt og samlede 

omkostninger), hvis antibiotikaforbruget skal reduceres med én enhedsdosis. De faste omkostninger udgør 

forskellen mellem samlede omkostninger og variable omkostninger, og disse faste omkostninger kan kun 

tilpasses på langt sigt. Resultater af disse økonometriske analyser er opsummeret i tabel 0. 

Tabel 0. Værdi af én ekstra enhedsdosis antibiotika for henholdsvis lavt- og højtforbrugende 
bedrifter (kroner per enhedsdosis, gennemsnit for alle bedrifter i pågældende gruppe) 

  

 Alle bedrifter 
Smågrise-
bedrifter 

Slagtegrise-
bedrifter 

Integrerede 
bedrifter 

  Lavt  Højt Lavt  Højt  Lavt  Højt  Lavt  Højt  

Salgsindtægt 0,50 0,18 0,51 0,14 0,19 0,06 0,16 0,09 

Variable omkostninger 0,28 0,07 0,15 0,01 0,22 0,06 -0,17 -0,10 

Dækningsbidrag 0,22 0,11 0,36 0,14 -0,03 0,00 0,33 0,19 

Samlede omkostninger 0,54 0,13 0,10 -0,02 0,31 0,09 -0,24 -0,19 

Overskud -0,03 0,05 0,41 0,16 -0,12 -0,03 0,40 0,28 

Noter: En enhedsdosis – godkendt mængde antibiotisk aktivstof til ét kg levende gris 
Højtforbrugende – statistisk forventet antibiotikaforbrug større end 75 procent af det maksimalt tilladte 
Omkostninger omfatter ikke selve udgiften til antibiotika 

Resultaterne i tabel 0 viser, at på kort sigt (det vil sige med de tilpasninger der er mulige inden for rammerne 

af den nuværende bedriftsstørrelse, bedriftens nuværende kapitalapparat og brugerfamiliens arbejdskraft) 

er dette tab beregnet til 22 øre per enhedsdosis for de lavtforbrugende bedrifter, mens det er beregnet til 

11 øre per dosis for de højtforbrugende. På langt sigt (hvor bedrifterne også kan tilpasse bedriftsstørrelse, 

kapitalindsats og egen arbejdsindsats på bedriften) er det gennemsnitlige tab beregnet til at være 5 øre per 

enhedsdosis for de højtforbrugende svinebedrifter. Derimod er der beregnet en beskeden gevinst på 3 øre 

per enhedsdosis (en gevinst som dog ikke er signifikant) for de lavtforbrugende bedrifter. For 

højtforbrugende svinebedrifter svarer den nævnte gennemsnitlige kortsigts-skyggepris per enhedsdosis på 

11 øre til cirka 1,65 kroner per behandlingsdag for en 30-kg gris, 5,50 kroner per behandlingsdag for en 

slagtegris, eller cirka 75 øre per behandlingsdag for en pattegris (hvis der regnes med standard-vægte på 

henholdsvis 15 kg per fravænningsgris, 50 kg per slagtegris og 200 kg per so inklusive pattegrise). På langt 

sigt svarer den ovennævnte skyggepris på 5 øre per enhedsdosis til et tab per behandlingsdag på 75 øre for 

30-kg grise, 2,50 kroner for slagtegrise eller 33 øre for pattegrise for højtforbrugende svinebedrifter. Til 

sammenligning viser resultater fra en alternativ økonometrisk specifikation et økonomisk tab på 12,14 øre 

per enhedsdosis på kort sigt og 1,38 øre per enhedsdosis på langt sigt, opgjort som gennemsnit for alle 

svinebedrifter. For produktionen af eksempelvis slagtegrise svarer det til et tab per behandlingsdag på 6,07 

kroner på kort sigt og 0,70 kroner på langt sigt.   

Der er en ganske betydelig variation i denne marginalværdi på tværs af bedrifterne. Blandt højtforbrugende 

svinebedrifter findes der en del bedrifter, hvor værdien på langt sigt er tre til fire gange så høj som 

gennemsnittet for disse bedrifter. Værdien er generelt markant højere på bedrifter med smågriseproduktion 

(specialiserede smågrisebedrifter samt integrerede svinebedrifter).  
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Såvel den kort- som den langsigtede skyggepris på antibiotika steg de første par år efter indførelsen af Gult 

kort-ordningen i 2011, men siden 2014 ser niveauet ud til at have stabiliseret sig på et niveau (median-værdi) 

lidt under 10 øre per enhedsdosis antibiotika på kort sigt (svarende til knap 5 kroner per behandlingsdag i 

produktionen af slagtegrise, eller knap 1,50 kroner per behandlingsdag i produktionen af 30-kg grise) og med 

en negativ værdi på langt sigt. Sidstnævnte kan tolkes således, at der for medianbedriften ikke var en positiv 

netto-profit forbundet med den sidst anvendte dosis antibiotika. Der kan dog stadig godt være en andel af 

svinebedrifterne, som havde en positiv skyggeværdi af antibiotika – også i de senere år, og disse kan forventes 

at blive berørt økonomisk ved eksempelvis et sænket Gult kort-loft for antibiotikaanvendelsen.  

Baseret på en række tidligere studier af driftsøkonomien ved forskellige tiltag til at reducere smittetrykket 

og dermed behovet for antibiotikabehandlinger, samt det forhold at der kontinuerligt er fokus i branchen på 

at sikre sunde grise, vurderes der ikke at være et quick fix, som kan få antibiotikaforbruget til at falde. Én 

udfordring går generelt igen på mange bedrifter, og det er manglen på farestier, som indebærer tendenser 

til høj belægningsgrad og til tidligere fravænning af smågrisene på en del bedrifter. Løsning af denne 

udfordring kræver som udgangspunkt investeringer i større og mere moderne staldkapacitet. Selvom det har 

været et problem, som gradvist er blevet værre, er der mange svineproducenter, som af 

finansieringsmæssige årsager ikke har haft mulighed for at foretage investeringen i ekstra farestier, selvom 

det kunne være en relativt god investering. Det skyldes en lang række år med relativt lave svinepriser 

sammenholdt med, at mange svineproducenter har en høj gæld. 

1. Baggrund 

Den seneste halve snes år har der overordnet været en nedadgående tendens i forbruget af antibiotika i 

dansk svineproduktion. Nedgangen kan især tilskrives indførelsen af Gult kort-ordningen fra 2011, men også 

en række opfølgende tiltag menes at have bidraget til nedgangen. I regeringens handlingsplan for husdyr-

MRSA fra 2015 er der således fastsat en målsætning om at reducere anvendelsen af antibiotika i dansk 

svineproduktion med 15 procent fra 2015 til 2018, målt i forhold til 2014-niveauet (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2015). Målsætningen har været ledsaget af en række foranstaltninger, blandt andet en 

differentiering af Gult kort-ordningen, regelstramninger i forhold til flokmedicinering, reduktion af 

svinesektorens tetracyklin-forbrug og en indsats for at styrke brugen af vacciner i husdyrproduktionen, som 

også må formodes at have bidraget til en nedgang i antibiotikaforbruget.  

Ifølge opgørelser i DANMAP (2018) har nedgangen fundet sted for alle dele af svineholdet (søer/pattegrise, 

smågrise samt slagtesvin). Niveauet for antibiotikaforbruget målt i standarddoser per produceret dyr i 2017 

lå således samlet cirka 11 procent lavere end i 2014, og målt i kg aktivt stof er forbruget faldet med knap 13 

procent i perioden 2014 til 2017. Den største procentvise reduktion i forbruget er sket for 

slagtesvineproduktion og den mindste for smågrisene. Smågrise (herunder smågrise under fravænning) står 

for cirka 45 procent af svinesektorens samlede antibiotikaanvendelse (målt i kg aktivt stof), mens 

søer/pattegrise og slagtesvin hver især står for 25 til 30 procent. 

Fra Europa-Kommissionens side er det besluttet at udfase brugen af medicinsk zink, og det er ikke tilladt at 

bruge medicinsk zink (zinkoxid) fra 26. juni 2022 i svineproduktionen (Europa-Kommissionen, 2017). Brugen 

af medicinsk zink skal ophøre, da den dels udgør et miljøproblem og dels formodes at selektere for 

antibiotikaresistens i nogle bakterier, herunder MRSA (DANMAP, 2018). Det vil fortsat være muligt at benytte 

foderzink, men ved brugen af foderzink er formålet at forsyne grisen med den nødvendige mængde zink, 
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hvor ordinationen af medicinsk zink benyttes for at forebygge og behandle diarrésygdomme blandt de nyligt 

fravænnede grise, primært E. coli-diarré (Pedersen, 2019).  

Brugen af medicinsk zink har været meget udbredt i den danske svineproduktion, så det er meget usikkert, 

hvordan det kommende forbud vil påvirke diarréudviklingen i smågrisestaldene, idet medicinsk zink er 

ganske effektivt til bekæmpelse af fravænningsdiarré. Således beretter Pedersen (2019) om, at diarré blandt 

smågrise oftest forefindes i 3. til 7. uge efter fravænning, og ikke i de første to uger efter fravænning, hvor 

medicinsk zink kan ordineres. Resultatet af et forsøg af SEGES Svineproduktion med lavere eller ingen 

tildeling af medicinsk zink (Kjeldsen et al., 2017) viste, at andelen af stier som blev flokbehandlet med 

antibiotika steg med 10 til 16 procent for de grise, som ikke fik medicinsk zink. Derudover steg antallet af dyr 

som blev enkeltdyrsbehandlet, så forsøgsgrupperne uden tildeling af medicinsk zink fik 50 til 70 procent flere 

antibiotikabehandlinger, sammenlignet med de to zinkgrupper. Dette aspekt er vigtigt at have in mente, da 

der samtidig med kravet om reduktion i antibiotikaanvendelsen på 15 procent altså er et krav om, at brugen 

af medicinsk zink skal ophøre.  

SEGES Svineproduktion har arbejdet med reduktion i brugen af medicinsk zink i flere år, og har i 2016 taget 

initiativ til at udarbejde en handlingsplan (med en opdateret version i 2018 og 2019) for reduktion i brugen 

af medicinsk zink (DANMAP, 2018). Forbruget af medicinsk zink i den danske svineproduktion er vist i figur 1 

for perioden 2010 til 2018. Som det fremgår af figuren, har forbruget af medicinsk zink per produceret 

smågris været faldende siden 2014, og er i 2018 således cirka 14 procent lavere, end det var i 2014, hvor 

forbruget per gris toppede.  

 

*Lægemiddelzink indeholder zinkoxid (ZnO). Dette betyder, at cirka 80 procent af det anvendte lægemiddelzink 
udgøres af rent zink (Zn) 
Kilde: Fødevarestyrelsen (2019), Danmarks Statistik (2019) 

Figur 1. Forbruget af medicinsk zink – zinkoxid (ZnO) og zink (Zn) i svineproduktionen i Danmark 
sammenholdt med produktion af smågrise i Danmark.  

I Veterinærforlig III er det aftalt, at der ved udgangen af 2018 skulle sættes nye reduktionsmål for 

svinesektorens antibiotikaanvendelse for perioden 2019 til 2021 (Regeringen, 2017). Senere er fristen for 
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fastsættelsen af nye mål forlænget til 2019. I 2019 blev der sat en ny målsætning om 8 procent reduktion i 

perioden 2019 til 2022. Det er en forudsætning, at fastsættelsen af den nye målsætning for 

antibiotikareduktion sker under hensynstagen til den samtidige udfasning af medicinsk zink. Ligeledes har 

forligsparterne ønsket, at der skal ske en prioritering af den samlede indsats på veterinærområdet, så den 

største erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske gevinst opnås uden øget risiko for dyrs og menneskers 

sundhed. 

Formålet med rapporten er på den baggrund at analysere de økonomiske konsekvenser ved at reducere 

antibiotikaforbruget i svineproduktionen, samt at belyse og vurdere alternative tiltag til antibiotika for at 

understøtte erhvervet så de kan opnå reduktionsmålet. 

I en nylig analyse har Jensen og Belay (2019) forsøgt at beregne sandsynlige økonomiske konsekvenser for 

svinesektoren som følge af forskellige yderligere reduktioner af antibiotikaforbruget. Analysen tager 

udgangspunkt i et litteraturstudium, som er suppleret med økonomiske beregninger af den 

indtjeningsmæssige værdi af at behandle typiske svinesygdomme med antibiotika, baseret på 

forudsætninger om de mulige produktions- og indtjeningsmæssige konsekvenser af enten at undlade 

behandling af disse sygdomme eller alternativt at forebygge/behandle sygdommene på anden vis. Blandt 

svaghederne ved denne analyse er, at opstillingen af analysens beregningsforudsætninger bygger på 

resultater fra den internationale litteratur, som kan være mere eller mindre repræsentative for dansk 

svineproduktion, samt at beregningernes forudsætninger om producenternes tilpasning til et reduceret 

antibiotikaforbrug er forholdsvis forenklede. Blandt andet tager beregningerne kun i begrænset omfang 

hensyn til tilpasningsmuligheder på omkostningssiden. 

I nærværende rapport suppleres beregningerne i Jensen og Belay (2019) med statistiske/økonometriske 

analyser af sammenhænge mellem danske svinebedrifters antibiotikaanvendelse og deres økonomiske 

resultater, baseret på faktisk observerede data på bedriftsniveau for perioden 2008 til 2016. Hermed 

etableres det bedst mulige empiriske grundlag for en vurdering af de produktionsøkonomiske konsekvenser 

af alternative reduktionsmål for antibiotikaanvendelsen i dansk svineproduktion. Centralt i analysen står 

spørgsmålet om de fordelingsmæssige effekter af skærpede reduktionsmål, og navnlig forskellene i de 

økonomiske konsekvenser for forskellige grupper af svinebedrifter.  

Der anvendes i analyserne en række forskellige begreber, indikatorer og definitioner, såvel i forhold til 

husdyrproduktion og antibiotikaforbrug som til økonomiske og statistiske metoder. For at lette rapportens 

læsbarhed giver boks 1 en oversigt over disse begreber. 

Analyserne er gennemført i tre faser. I første fase er der fastlagt en opdeling af svinebedrifter til de 

økonometriske analyser, således at det er muligt at belyse de væsentligste fordelingsmæssige konsekvenser 

af skærpede reduktionsmål. I analysens anden fase er der gennemført økonometriske analyser af 

sammenhængene mellem antibiotikaforbrug og økonomiske resultater for de fastlagte grupper af 

svinebedrifter. De økonometriske analyser er i analysens tredje fase suppleret med driftsøkonomiske 

vurderinger af forskellige mulige tiltag til at nedbringe antibiotikaforbruget på bedrifterne. 
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Husdyrproduktion og antibiotika 

Smågris/fravænningsgris Gris 7-30 kg 

Slagtegris Gris > 30 kg 

Smågrisebedrift Bedrift klassificeret som svinebedrift, hvor mindre end 20 procent af antal 
svine-dyreenheder er slagtegrise 

Slagtegrisebedrift Bedrift klassificeret som svinebedrift, hvor mere end halvdelen af antal 
dyreenheder er slagtegrise 

Integreret svinebedrift Bedrift klassificeret som svinebedrift, hvor 20-50 procent af 
svinedyreenhederne er slagtegrise 

Dyreenhed/Livestock 
Unit (LU) 

Regneenhed, som muliggør sammenregning af forskellige kategorier af dyr 

Enhedsdoser Godkendt antibiotikadosis til en dags behandling af et kg levende vægt 

Dyredoser Godkendt antibiotikadosis til en dags behandling af et dyr i en given 
aldersklasse ~ enhedsdosis multipliceret med standardvægt for dyr i en given 
aldersklasse 

ADD Animal Daily Dose ~ Antal dyredoser per 100 dyr  

Højtforbrugende bedrift Svinebedrift med et statistisk forventet antibiotikaforbrug på mere end 75 
procent af det maksimalt tilladte 

Lavtforbrugende bedrift Svinebedrift med et statistisk forventet antibiotikaforbrug på mindre end 75 
procent af det maksimalt tilladte 

Indeks for 
bygningskvalitet 

Forhold mellem en bedrifts bogførte bygningskapital og 
nyanskaffelsesværdien af samme mængde bygningskapital i tidssvarende 
stand  

Økonomi og statistik 

Skyggepris Potentiel økonomisk værdi af at øge en begrænset faktor med én enhed 

Kort sigt Produktionshorisont, hvor nogle – men ikke alle – indsatsfaktorer kan 
tilpasses til en ændring i de økonomiske vilkår 

Langt sigt Produktionshorisont, hvor alle indsatsfaktorer kan tilpasses til ændrede 
økonomiske rammevilkår 

Fixed effects-model Statistisk regressionsmodel, hvor hældningsparametre er ens for alle 
observationer, men hvor konstantleddet kan variere efter givne kriterier, fx 
mellem bedrifter 

Logistisk regression Statistisk modeltype, hvor den afhængige variable har karakter af at være 
enten-eller udfald 

R2 Mål for, hvor godt en statistisk model beskriver de observerede data 

M.S.E. Mean squared error – standardafvigelse på den uforklarede del i en statistisk 
model 

Type I SS En variabels marginale bidrag til den kumulative (givet bidragene fra de 
foranstående variable) variation i bedrifternes forbrug  

Type III SS En variabels marginale bidrag til variationen, givet bidragene fra alle de øvrige 
variable. 

Boks 1. Anvendte begreber og definitioner i rapporten 
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2. Datagrundlag 

I undersøgelsen anvendes et samlet datasæt som kombinerer bedriftsregnskabsdata vedrørende produktion 

og økonomi fra Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik (en stikprøve på knap 2.000 bedrifter per 

år, hvoraf cirka 500 er svinebedrifter) med besætningsdata fra VetStat-databasen vedrørende 

antibiotikaanvendelsen i de samme besætninger.  

Regnskabsdata omfatter oplysninger om bedrifterne (defineret ved bedriftens CVR-nummer), blandt andet 

deres husdyrhold og arealanvendelse, produktionsindtægter og -omkostninger, arbejdsindsats, 

kapitalindsats, investeringer og finansieringsforhold. Endvidere indeholder regnskabsdatasættet oplysninger 

om CHR1-numre for bedriftens husdyrbesætninger. Cirka 20 procent af stikprøvens bedrifter udskiftes hvert 

år, og udvælgelsen af stikprøven foretages af Danmarks Statistik med henblik på at sikre størst mulig 

repræsentativitet i forhold til økonomiske karakteristika på bedrifter med egentlig landbrugsproduktion (der 

ses således bort fra de mindste landbrugsbedrifter).  

VetStat-databasen indeholder oplysninger om udskrivninger af antibiotika til besætningerne (defineret ved 

CHR-numre), med information om antibiotikatype (ATC-kode2), dyreart og -alderskategori og ordinations-/ 

diagnosekategori, opgjort dels som mængde aktivstof, som antal beregnede dyredoser 3  og som 

gennemsnitlig dosis per 100 dyr per dag (ADD). 

VetStat-databasen vedrører i princippet hele populationen af danske husdyrbesætninger, og stikprøven med 

regnskabsdata for bedrifterne er således en delmængde af de besætninger, som indgår i VetStat. I 

nærværende undersøgelse tages udgangspunkt i de bedrifter, som udgør fællesmængden af de to datasæt i 

hvert enkelt år. Da VetStat-data er opgjort på CHR-numre, og da regnskabsdata også indeholder information 

om CHR-numre for de fleste bedrifter, er de to datasæt kombineret ved hjælp af CHR-numrene. Det 

kombinerede datasæt indeholder informationer for årene 2008 til 20164. Kombinationen af de to datasæt – 

og en efterfølgende anonymisering af bedrifterne – er foretaget af Danmarks Statistiks Forskerservice, og de 

statistiske analyser af de kombinerede data er foretaget inden for rammerne af Danmarks Statistiks 

Forskerordning. 

3. Metoder 

Det er en grundlæggende præmis for de efterfølgende analyser, at skærpelser i forhold til 

antibiotikaanvendelse i svineproduktionen vil have form af en sænkelse af det maksimalt tilladte forbrug 

(eksempelvis reduktion af de tilladte grænser i forhold til Gult kort-ordningen). Mens bedrifter med et 

nuværende forbrug klart under denne grænse således kan forventes kun at blive berørt af sådanne 

stramninger i begrænset omfang, så kan en stramning forventes at have mere umiddelbare konsekvenser for 

bedrifter, som har tendens til at ligge tæt på den nuværende grænse. Der kan således forventes at være 

fordelingsmæssige konsekvenser af sådanne stramninger af antibiotikaanvendelsen. 

                                                            
1 Det Centrale Husdyrbrugs Register 
2 Anatomical Therapeutic Chemical Classification System - Internationalt klassificeringssystem for lægemidler 
3 Opgjort ved at dividere den samlede mængde af et givet aktivstof til en given dyrealderskategori på 
besætningsniveau med den normerede standard-dosisstørrelse per dyr for det pågældende aktivstof til den 
pågældende dyrealderskategori. 
4 Dataperioden indeholder således ikke differentieringen af Gult kort-ordningen i henhold til antibiotikaklasser, som 
først blev implementeret fra 2017  
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Som nævnt indledningsvis er analyserne gennemført i tre faser: A) identifikation af en relevant gruppering af 

svinebedrifter, som er egnet til at belyse fordelingsmæssige konsekvenser af ændrede grænser for 

antibiotikaanvendelse, og B) økonometrisk analyse af de produktionsøkonomiske konsekvenser af ændrede 

antibiotikagrænser for de identificerede bedriftsgrupper, samt C) vurdering af mulige tiltag på bedrifterne til 

at reducere antibiotikabehovet. 

3.1 Metode til fastlæggelse af gruppering af svinebedrifter 

Der kan som indikeret forventes at være forskelle på, hvorledes forskellige svinebedrifter berøres af 

skærpede restriktioner på antibiotikaanvendelsen givet den ganske betydelige spredning i bedrifternes 

nuværende antibiotikaforbrug per produceret dyr. En del af denne variation kan henføres til forskellige typer 

produktion, for eksempel smågrise- versus slagtesvineproduktion, hvor infektionsrisici og dermed behov for 

antibiotikabehandling kan være forskellige for de forskellige aldersklasser af svin. Gult kort-ordningen, som 

har været implementeret i Danmark siden 2011 fastsætter øvre grænser for husdyrproducenternes brug af 

antibiotika.  Overskridelse af disse grænser udløser en advarsel (gult kort) med henstilling om at nedbringe 

forbruget, opkrævning af et gebyr, samt krav om obligatorisk rådgivning (mod betaling) med henblik på 

foranstaltninger til at reducere forbruget. I Gult kort-ordningen er de tilladte normer for 

antibiotikaanvendelsen per dyr differentieret efter alderskategorier (søer, smågrise og slagtegrise). Som 

udgangspunkt er det imidlertid også sandsynligt, at variationen i forbruget – og dermed risikoen for at 

overskride normerne – er forskellig i de tre alderskategorier. Det vil derfor være naturligt, at en gruppering 

af svinebedrifter tager hensyn til, hvilken alderskategori af svin der produceres på bedriften. Også andre 

forhold (som for eksempel staldbygningernes kvalitet, bedriftens produktionsmetoder, driftslederens 

kvalifikationer og prioriteringer) kan betinge en variation i antibiotikaforbruget per produceret gris inden for 

aldersklasserne, og dermed også en variation i, hvorledes bedrifternes indtjening kan forventes påvirket af 

reduktioner i det maksimalt tilladte antibiotikaforbrug.  

Det kunne synes umiddelbart oplagt at opdele svinebedrifterne (inden for de forskellige typer af 

svineproduktion) direkte efter deres nuværende faktiske antibiotikaforbrug, eksempelvis så højtforbrugende 

bedrifter defineres som bedrifter med et faktisk forbrug over 75 procent af det maksimalt tilladte forbrug, jf. 

Gult kort-ordningen. Anvendelse af en sådan umiddelbar opdeling af bedrifter til efterfølgende økonometrisk 

analyse af omkostninger ved restriktioner på antibiotikaforbruget er imidlertid problematisk. Bedrifternes 

faktiske antibiotikaforbrug må formodes at være et udkomme af bedrifternes samlede økonomiske 

optimering, der også kommer til udtryk i økonomiske variable som omkostninger og indtjening. I dette lys er 

såvel de økonomiske variable som antibiotikaforbruget endogene (afhængige) variable. En udefrakommende 

påvirkning (for eksempel et sygdomsudbrud) vil kunne påvirke bedriftens økonomiske variable, men vil også 

kunne betinge, om bedriften hører til høj- eller lavforbrugsgruppen. Ved at gruppere bedrifter efter faktisk 

antibiotikaforbrug er der således risiko for en selektions-skævhed i grupperingen af bedrifter, og dermed 

også risiko for skæve estimater af sammenhængene mellem antibiotikaanvendelse og økonomiske 

resultater. 

Derfor vælges det i nærværende analyse at foretage sondringen mellem høj- og lavforbrugsbedrifter (inden 

for en given type svineproduktion) på grundlag af bedrifternes statistisk forventede antibiotikaforbrug, frem 

for at anvende deres faktiske forbrug som grundlag. Det statistisk forventede forbrug estimeres på grundlag 

af en risikofaktoranalyse, som beskriver sammenhænge mellem antibiotikaforbruget på den ene side og en 

række formodede determinanter (risikofaktorer) på den anden.  
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Grundlæggende anvendes i det følgende to typer statistiske modeller til at undersøge sammenhænge mellem 

antibiotikaforbrug og forskellige risikofaktorer.  

For det første antages en lineær (eller log-lineær) sammenhæng af typen 

𝑓 (
𝑦𝑖𝑡

𝑦𝑖𝑡̅̅ ̅̅
) = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑗 + 휀𝑖𝑡      (1) 

hvor 𝑦𝑖𝑡  er bedrift 𝑖’s antibiotikaforbrug i år 𝑡, 𝑦𝑖𝑡̅̅̅̅  er bedriftens beregnede maksimalt tilladte forbrug (jf. Gult 

kort-normerne), 𝑥𝑖𝑗𝑡  er en række eksogene forklarende variable (risikofaktorer), og 휀𝑖𝑡 er tilfældig variation 

(som antages at være normalfordelt omkring en middelværdi på nul). Det maksimalt tilladte forbrug  𝑦𝑖𝑡̅̅̅̅  vil 

afhænge af bedriftens produktionssammensætning, for eksempel andelen af henholdsvis slagte- og 

smågrise. Tabel 1 angiver det maksimalt tilladte forbrug målt i antal dyredoser per dyr for forskellige 

aldersklasser for årene 2008 til 2016.  

Tabel 1. Maksimalt tilladt antal dyredoser (ADD per 100 dyr) 

 Søer Smågrise Slagtegrise 

2008* 5,2 28,0 8,0 

2009* 5,2 28,0 8,0 

2010* 5,2 28,0 8,0 

2011 5,2 28,0 8,0 

2012 5,2 28,0 8,0 

2013† 5,1 26,3 7,4 

2014† 4,9 24,7 6,8 

2015 4,3 22,9 5,9 

2016 4,3 22,9 5,9 

Noter: * For årene 2008 til 2010 regnes med samme loft som umiddelbart efter indførelsen af gult kort. † For år, hvor 
der er sket ændringer i løbet af året, er normer omregnet til gennemsnit per kalenderår. 
Kilde: Fødevarestyrelsen, https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier-for-
antibiotikaforbrug-og-d%C3%B8delighed.aspx  

Bedriftens grad af overholdelse af Gult kort-loftet antages således at være en funktion af 𝑥-variablene, 

således at en positiv 𝛼 -parameter til den pågældende variabel betyder, at variablen bidrager til at øge 

forbruget i forhold til det maksimalt tilladte og dermed også risikoen for at overskride loftet. Funktionen 𝑓(∙) 

repræsenterer en eventuel transformation af forholdet mellem antibiotikaforbruget og normen, eksempelvis 

en logaritmisk transformation. Sammenhænge som ligning (1) kan undersøges statistisk ved hjælp af for 

eksempel lineær regression, hvorved der opnås estimater af 𝛼-parametrene. Disse parameter-estimater kan 

efterfølgende anvendes til at forudsige den enkelte bedrifts statistisk forventede antibiotikaforbrug i forhold 

til Gult kort-tærsklen, givet de eksogene risikofaktorer på bedriftsniveau. Herefter kan der foretages en 

gruppering af bedrifterne ud fra, hvor tæt deres statistisk forventede antibiotikaforbrug ligger på loftet. 

Bedrifternes maksimalt tilladte antibiotikaforbrug 𝑦𝑖𝑡̅̅̅̅  estimeres ved hjælp af formlen 

𝑦𝑖𝑡̅̅̅̅ = (𝑠ø𝑒𝑟𝑖𝑡 ∙ �̅�𝑡
𝑠ø𝑒𝑟 + 𝑠𝑚å𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒𝑖𝑡 ∙ �̅�𝑡

𝑠𝑚å𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒
+ 𝑠𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒𝑖𝑡 ∙ �̅�𝑡

𝑠𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒
) ∙ 365/100  (2) 

Hvor �̅�𝑡
𝑠ø𝑒𝑟 , �̅�𝑡

𝑠𝑚å𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒
 og �̅�𝑡

𝑠𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒
 er maksimalt tilladt antal dyredoser (ADD per 100 dyr) i de tre 

alderskategorier for hvert år., jf. tabel 1, og hvor 𝑠ø𝑒𝑟𝑖𝑡 , 𝑠𝑚å𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒𝑖𝑡 og 𝑠𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒𝑖𝑡 er antal dyr på bedrift 𝑖 i 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier-for-antibiotikaforbrug-og-d%C3%B8delighed.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier-for-antibiotikaforbrug-og-d%C3%B8delighed.aspx
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år 𝑡, omregnet til årsdyr (gennemsnit af bedriftens primo- og ultimo-antal af de pågældende dyrekategorier, 

jf. regnskabsdata).  

Sammenhængen i ligning (1) er undersøgt ved hjælp af tre forskellige regressionsanalyser: a) en ”almindelig” 

lineær regressionsanalyse, b) en såkaldt fixed effects-regression, hvor konstantleddet i regressionsligningen 

er bedriftsspecifikt (men for en given bedrift vil have den samme værdi over forskellige år) og hvor man 

udnytter datamaterialets panel-struktur, som giver mulighed for at følge den samme bedrift over flere 

sammenhængende år, samt c) en regressionsanalyse, hvor forholdet mellem faktisk forbrug og maksimalt 

tilladt forbrug er logaritmisk transformeret. 

Den anden type statistisk model er en såkaldt logistisk regression, hvor det i stedet er bedriftens 

sandsynlighed (repræsenteret ved odds-ratio, OR) for at overskride en given tærskelværdi (givet ved andelen 

𝜇 af Gult kort-loftet), der beskrives som en funktion af en række risikofaktorer. 

log(𝑂𝑅𝑖𝑡) = log (
𝑃(𝑦𝑖𝑡 𝑦𝑖𝑡̅̅̅̅⁄ ≥ 𝜇|𝑥, 𝛼)

𝑃(𝑦𝑖𝑡 𝑦𝑖𝑡̅̅̅̅⁄ < 𝜇|𝑥, 𝛼)
) = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑗 + 휀𝑖𝑡    (3) 

Her angiver 𝛼-parametrene, hvor meget sandsynligheden for at overskride et forbrug på størrelsen 𝜇 ∙ 𝑦𝑖𝑡̅̅̅̅  

øges, hvis de respektive risikofaktorer 𝑥𝑗  øges med én enhed, udtrykt som ændringer i logaritmen til odds-

ratio. Effekten af ændringer i 𝑥𝑗 -variablen på sandsynligheden for overskridelse af 𝜇-tærsklen kan heraf 

estimeres som  𝛼𝑗 ∙ �̅� (1 − �̅�)⁄ , hvor �̅� angiver den gennemsnitlige sandsynlighed for at overskride denne 

tærskel i udgangspunktet. Hvis for eksempel  𝜇 = 0,75, så angiver udtrykket, hvor meget sandsynligheden 

for at overskride 75 procent af Gult kort-loftet (i forhold til sandsynligheden for ikke at overskride denne 

tærskel) ændres, hvis risikofaktoren 𝑥𝑗  øges med én enhed. Sådanne logistiske regressioner kan gennemføres 

med forskellige 𝜇-værdier for at undersøge robustheden i disse risikofaktorer (og dermed den relevante 

gruppering af bedrifter), afhængig af definitionen af et ”højt” antibiotikaforbrug (dvs. 𝜇-værdien). 

Tidligere studier af potentielle risikofaktorer for et højt antibiotikaforbrug i svineproduktionen omfatter van 

der Fels-Klerx et al. (2011), som undersøgte betydningen af en række variable for antibiotikaforbruget i 

henholdsvis nederlandsk sohold og slagtesvinehold (hhv. 19 og 16 potentielle variable) som afspejlede 

produktionssystem (smågrise, slagtesvin, osv.), regional husdyrtæthed, bedriftsstørrelse (arbejdsbehov, 

antal dyr, økonomisk resultat), køb og salg af dyr, produktivitetsparametre (grise per so, tilvækst, 

foderudnyttelse, dødelighed) samt udvalgte pris- og omkostningsforhold. Heraf fandt de, at 

produktionssystem og besætningsstørrelse (+), og for soholdet også den regionale husdyrtæthed (+), havde 

signifikant betydning. Van Rennings et al. (2015) har undersøgt antibiotikaanvendelsen i tysk svineproduktion 

og fundet at bedriftsstørrelse spiller en rolle for bedrifternes brug af antibiotika, ligesom de finder en relativt 

klar effekt af valget af dyrlæge. Postma et al. (2016) undersøgte determinanter for antibiotikaanvendelse i 

svineproduktionen i fire europæiske lande (Belgien, Frankrig, Tyskland og Sverige) med fokus på faktorer som 

intern og ekstern smittebeskyttelse, producentens erfaring, vaccinationsstrategi, bedriftsstørrelse, samt 

personalets køn og uddannelse. Her ser besætningsstørrelse og smittebeskyttelse ud til at have den mest 

signifikante indflydelse. Visschers et al. (2014) har undersøgt holdninger og adfærd hos svineproducenter i 

Schweiz og set på producenternes alder og erfaring, besætningsstørrelse og produktionssystem i 

sammenhæng med en række selvrapporterede holdnings- og adfærdsvariable (for eksempel opfattede 

behov, gevinster og risici), men fandt kun svage sammenhænge i forhold til bedriftsstrukturelle forhold, 

hvorimod holdninger og opmærksomhed på problemer med antibiotikaanvendelse spillede en mere 

betydningsfuld rolle. 
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Ud over de i litteraturen identificerede risikofaktorer, er det også vurderingen, at belægningsgraden i 

staldene spiller en rolle for smittespredning og dermed for behovet for antibiotikabehandling. For bedrifter 

med sohold er der en særlig problemstilling i relation til væksten i antal fravænnede smågrise per årsso. 

Staldbygninger af ældre dato er ofte dimensionerede til et lavere antal producerede smågrise end hvad der 

rent faktisk produceres i disse stalde på grund af denne produktivitetsvækst. I det foreliggende datamateriale 

foreligger der ikke oplysninger om staldbygningernes opførelses-/eller renoveringsår. Derfor er det forsøgt 

at estimere et indeks for staldbygningernes standard som forholdet mellem bygningernes bogførte værdi 

(ifølge bedriftsregnskaberne) og en beregnet værdi af tidssvarende bygninger. I SEGES’ beregningsgrundlag 

for smågrisenoteringerne 2017/18 anvendes forudsætninger om omkostninger til tidssvarende 

bygningsinvesteringer i sostalde på 19.000 kroner per so, i smågrisestalde (indtil 30 kg) på 1.780 kroner per 

stiplads og i slagtesvinestalde (fra 30 kg og op) på 3.400 kroner per stiplads (Udesen, 2018). Under antagelse 

af en årlig vækst i disse byggeomkostninger på 2 procent kan tilsvarende omkostninger per stiplads i 

tidssvarende bygninger estimeres for hvert af de forudgående år. Ved hjælp af disse forudsatte 

investeringsomkostninger per staldplads kan den beregnede værdi af tidssvarende staldbygninger estimeres 

som ∑ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑦𝑟 𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 ∙ 𝑏𝑦𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟. 𝑑𝑦𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 . Herefter er et indeks for 

bygningernes standard approksimeret ved forholdet mellem den regnskabsmæssigt bogførte værdi af 

staldbygninger og denne beregnede værdi af tidssvarende bygninger. Det skal dog nævnes, at indikatoren er 

behæftet med nogen usikkerhed, fordi den regnskabsmæssigt bogførte værdi kan indeholde mere end 

svinestalde, lige som der heller ikke er taget hensyn til eventuelt forpagtede staldbygninger i opgørelsen. 

Inspireret af de ovennævnte studier, kombineret med de tilgængelige oplysninger om bedrifterne i 

nærværende kombinerede datasæt, er det i nærværende undersøgelse valgt at fokusere på følgende 

risikofaktorer (𝑥𝑖𝑗): 

 Bedriftens etableringsår 

 Ejerens alder 

 Bedriftens størrelse (målt i antal Livestock Units5) 

 7-kg grises andel af bedriftens samlede svineproduktion 

 30-kg grises andel af bedriftens samlede svineproduktion 

 Slagtegrises andel af bedriftens samlede svineproduktion 

 Antal fastansatte medarbejdere på bedriften 

 Om bedriften er økologisk 

 Indeks for staldbygningernes standard (forholdet mellem bogført værdi og beregnet værdi af 
tidssvarende bygninger) 

 Region 

Risikofaktoranalysen resulterer således i en gruppering af svinebedrifterne i henholdsvis lavtforbrugende og 

højtforbrugende bedrifter i den forstand at højtforbrugende har et statistisk forventet antibiotikaforbrug 

som ligger relativt tæt på (eller over) det maksimalt tilladte (her defineret som mindst 75 procent af det 

tilladte). 

                                                            
5 Der anvendes definitionerne på dyreenheder (livestock units ~ LU) fra EU’s Farm Accounts Statistics Network – FADN: 
(1 so ~ 0,5 LU, 1 smågris ~ 0,027 LU, 1 slagtegris eller sopolt ~ 0,3 LU 
(https://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/site_en.pdf, p.63) 

https://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/site_en.pdf
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3.2 Økonometriske analyser af sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og økonomiske 

resultater 

Undersøgelsen af antibiotikaanvendelsens betydning for bedrifternes økonomiske resultater gennemføres 

ved hjælp af økonometriske analyser baseret på data for svinebedrifternes produktion, omkostninger og 

antibiotikaforbrug, og hvor der tages hensyn til, om bedrifterne er højtforbrugende eller ej. 

Det teoretiske udgangspunkt for analyserne er en forudsætning om, at producenterne søger at producere 

for at opnå den størst mulige indtjening, givet prisforhold, strukturelle forhold på bedrifterne 

(produktionsform, størrelse mv.), driftsledelseskapacitet, reguleringer mv. Under denne forudsætning kan 

producenternes produktionsadfærd beskrives ved en indtjeningsfunktion, som afhænger af priserne på 

salgsprodukter (smågrise, slagtesvin, andre svin), priserne på variable input (for eksempel foder, 

lønomkostninger), bedriftens tilgængelige mængder af faste input (for eksempel bygninger, staldinventar), 

samt eventuelle strukturelle faktorer som kan tænkes at påvirke mulighederne for omkostningsminimering 

(for eksempel bedriftens størrelse eller produktionsgren). På grundlag af en sådan indtjeningsfunktion er det 

muligt at udlede en række relevante informationer om producentens økonomiske adfærd, for eksempel 

inputefterspørgslernes følsomhed over for prisændringer eller graden hvormed forskellige begrænsninger 

påvirker landmandens økonomiske optimering – ofte repræsenteret ved såkaldte ”skyggepriser”. I denne 

sammenhæng angiver en ”skyggepris” således, hvor meget landmandens indtjening ville blive forbedret, hvis 

den pågældende begrænsning blev slækket marginalt (dvs. med én enhed). 

Producenter, som har et antibiotikaforbrug klart under Gult kort-loftet antages at kunne betragte 

antibiotikaindsatsen som et variabelt input, der er genstand for normal produktionsøkonomisk optimering 

afhængig af prisforholdene. Det forventes således á priori, at for disse bedrifter vil der netto være en 

begrænset marginalværdi (og dermed skyggepris) af antibiotika – de eventuelle produktionsmæssige 

gevinster af at anvende en ekstra dosis modsvares af de ekstra omkostninger til at anvende denne dosis. 

Derimod vil producenter, som har et antibiotikaforbrug tæt på loftet, være nødt til at betragte 

antibiotikaindsatsen som et fast input, som de ikke kan optimere på (i hvert fald ikke i det omfang at 

optimeringen ville betyde et højere forbrug). Indtjeningsfunktionen for disse producenter afhænger af den 

tilladte antibiotikamængde, og det vil være muligt at udlede en skyggepris for denne antibiotikamængde. 

Skyggeprisen er i dette tilfælde udtryk for, hvor stor økonomisk værdi det ville have for landmanden (i form 

af øget output og/eller sparede andre omkostninger), hvis han kunne bruge én ekstra enhedsdosis 

antibiotika. Hvis indtjeningsfunktionen (og dermed indtægts- og omkostningsfunktionerne) er udtrykt per 

produceret gris, vil skyggeprisen således repræsentere, hvor meget indtjeningen per gris vil falde, hvis 

antallet af enhedsdoser antibiotika reduceres med én enhed. Givet at danske svineproducenter siden 2011 

har været underlagt den kvantitative Gult kort-regulering af deres antibiotikaanvendelse, kan det være 

velbegrundet at betragte antibiotikaindsatsen som en fast indsatsfaktor for de bedrifter som har et forbrug 

tæt på det maksimalt tilladte. For disse bedrifter kan det forventes, at antibiotika vil være forbundet med en 

positiv skyggepris.  

I denne del af undersøgelsen foretages økonometriske estimeringer af indtægts- og omkostningsfunktioner 

for gruppen af svinebedrifter som helhed, samt for tre underkategorier af svinebedrifter: specialiseret 

smågriseproduktion, specialiseret slagtesvineproduktion samt integreret smågrise- og slagtesvine-

produktion. De estimerede indtægts- og omkostningsfunktioner anvendes til at udlede relevante nøgletal, 
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som for eksempel skyggeprisen på en enhedsdosis antibiotika 6  eller skyggeprisen på en antibiotika-

behandling af ét dyr i en given aldersklasse, for de betragtede grupper af svinebedrifter.  

Konkret er de økonometriske undersøgelser baseret på to alternative specifikationer af sammenhængene 

(”Modeltype 1” og ”Modeltype 2”) mellem antibiotikaindsats og indtjening. Principielt afdækker de to 

tilgange de samme sammenhænge, idet begge tilgange bygger på teoretiske antagelser om økonomisk 

optimerende producenter og på matematiske specifikationer af empiriske sammenhænge, som er udledt fra 

disse teoretiske antagelser. Ligeledes bygger de to metoder på det samme datagrundlag. Men de to tilgange 

indebærer også nogle forskelle, som gør, at de komplementerer hinanden. Estimater af Modeltype 1 kan 

opfattes som mere helhedsorienterede, fordi de tager udgangspunkt i den samlede økonomiske adfærd på 

bedrifterne, men samtidig vil sådanne estimater og deres fortolkning i forholdsvis høj grad bero på en konkret 

matematisk specifikation af indtægts- eller omkostningsfunktioner for svineproducenterne. Dette kan 

medføre, at estimeringsresultaternes præcision i forhold til et givet aspekt ikke nødvendigvis er den størst 

mulige, fordi estimeringen indebærer en statistisk afvejning af forskellige aspekter ved den pågældende 

indtægts- eller omkostningsfunktion på samme tid. Omvendt er estimeringer for Modeltype 2 mere partielle 

med mulighed for at opnå en større præcision i estimeringen af den enkelte sammenhæng, men til gengæld 

med mindre teoretisk konsistens i forhold til bedrifternes overordnede økonomiske adfærd. Ved at estimere 

to forskellige modeltyper opnås – udover selve resultaterne – et grundlag for at vurdere resultaternes 

robusthed over for valget af økonometrisk metode. 

Ved begge tilgange operationaliseres de økonometriske analyser af svineproducenternes økonomiske 

adfærd ved at opdele indtjeningsfunktionen i henholdsvis en indtægtsfunktion, som beskriver bedrifternes 

valgte produktionssammensætning på smågrise, slagtegrise og salg af andre svin, og en omkostningsfunktion, 

som beskriver bedrifternes anvendelse og sammensætning af forskellige indsatsfaktorer. 

Indtjeningsfunktionen kan så opstilles som differencen mellem indtægts- og omkostningsfunktionen. Baseret 

på økonometrisk estimerede indtægts- og omkostningsfunktioner for danske svineproducenter er det 

herefter muligt at beregne en række forskellige indikatorer angående producenternes antibiotikaanvendelse, 

og samspillet mellem denne og andre produktionsfaktorer i bedrifternes økonomiske adfærd.  

Estimeringer for Modeltype 1 – translog indtægts- og omkostningsfunktioner 

Til de økonometriske analyser for Modeltype 1 anvendes den såkaldte translog-funktionsform, som anvendes 

til at beskrive bedrifternes økonomiske adfærd i forhold til henholdsvis indtægter og 

produktionsomkostninger. For indtægter beskriver funktionen bedriftens svinerelaterede indtægter som 

funktion af priserne på forskellige produkter (slagtesvin, smågrise osv.) samt forskellige andre variable 

(herunder besætningsstørrelse, inventarindsats, produktionssystem, samt antibiotikaindsats opgjort som 

antallet af enhedsdoser). Tilsvarende beskriver omkostningsfunktionen bedriftens omkostninger som 

funktion af inputpriser, antibiotikaindsats, samt forskellige øvrige relevante variable. Translog-

funktionsformen giver (lige som andre fleksible funktionsformer for indtægter eller omkostninger) mulighed 

                                                            
6 Antal enhedsdoser antibiotika (dvs. godkendt dosis til behandling af ét kg levende gris), er anvendt som mål for den 
anvendte antibiotikaindsats på bedrifterne. Antallet af enhedsdoser er udledt fra VetStat-databasens tal for antal 
dyredoser (normeret dosis per dyr i de respektive aldersklasser) ved at dividere sidstnævnte med standardvægte for 
de tre aldersklasser af svin: 200 kg per dyr for søer (inkl. pattegrise), 15 kg per dyr for 7-30-kg grise, og 50 kg per dyr 
for slagtegrise. Antallet af doser er anvendt som mål for antibiotikaindsatsen, fordi det netop er antallet af doser, som 
er genstand for reguleringer som Gult kort-ordningen.  
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for at tage hensyn til bedrifternes tilpasninger til ændringer i de økonomiske rammevilkår fra år til år, 

repræsenteret ved priser og øvrige forklarende variable.  

Indtægtsfunktionen antages at have en translog-specifikation på følgende matematiske form 

ln
𝑅

𝑝𝑁
= 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 ∙ ln

𝑝𝑖

𝑝𝑁

𝑁−1
𝑖=1 + ½ ∙ ∑ ∑ 𝛼𝑖𝑗 ∙ ln

𝑝𝑖

𝑝𝑁
∙ ln

𝑝𝑗

𝑝𝑁

𝑁−1
𝑗=1

𝑁−1
𝑖=1   

+ ∑ 𝛽ℎ ∙ 𝑧ℎℎ + ½ ∙ ∑ ∑ 𝛽ℎ𝑔 ∙ 𝑧ℎ ∙ 𝑧𝑔𝑔ℎ + ∑ ∑ 𝛿𝑖ℎ ∙ ln
𝑝𝑖

𝑝𝑁
∙ 𝑧ℎℎ

𝑁−1
𝑖=1       (4) 

Her repræsenterer variablen 𝑅 den samlede salgsindtægt fra svin, 𝑝-variablene repræsenterer salgspriser på 

de forskellige kategorier af svin (𝑁 forskellige outputs, hvor pris nummer 𝑁 er en såkaldt numeraire-pris, som 

både indtægt og de øvrige priser måles i forhold til), og 𝑧 er en vektor af andre variable, som kan have 

indflydelse på indtægterne, jf. ovenfor (herunder forbruget af antibiotika per dyreenhed, men også 

besætningsstørrelse, inventarindsats og produktionssystem). Antages 𝑧𝐴𝐵 -variablen eksempelvis at 

repræsentere antallet af antibiotikaenhedsdoser per dyreenhed, så kan antibiotikaforbrugets marginale 

effekt på indtægten udledes fra denne funktion som  

𝜆𝐴𝐵
𝑅 =

𝜕𝑅

𝜕𝑧𝐴𝐵
=

𝑅

𝑧𝐴𝐵
∙ (𝛽𝐴𝐵 + ∑ 𝛽ℎ𝑔 ∙ 𝑧𝑔𝑔 + ∑ 𝛿𝑖𝐴𝐵 ∙ ln

𝑝𝑖

𝑝𝑁

𝑁−1
𝑖=1 )     (5) 

Dette udtryk repræsenterer den forventede ekstra salgsindtægt, såfremt antibiotikaindsatsen øges med én 

enhedsdosis. 

Fra translog-indtægtsfunktionen kan man også udlede bedriftens sammensætning af de forskellige outputs, 

udtrykt som de respektive produkters andel af den samlede indtægt: 

𝑠𝑖 =
𝑝𝑖𝑦𝑖

𝑅
=

𝜕 ln 𝑅

𝜕 ln 𝑝𝑖
= 𝛼𝑖 + ∑ 𝛼𝑖𝑗 ∙ ln

𝑝𝑗

𝑝𝑁

𝑁−1
𝑗=1 + ∑ 𝛿𝑖ℎ ∙ 𝑧ℎℎ      (6) 

Udover at øge outputtet per staldplads 𝑦 gennem blandt andet reduceret smågrisedødelighed og forkortelse 

af perioder med lav tilvækst, består værdien af at anvende antibiotika for svinebedrifterne også af mulige 

ændringer i omkostningerne, fordi håndtering af sygdomsproblemer med antibiotika kan være et alternativ 

til andre og mere omkostningstunge typer foranstaltninger på bedrifterne. 

I nærværende undersøgelse opdeles de økonometriske analyser af omkostningerne i to perspektiver. For det 

første estimeres en model for de variable omkostninger, det vil sige de omkostningsforhold, der på kort sigt 

kan tilpasses på bedrifterne. Det drejer sig om fodring, dyrlægekonsultationer (eksklusiv medicinforbrug), 

køb af andre eksterne tjenesteydelser samt anvendelse af ansat arbejdskraft (eksklusiv brugerens egen 

arbejdsindsats). I lighed med indtægtsfunktionen anvendes en translog-funktionsform, men i tilfældet med 

omkostningsfunktionen anvendes priserne på de variable input som forklarende variable, i stedet for priserne 

på de forskellige salgskategorier af svin, ligesom rækken af øvrige forklarende variable (𝑧-variabene) også 

delvist omfatter andre faktorer end i tilfældet med indtægtsfunktionen (blandt andet bedriftens udrustning 

med staldinventar). For det andet estimeres en statistisk model for bedriftens samlede omkostninger, som 

ud over de nævnte variable omkostninger også omfatter kapitalindsats og brugerfamiliens indsats af egen 

arbejdskraft. Modellen for de samlede omkostninger afspejler bedrifternes omkostningstilpasninger på langt 

sigt, det vil sige inklusive nyinvesteringer eller afvikling af kapitalapparat og tilpasninger af egen indsats på 

bedriften. 

Således er der opstillet en translog-omkostningsfunktion med samme funktionsform som (4), men hvor 

indtægtsvariablen 𝑅 erstattes med en omkostningsvariabel, og hvor produktprisvariablene 𝑝 erstattes med 
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faktorprisvariable 𝑤. Analogt med ligning (5) kan der fra denne omkostningsfunktion udledes en formel for 

den marginale effekt af en enhedsdosis antibiotika på omkostningerne, og tilsvarende kan der udledes 

efterspørgselsligninger for de indsatsfaktorer som indgår i omkostningsfunktionen, udtrykt som andele af 

omkostningerne, svarende til ligning (6). Den marginale omkostningseffekt af en enhedsdosis antibiotika 

repræsenterer her den ekstra omkostning (eksklusiv antibiotikaomkostning) per produceret gris, hvis der 

kunne anvendes yderligere én dosis antibiotika per kg produceret gris. En positiv effekt betyder en øget 

omkostning per gris, mens en negativ effekt betyder en omkostningsreduktion. 

Der opstilles som nævnt translog-omkostningsfunktioner for henholdsvis de variable omkostninger 𝑉 (som 

repræsenterer bedrifternes input-mæssige tilpasningsmuligheder på det relativt korte sigt) og for de samlede 

omkostninger 𝐶  (som tilsvarende repræsenterer tilpasningsmulighederne på langt sigt). Fra disse 

omkostningsfunktioner kan der udledes et udtryk for antibiotikaforbrugets marginale effekt på henholdsvis 

de variable omkostninger 𝜆𝐴𝐵
𝑉  og de samlede omkostninger 𝜆𝐴𝐵

𝐶 , og herefter kan skyggeprisen på antibiotika 

(værdien af én ekstra enhedsdosis antibiotika) på kort og på langt sigt beregnes som henholdsvis 𝜆𝐴𝐵
𝑅 − 𝜆𝐴𝐵

𝑉  

og  𝜆𝐴𝐵
𝑅 − 𝜆𝐴𝐵

𝐶 . Skyggeprisen angiver som nævnt ovenfor, hvor meget bedriftens indtjening kan forventes at 

falde, hvis bedriftens antibiotikaindsats reduceres med én enhedsdosis. 

Ud over det anvendte antal antibiotikadoser antages indtægterne at afhænge af bedriftens teknologiske 

niveau (repræsenteret dels ved det ovenfor omtalte indeks for bygningsstandard og dels ved bedriftens 

inventar-udrustning per dyreenhed), bedriftens størrelse (målt ved antal dyreenheder), samt hvilken 

undergruppe (smågrisebedrift, slagtesvinebedrift eller integreret svinebedrift) bedriften tilhører.  

I de økonometriske analyser er der risiko for en simultanitetsbias, fordi såvel antibiotikabehovet som de 

økonomiske resultater kan være påvirket af udefrakommende forhold som for eksempel sygdomsudbrud. 

For at tage højde for ekstraordinære udsving i antibiotikaforbruget som følge af sådanne påvirkninger er 

modellen identificeret ud fra den forudsætning, at mindre år-til-år variationer i en bedrifts antibiotikaforbrug 

per dyreenhed afspejler bedriftens normale økonomiske optimering ved et uændret sygdomstryk, hvorimod 

år med større afvigelser i forbruget afspejler ekstraordinære sygdomsbegivenheder. Således er der i den 

økonometriske model inddraget en proxy-dummy, som antager værdien 1, hvis antibiotikaforbruget var 

mere end 20 procent højere end bedriftens statistisk forventede forbrug, og ellers værdien 0, baseret på 

ovennævnte risikofaktoranalyse. Endelig inddrages dummy-variable for hvert enkelt år for at tage højde for 

generelle år-til-år variationer, for eksempel genetisk udvikling. For at gøre data for de forskellige bedrifter 

sammenlignelige er alle variable på bedriftsniveau (indtægter, inventar, antal antibiotika enhedsdoser) 

omregnet, så de er udtrykt per dyreenhed.  

Omkostningsfunktionerne antages ud over prisvariablene at afhænge af stort set de samme yderligere 

variable som indtægtsfunktionen: størrelse, underdriftsform, bygningskvalitet, samt dummy-variablen for 

ekstraordinært højt antibiotikaforbrug.  

Estimering for Modeltype 2  

Som anført ovenfor estimeres værdien for svineproducenterne af at anvende antibiotika i produktionen også 

med udgangspunkt i en alternativ matematisk specifikation – og også opdelt på henholdsvis effekten på 

indtægter og omkostninger. Mens den ovenfor beskrevne Modeltype 1 direkte repræsenterer forholdsvis 

generelle indtægts- og omkostningsfunktioner for produktionen, så udtrykker Modeltype 2 mere specifikke 

sammenhænge mellem relevante variable, hvor disse sammenhænge teoretisk kan udledes fra indtægts- 
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eller omkostningsfunktionerne, men hvor estimeringsligningerne opstilles med fokus på identifikation af de 

centrale parametre i den konkrete sammenhæng.  

I analysen for Modeltype 2 er der udledt regressionsligninger for henholdsvis marginal indtægts- og 

omkostningseffekt af at anvende antibiotika, hvor der inkluderes en række fixed effects til at justere for 

blandt andet diverse bedrifts- og tidsspecifikke forhold. Analyserne tager udgangspunkt i følgende generelle 

regressionsligning 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑧𝑖𝑡 + 𝛽2 ∙ 𝑧𝐴𝐵,𝑖𝑡 + 𝛽3𝑧𝐴𝐵,𝑖𝑡 ∗ 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑖 + 𝛽4𝑧𝐴𝐵,𝑖𝑡 ∗ 𝑧𝐷𝐹,𝑖 + 𝜂𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜗𝑘𝑡 + 휀𝑖𝑡   (7) 

hvor 𝑦𝑖𝑡  er den afhængige variabel (total indtægt eller total omkostning per dyreenhed) for bedrift nr. 𝑖 i år 

𝑡. Variablen 𝑧𝐴𝐵  repræsenterer bedriftens antibiotikaindsats per dyreenhed, mens variablen 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑖  er en 

binær variabel, som antager værdien 1, hvis bedriften er højtforbrugende (jf. risikoanalysen), og ellers 

værdien 0. Variablen 𝑧𝐷𝐹,𝑖 repræsenterer bedriftens specifikke produktionsform (for eksempel specialiseret 

smågriseproduktion). Inddragelse af interaktionsleddet 𝑧𝐴𝐵 ∗ 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑖 (produktet af variablene 𝑧𝐴𝐵 og 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑖) 

i regressionsligningen gør det muligt at tage hensyn til eventuelle forskelle mellem effekten af 

antibiotikaanvendelse på indtægter eller omkostninger for henholdsvis lavt- og højtforbrugende bedrifter, 

ligesom interaktionsleddet 𝑧𝐴𝐵 ∗ 𝑧𝐷𝐹,𝑖 gør det muligt at tage hensyn til forskelle i antibiotikaeffekten mellem 

forskellige specifikke svine-driftsformer. Variablen 𝑧𝑖𝑡  repræsenterer relevante observerbare 

bedriftskarakteristika, som kan variere fra år til år, herunder eksempelvis bedriftens landbrugsareal, 

kapitalintensitet, husdyrtæthed, mv.   

Parametrene 
t  og 

i  udgør regressionsmodellens fixed effects for henholdsvis årstal og bedrift. Den 

bedriftsspecifikke fixed effect justerer for eventuelle bedriftsspecifikke (herunder ikke-observerbare) men 

tids-invariante forhold, mens fixed effect-parameteren for årstal korrigerer for år-til-år variationer, som er 

fælles for alle bedrifter (eksempelvis variationer i prisforholdene, teknologisk udvikling eller politiske 

rammevilkår). Det stokastiske restled  
it , som antages at være normalfordelt med middelværdi 0, 

repræsenterer tilfældig variation i bedrifternes økonomiske resultater fra år til år. I de økonometriske 

estimater af Modeltype 2 tages der desuden hensyn til eventuel samvariation mellem økonomiske resultater 

på svinebedrifter inden for samme geografiske område (kommune 𝑘), repræsenteret ved et interaktionsled 

mellem kommune og år, 𝜗𝑘𝑡 , som justerer for geografisk variation i blandt andet sygdomsudbrud og 

vejrforhold. 

Som det er tilfældet med estimatet for Modeltype 1, er der en risiko for endogenitet, når der søges at 

afdække sammenhængen mellem antibiotikaindsats og økonomiske resultater, og en sådan endogenitet kan 

give skævvridninger i estimatet af antibiotikaindsatsens egentlige effekt på de økonomiske resultater. Mens 

der i Modeltype 1 er inddraget en konstrueret dummy-variabel, som repræsenterer observationer med 

ekstraordinære sygdomsforhold, så anvender Modeltype 2 en instrument-variabel estimeringsmetode, hvor 

der på baggrund af andre variable udarbejdes skøn for den forventede antibiotikaindsats, som til dels 

erstatter den observerede indsats i estimaterne. 

Driftsøkonomiske vurderinger 

De økonometriske analysers primære formål er at identificere den økonomiske effekt af svineproducenters 

antibiotikaanvendelse, samt risikofaktorer for at besætninger har et højt antibiotikaforbrug. Men de 

økonometriske analyser giver ikke anvisninger på løsninger for de besætninger, som har et for højt forbrug. 



18 
 

Derfor er disse analyser suppleret med driftsøkonomiske betragtninger og henvisninger til økonomien i 

alternative løsningsmuligheder.  

Med udgangspunkt i en liste af mulige tiltag vurderes driftsøkonomiske omkostninger og barrierer i forhold 

til at indføre nogle af de mest relevante og (forventet) omkostningseffektive tiltag, som kan bidrage til at 

reducere behovet for antibiotika i svineproduktionen. Listen over tiltag er: 

1. Opgradering af staldindretning for ældre farestalde hvor farestier er underdimensionerede i forhold til 

det aktuelle niveau for antal smågrise per so 

2. Sektionering af farestalde, samt tømning, rengøring og desinfektion af sektioner mellem hvert hold 

3. Ændret fodring til fravænningsgrise i retning af lettere fordøjelige fodermidler 

4. Vaccination af fravænnings- og slagtegrise mod udbredte bakterielle svineinfektioner 

5. Fravænning af smågrise tidligst ved 5-ugers alder 

6. Rengøring, desinfektion og udtørring af fravænningsstalde mellem hvert hold 

7. Rengøring, desinfektion og udtørring af slagtesvinestalde mellem hvert hold 

8. Forbedret hygiejne i forbindelse med medarbejderes ind- og udgang af staldene og eventuelt mellem 

forskellige staldafsnit. 

De fleste af de foreslåede tiltag anvendes i nogen grad i den praktiske svineproduktion, og der er stor 

interesse fra svineproducenterne i at kende til omkostninger og effekt af at benytte tiltagene, både i forhold 

til antibiotikareduktion, men også i forhold til produktivitetsændringer og andre ændringer som vedrører 

økonomien i produktionen. Derfor har branchen selv i høj grad lavet analyser, som belyser disse aspekter. I 

det omfang at analyserne stadig er aktuelle og bygger på et fagligt solidt grundlag, anvendes disse analyser i 

nærværende driftsøkonomiske vurdering af tiltag.  

4. Fastlæggelse af gruppering af svinebedrifter 

Der er foretaget analyser med henblik på at opdele svinebedrifter efter antibiotikaforbrug dels ved hjælp af 

deskriptiv statistik og dels ved hjælp af to alternative analytiske tilgange: lineære regressionsanalyser, hvor 

statistiske sammenhænge mellem svinebedrifternes forbrug af antibiotika (målt i forhold til det tilladte, jf. 

Gult kort-ordningen) og en række strukturelle variable undersøges, og logistiske regressionsanalyser, hvor 

sammenhænge mellem forskellige strukturelle variable og bedrifternes sandsynlighed for at overskride en 

given tærskel i forhold til det maksimalt tilladte antibiotikaforbrug (jf. Gult kort) er undersøgt. I alle tre typer 

analyser tages der hensyn til bedrifternes sammensætning af søer, smågrise og slagtegrise.  

Tabel 2 giver en oversigt over udvalgte strukturelle karakteristika ved danske svinebedrifter i perioden 2015 

til 2016, opdelt efter om de har et faktisk antibiotikaforbrug per dyr (ADD per 100 dyr) over eller under 75 

procent af det tilladte i forhold til Gult kort-ordningen. 
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Tabel 2. Strukturelle karakteristika ved danske svinebedrifter med henholdsvis højt og lavt 
antibiotikaforbrug, 2015 til 2016 

    Alle 
Under 75 % af maks. 

tilladte 
Over 75 % af maks. 

tilladte 

  N=1236 N=1017 N=219 

Variable   Mean Std.afv. Mean Std.afv. Mean Std.afv. 

Ejers alder  51,8 8,6 52,2 8,3 50,1 9,5 

Antal fastansatte  3,1 3,1 2,9 3,1 3,8 3,1 

Antal dyreenheder (LU), svin  886 713 867 709 976 726 

Økologiandel (procent)  4 19 5 21 0 7 

Etableringsår  1994 10 1993 10 1996 10 

7-kg grise salgsandel (procent)  3 16 3 15 5 19 

30-kg grise salgsandel (procent)  28 38 26 37 37 38 

Slagtegrise andel (procent)  65 40 68 40 54 41 

Indeks for bygningskvalitet  0,56 0,34 0,57 0,34 0,55 0,31 

Dyreenheder (LU): FADN definitioner: (1 so ~ 0,5 LU, 1 smågris ~ 0,027 LU, 1 slagtegris eller sopolt ~ 0,3 LU  
Indeks for bygningskvalitet ~ forholdet mellem bogført værdi og beregnet værdi af tidssvarende bygninger 

Oversigten viser, at svinebedrifter med et højt antibiotikaforbrug tenderer til at være større og have en 

højere andel af smågriseproduktion, samt en lavere økologi-andel, end svinebedrifter med et lavere forbrug. 

Der er dog en ganske betydelig variation i disse karakteristika inden for såvel bedrifter med højt som med 

lavt antibiotikaforbrug.  

Oversigten i tabel 2 tager ikke hensyn til mulige samvariationer mellem bedrifternes forskellige strukturelle 

karakteristika. Derfor er der som nævnt gennemført to forskellige typer regressionsanalyser, som nærmere 

afdækker de statistiske sammenhænge mellem bedrifternes antibiotikaforbrug og deres strukturelle 

karakteristika, og hvor der tages højde for samvariationen i bedrifternes strukturelle variable, jf. 

metodebeskrivelsen ovenfor. 

Ses der således på betydningen af forskellige strukturelle karakteristika for bedrifternes forbrugte antal 

dyredoser i forhold til det tilladte, kan der anvendes lineær regressionsanalyse til at analysere 

sammenhængen. Baseret på en sådan lineær regressionsanalyse præsenterer tabel 3 resultaterne af en 

variansanalyse, hvor sammenhængen mellem variationen i bedrifternes antibiotikaanvendelse (som andel af 

det maksimalt tilladte antal dyredoser) og variationen i en række potentielle korrelerende variable er 

undersøgt. I tabellen er de forskellige variables procentvise bidrag til den samlede variation opgjort på to 

forskellige måder. Dels er der anvendt en kumulativ metode, hvor den enkelte variabels ekstra bidrag til at 

forklare den samlede variation opgøres som tillæg til den variation der forklares af de forudgående variable 

(Type I SS), og dels er der anvendt en partiel metode, hvor bidragene fra de enkelte variable opgøres hver for 

sig (Type III SS). I det omfang variablene er indbyrdes korrelerede, kan de to opgørelsesmetoder give 

forskellige resultater. Begge opgørelsesmåder viser imidlertid nogenlunde samstemmende, at omkring 78 

procent af variationen i forbruget kan henføres til systematiske niveauforskelle mellem bedrifterne 

(bedriftsspecifikke forhold som for eksempel management). 2 til 3 procent af variationen kan henføres til år-

til-år variationer i forskellige strukturelle forhold, hvoraf systematiske år-til-år variationer (som eksempelvis 

indførelsen af Gult kort-ordningen i 2011) udgør hovedparten. Også bedrifternes salg af 30-kg grise som andel 
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af det samlede antal solgte grise har haft statistisk signifikant indflydelse. De resterende cirka 19 procent kan 

betragtes som tilfældige variationer. 

Tabel 3. Analyse af komponenter som bidrager til variation i bedrifternes antibiotikaforbrug 
 

  Andel af Type I SS (%) Andel af Type III SS (%) 

Bedriftsspecifikke forhold 78,2 *** 78,3 *** 

Ejers alder 0,3 *** 0,0  
Antal fastansatte 0,0 * 0,0 * 

Antal dyreenheder, svin 0,1 * 0,1 * 

Økologi-andel 0,1 * 0,1  
7-kg grise salgsandel 0,0 * 0,0 *** 

30-kg grise salgsandel 0,3 *** 0,2 *** 

Indeks for bygningskvalitet 0,0  0,2 *** 

Årstal 1,7 *** 2,0 *** 

Rest 19,2  19,2  
Total 100,0   100,0   

Note: ’*’ – signifikant på 5 procent niveau, ’**’ signifikant på 1 procent niveau”, ’***’ signifikant på 0,1 procent 
niveau. Type I SS angiver variablens marginale bidrag til den kumulative (givet bidragene fra de foranstående 
variable) variation i bedrifternes forbrug, mens Type III SS angiver variablens marginale bidrag til variationen, givet 
bidragene fra alle de øvrige variable. 

Resultater af lineære regressioner vedrørende forskellige variables indflydelse fremgår af tabel 4. Der er 

afprøvet tre alternative specifikationer af sammenhængen. For det første er der gennemført en almindelig 

regressionsanalyse, hvor en variabel som udtrykker forholdet mellem faktisk forbrug og maksimalt tilladt 

forbrug er regresseret direkte på de strukturelle variable.  Da denne ”almindelige” modelspecifikation ikke 

giver mulighed for at tage eksplicit hensyn til en række mere bedriftsspecifikke forhold (for eksempel 

management), er der desuden gennemført en alternativ regressionsanalyse (en fixed effects-regression), 

hvor konstantleddet i regressionsligningen er bedriftsspecifikt (men for en given bedrift vil have den samme 

værdi over forskellige år). Herved udnyttes datamaterialets panelstruktur, hvor man kan følge den samme 

bedrift over flere sammenhængende år. Fixed effects-modellen giver mulighed for efterfølgende at studere 

fordelingen af sådanne bedriftsspecifikke effekter (jf. tabel 5). For at tage hensyn til at sammenhængen 

mellem antibiotikaforbrug og strukturelle variable måtte være ikke-lineær, er der desuden foretaget en 

regressionsanalyse, hvor forholdet mellem faktisk forbrug og maksimalt tilladt forbrug er logaritmisk 

transformeret. 
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Tabel 4. Resultater af lineær regression for svinebedrifters forbrug af antibiotika i forhold til det 
maksimalt tilladte 

  Lineær model Fixed effects-model Log-lineær model 

  Parameter Signifikans Parameter Signifikans Parameter Signifikans 

Intercept -1,2939  -0,0085 * -10,0171 * 

Ejers alder -0,0023 ***   -0,0072 ** 

Antal fastansatte 0,0041  0,0048  0,0095  
Antal dyreenheder svin 0,00004 *** 0,00006 * 0,00019 *** 

Økologi -0,2121 *** 0,1021  -1,5521 *** 

Etableringsår 0,0010    0,0047 * 

7-kg grise andel 0,2566 *** 0,3177 ** 0,6644 *** 

30-kg grise andel 0,1153 *** 0,2008 ** 0,4411 *** 

Indeks for bygningskvalitet -0,0168  0,1821 *** -0,1457 *** 

Hovedstad -0,0626 *   -0,1078  
Sjælland -0,0525 **   -0,1022  
Fyn -0,0348    -0,0861  
Sydjylland -0,0455 **   -0,1176 * 

Vestjylland 0,0013    0,0139  
Østjylland -0,0456 **   -0,1228 * 

2009 -0,0447 * 0,0683 ** -0,1473 * 

2010 -0,1329 *** 0,0025  -0,2720 *** 

2011 -0,2231 *** -0,1983 *** -0,4724 *** 

2012 -0,1975 *** -0,1983 *** -0,4183 *** 

2013 -0,1769 *** -0,1652 *** -0,3708 *** 

2014 -0,0843 *** -0,0931 *** -0,1511 * 

2015 -0,0769 *** -0,0586 *** -0,1683 * 

2016 -0,0622 ** -0,0610 *** -0,1307 * 

2017 0,0000   0,0000   0,0000   

R2 0,140  0,184  0,057  
N 4019  4019  4019  
MSE 0,0764   0,8855   0,0428   

I den første regressionsanalyse er de betragtede faktorer i stand til at forklare 14 procent af variationen i 

forholdet mellem faktisk og tilladt antibiotikaforbrug over bedrifter og år. De fleste af de estimerede 

koefficienter er statistisk signifikante, og viser blandt andet, at besætningens størrelse, målt i antal 

dyreenheder, har tendens til at øge forbruget, mens en højere alder hos landmanden og at bedriften er 

økologisk har tendens til at reducere forbruget, målt i forhold til det tilladte. Koefficienten for økologi 

betyder, at forholdet mellem faktisk og tilladt antal dyredoser på en økologisk svinebedrift alt andet lige er 

21,21 procentpoint lavere end på en tilsvarende konventionel bedrift. Estimeringsresultaterne for den log-

lineære model (yderst til højre i tabel 4) er i hovedtræk konsistente med resultaterne af den lineære model, 

for så vidt angår koefficienternes fortegn og signifikans.  
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Den midterste model i tabel 4 – fixed effects-modellen – korrigerer for systematiske forskelle mellem 

bedrifterne, herunder såvel observerbare (strukturelle) som uobserverbare (for eksempel management) 

forskelle, som antages at være konstante over årene for den enkelte bedrift. Konkret er estimatet foretaget 

ved at antage bedriftsspecifikke konstantled i regressionsmodellen (ikke vist i tabel 4). Herved er data 

”renset” for effekten af disse bedriftsspecifikke forhold, og forskellen mellem estimeringsresultater for denne 

model og for den almindelige lineære model kan tolkes som effekten af disse bedriftsspecifikke forhold. 

Koefficient-estimaterne i fixed effects-modellen er da også rimeligt konsistente med de tilsvarende estimater 

i den lineære regressionsmodel (idet der i fixed effects-modellen dog ikke er medtaget variable som formodes 

at være konstante for den enkelte bedrift).  

De bedriftsspecifikke konstantled i fixed effects-modellen repræsenterer systematiske forskelle i 

antibiotikaforbruget på tværs af bedrifterne. Disse konstantled udgør et aggregat af sådanne forskelle (hvoraf 

nogle hænger sammen med strukturelle forhold som bedriftsstørrelse, produktionsform mv.). Ved at 

foretage en regressionsanalyse hvor disse bedriftsspecifikke konstantled regresseres på forskellige 

strukturelle variable kan der afdækkes en sammenhæng mellem bedrifternes generelle niveau for 

antibiotikaforbrug (i forhold til det tilladte) og disse strukturelle variable. Resultater af denne regression er 

vist i tabel 5. 

Tabel 5. Strukturelle karakteristika ved bedrifter med højt forbrug 

  Parameter Signifikans 

Ejers alder -0,0015 ** 

Antal fastansatte 0,0098 *** 

Antal dyreenheder svin 0,00002 * 

Økologi -0,2315 *** 

Etableringsår 0,0018 *** 

Smågrisebedrift 0,0334 * 

Slagtegrisebedrift -0,0727 *** 

Indeks for bygningskvalitet -0,0308 ** 

Hovedstad -0,0334  
Sjælland -0,0252  
Fyn 0,0073  
Sydjylland -0,0085  
Vestjylland 0,0187  
Østjylland -0,0222   

Intercept -3,0780 ** 

R2 0,097  
N 4567  
MSE 0,0656   

Regressionsresultaterne viser således en signifikant positiv sammenhæng mellem de enkelte bedrifters 

størrelse (målt ved såvel antal fastansatte som antal dyreenheder) og bedrifternes generelle niveau for 

antibiotikaanvendelse, mens resultaterne tyder på en negativ sammenhæng mellem antibiotikaforbruget og 

bedriftsejerens og bedriftens (målt som antal år siden etablering) alder, ligesom bedrifter med en forholdsvis 
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stor vægt på slagtesvin har tendens til at have et mindre forbrug i forhold til normen. Der er ikke fundet 

signifikante tegn på systematiske regionale forskelle ifølge regressionsanalysen. 

Som omtalt i metodebeskrivelsen ovenfor kan der som alternativ til den lineære eller logaritmiske 

regressionsanalyse i stedet anvendes en logistisk regressionsmetode, hvor man forsøger at beskrive faktorer, 

som har indflydelse på bedrifternes sandsynlighed for at overskride en given tærskelværdi for forbruget. Der 

er set på tre alternative tærskelværdier, henholdsvis 50, 75 og 90 procent af det maksimalt tilladte 

antibiotikaforbrug. Resultater fra disse logistiske regressionsanalyser er vist i tabel 6, omregnet til effekten 

af marginale ændringer i de respektive variable på den pågældende bedrifts sandsynlighed for at overskride 

tærsklen. I de logistiske regressionsmodeller er der også inddraget et bedriftsspecifikt konstantled (fixed 

effects), som repræsenterer systematiske forskelle mellem bedrifternes sandsynlighed for at overskride 

tærskelværdien (ikke vist i tabel 6). Resultaterne viser, at generelle år-til-år variationer bidrager signifikant til 

at forklare variationer i sandsynligheden for tærskeloverskridelse, mens det blandt de mere bedriftsmæssige 

variable kun er variationer i bedriftens salgsandel af 30-kg smågrise, som har signifikant indflydelse på 

sandsynligheden for at overskride den givne tærskel. 

Tabel 6. Resultater af logistiske regressioner for sandsynlighed for højt antibiotikaforbrug på 
bedrifterne 

  

Sandsynlighed for 
forbrug over 50 % af det 

tilladte  

Sandsynlighed for 
forbrug over 75 % af det 

tilladte 

Sandsynlighed for 
forbrug over 90 % af det 

tilladte 

  Parameter Signifikans Parameter Signifikans Parameter Signifikans 

Ejers alder 0,0034  0,0019  0,0048  

Antal fastansatte 0,0049  -0,0263  -0,0115  

Antal dyreenheder svin 0,00031  0,00006  -0,00004  

Økologisk 0,9656  0,3879  -0,0792  
7-kg grise salgsandel 1,6361  -0,0880  0,0959  
30-kg grise salgsandel 1,5509 * 0,6112 * 0,2813  
2009 0,5278 * 0,3429 *** 0,1307 *** 

2010 -0,1092  0,1968 * 0,0845  
2011 -1,7268 *** -0,5853 *** -0,2730 *** 

2012 -1,7169 *** -0,5041 *** -0,2339 *** 

2013 -1,4210 *** -0,4422 *** -0,2286 *** 

2014 -0,6618 *** -0,2428 *** -0,0886 * 

2015 -0,6609 *** -0,1726 *** -0,0535  
2016 -0,5908 *** -0,2338 *** -0,1069 *** 

Som det var tilfældet med fixed effects-versionen af den lineære regressionsmodel, er det også muligt at 

undersøge sammenhængen mellem de bedriftsspecifikke konstantled og en række strukturelle variable for 

bedrifterne, for derigennem at afdække forklarende faktorer bag de mere systematiske forskelle i 

antibiotikaforbrug mellem bedrifterne. Tabel 7 viser resultater af en lineær regressionsanalyse, hvor de 

bedriftsspecifikke konstantled fra ovennævnte logistiske regressioner er regresseret på en række bedrifts-

strukturelle variable. Regressionsresultaterne viser – konsistent med de tilsvarende sammenhænge fra fixed 

effects-konstantleddene i de lineære regressionsanalyser – at risikoen for at overskride en given tærskel 

afhænger positivt af bedriftens størrelse (udtrykt ved såvel antal dyreenheder som antal fastansatte), og 
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negativt af ejerens eller bedriftens alder, samt af om bedriften er økologisk. Slagtegrisebedrifter ser også ud 

til at have en generelt lavere sandsynlighed for at overskride de opstillede tærskler end smågrise- og 

integrerede svinebedrifter. 

Tabel 7. Strukturelle determinanter bag sandsynlighed for overskridelse af alternative tærskler 
for antibiotikaforbruget i forhold til det maksimalt tilladte 

 Tærskel 50 %   75 %   90 %   

  Parameter Signifikans Parameter Signifikans Parameter Signifikans 

Ejers alder -0,0010 * -0,0002  -0,0001  
Antal fastansatte 0,0041 ** 0,0002  0,0001  
Antal dyreenheder svin 0,00002 *** 0,00000  0,00000  
Økologi -0,1392 *** -0,0195 *** -0,0096 *** 

Etableringsår 0,0014 *** 0,0001  0,0001  
Smågrisebedrift -0,0112  0,0030  0,0020  
Slagtegrisebedrift -0,0428 *** -0,0046 * -0,0024 * 

Indeks for bygningskval. 0,0058 ** 0,0018 *** 0,0010 *** 

Hovedstad -0,0397  -0,0092  -0,0032  
Sjælland -0,0136  -0,0021  0,0001  
Fyn 0,0022  -0,0029  -0,0012  
Sydjylland 0,0007  -0,0040  -0,0006  
Vestjylland 0,0105  0,0005  0,0010  
Østjylland 0,0059   0,0014   0,0020   

Konstantled -2,9112 *** -0,3086  -0,1633  
R2 0,054  0,017  0,015  
N 4133  4144  4146  
MSE 0,1640   0,1174   0,1143   

Baseret på de identificerede systematiske forskelle mellem bedrifternes antibiotikaforbrug (de 

bedriftsspecifikke konstantled), fra henholdsvis fixed effects-regressionen (forbrugsbaseret) rapporteret i 

tabel 4 og 5 og den logistiske regressionsanalyse (sandsynlighedsbaseret) rapporteret i tabel 6 og 7, er der 

foretaget en (anonym) udpegning af højtforbrugende bedrifter som de svinebedrifter, som systematisk har 

et højt antibiotikaforbrug, defineret således at de har et konstantled som ligger i de øverste 25 procent af 

fordelingen. Klassificeringen af lavt- og højtforbrugende bedrifter er således ikke nødvendigvis 

sammenfaldende for de to tilgange. Baseret på disse opdelinger af bedrifterne ud fra de to tilgange viser 

tabel 8 nogle generelle strukturelle karakteristika ved lavt- og højtforbrugende bedrifter. Som det fremgår, 

er forskellene mellem de to kategorier af bedrifter stort set uafhængig af, om der anvendes den ene eller 

den anden tilgang til klassifikationen. 
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Tabel 8. Deskriptiv statistik for lavt- versus højtforbrugende bedrifter 
    

  Forbrugsbaseret Sandsynlighedsbaseret 

 Lavtforbrugende Højtforbrugende Lavtforbrugende Højtforbrugende 
  Gns. Std.afv. Gns. Std.afv. Gns. Std.afv. Gns. Std.afv. 

Ejers alder 52,5 8,3 49,5 9,2 52,2 8,2 49,9 9,9 

Antal fastansatte 2,82 3,05 3,77 2,96 2,92 3,09 3,51 2,85 

Antal dyreenheder svin 847 680 937 792 854 723 928 645 

Økologi (procent) 5 22 0 0 4 21 1 11 

Etableringsår 1993 10 1997 10 1993 10 1996 10 

7-kg grise salgsandel (procent) 2 12 9 27 3 13 9 27 

30-kg grise salgsandel (procent) 25 37 38 39 27 38 33 38 

Indeks, bygn.kval. (procent) 58 36 56 33 58 36 56 34 

Forbrugsandel  søer/smågrise (procent) 5 10 7 18 5 11 6 16 

Forbrugsandel smågrise (procent) 55 39 69 35 56 40 66 35 

Forbrugsandel slagtegrise (procent) 40 41 24 35 39 41 27 35 

Forbrugsandel mave-tarminfektioner (procent) 66 30 70 26 67 30 69 26 

Forbrugsandel luftvejsinfektioner (procent) 11 19 12 19 11 20 12 18 

Forbrugsandel ledsygdomme (procent) 21 24 15 16 21 24 17 18 

Forbrugsandel tetracykliner (procent) 33 30 30 25 33 30 28 24 

Forbrugsandel penicilliner mv. (procent) 19 23 14 13 19 22 14 14 

Forbrugsandel pleuromutiliner (procent) 14 23 15 22 14 23 17 23 

Forbrugsandel macrolider (procent) 20 28 27 26 21 28 25 25 
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I dette kapitel har betydningen af strukturelle determinanter været undersøgt med henblik på at kunne 

prædiktere de svinebedrifter, som tenderer til at have et relativt højt forbrug af antibiotika – sammenlignet 

med den gældende regulering – og som dermed potentielt er i størst risiko for at blive påvirket økonomisk, 

såfremt der gennemføres stramninger i reguleringen. Undersøgelsen er baseret på tre forskellige 

metodetilgange: i) deskriptiv statistik, ii) lineær regression til prædiktion af det forventede antibiotikaforbrug 

i forhold til det maksimalt tilladte, samt iii) logistisk regression til prædiktion af sandsynligheden for at ligge 

tæt på det maksimalt tilladte.  

Langt hovedparten (i størrelsesordenen tre fjerdedele) af variationen i bedrifternes antibiotikaforbrug kan 

henføres til systematiske niveauforskelle mellem bedrifterne (således at nogle bedrifter generelt har tendens 

til at ligge relativt højt, mens andre har generel tendens til at ligge relativt lavt over årene). Disse systematiske 

forskelle på tværs af bedrifter kan dels henføres til strukturelle og observerbare karakteristika (som 

besætningsstørrelse, sammensætning af produktionen på hhv. smågrise og slagtesvin, økologi-status), og 

dels til ikke-observerbare karakteristika, hvor forskellige managementfaktorer må antages at spille en rolle. 

Analyserne i nærværende kapitel bygger på den forudsætning, at bedrifternes tilladte forbrug af antibiotika 

(målt i antal standarddoser) er givet ved normerne i tabel 1 for tre alderskategorier af svin, samt at disse 

normer kan anvendes på besætningsoplysningerne fra Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  

5. Analyse af omkostningsfunktioner og skyggepriser på 
antibiotikaanvendelsen 

Der er gennemført økonometriske analyser af antibiotikaforbrugets betydning for svineproducenternes 

økonomiske resultater på baggrund af opdelingen i kapitel 4 af svinebedrifterne på henholdsvis 

lavtforbrugende og højtforbrugende bedrifter. I disse økonometriske analyser sondres der mellem 

betydningen af antibiotika på henholdsvis indtægts- og omkostningssiden, idet der justeres for en række 

øvrige forhold som kan have betydning for henholdsvis produceret output (salgsindtægter) og input 

(produktionsomkostninger).  

5.1 Resultater for økonometriske analyser af Modeltype 1 

Salgsindtægter fra svineproduktionen antages i Modeltype 1 at bestå af indtægter fra salg af slagtesvin, 

smågrise og øvrige svin, og disse salgsindtægter antages at være en funktion af afregningspriserne på de tre 

svinekategorier.  

Som nævnt i metodekapitlet er der en potentiel udfordring i at estimere værdien af antibiotikaindsatsen på 

grundlag af økonomiske regnskabsdata, fordi såvel udsving i de økonomiske resultater som udsving i 

antibiotikaindsatsen kan være påvirket af eksterne faktorer, eksempelvis sygdomsudbrud. Sådanne eksterne 

påvirkninger kunne betyde, at der i data observeres en negativ sammenhæng mellem antibiotikaindsats og 

økonomiske resultater, selv om brugen af antibiotika formodentlig har bidraget til at afbøde nogle af de 

negative økonomiske virkninger af sådanne sygdomsudbrud, fordi effekten af de eksterne stød på økonomien 

overskygger effekten af antibiotikabehandlingen. For at reducere risikoen for, at resultaterne bliver 

skævvredet af sådanne forhold, er der som nævnt foretaget en identifikationsantagelse, som muliggør 

sondring mellem ”almindelige” og ”ekstraordinære” variationer i antibiotikaforbruget. Herudover er 

estimeringer gennemført under to alternative forudsætninger omkring antibiotikaforbruget, dels med 

anvendelse af de faktisk observerede antal doser, jf. VetStat, og dels med anvendelse af prædikterede antal 
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doser på baggrund af risikofaktoranalysen i kapitel 4 (hvor sidstnævnte estimering har karakter af en 

følsomhedsanalyse i forhold til den førstnævnte). 

Resultater af de økonometriske estimeringer for henholdsvis C-indtægtsfunktionen, translog-funktionen for 

variable omkostninger og translog-funktionen for samlede omkostninger per dyreenhed er vist i appendiks 

(tabel A1-A3). Her skal knyttes kommentarer til enkelte af de estimerede koefficienter, som har direkte 

betydning for beregningen af skyggepriser på svinebedrifternes antibiotikaindsats. 

For så vidt angår indtægtsfunktionen, så viser resultaterne for ”alle svinebedrifter”, at den statistiske model 

er i stand til at forklare 26,3 procent af variationen i den afhængige variabel. En betydelig del af de estimerede 

koefficienter er statistisk signifikante. Mønsteret i de estimerede koefficienter er nogenlunde konsistent på 

tværs af driftsformerne inden for svineproduktionen – dog med lidt variationer for så vidt angår størrelse, 

signifikans og fortegn på nogle af koefficienterne. 

I forhold til spørgsmålet om antibiotikaanvendelse er det interessant, at koefficienten til antibiotikaindsatsen 

per dyreenhed er negativ men insignifikant, mens koefficienten til den kvadrerede antibiotikaindsats er 

positiv. Effekten af en ekstra dosis antibiotika på salgsindtægten afhænger af kombinationen af disse 

koefficienter, hvor det positive fortegn på den kvadrerede indsats er udtryk for, at denne marginaleffekt af 

antibiotika på indtægterne er en voksende funktion af antibiotikaindsatsen. 

Estimeringsresultater for translog-funktionen for de variable omkostninger (kortsigts-

omkostningsfunktionen) fremgår af tabel A2, mens de tilsvarende resultater for funktionen for de samlede 

omkostninger er vist i tabel A3. I kortsigts-omkostningsfunktionen indgår antibiotikaindsatsen i interaktion 

med såvel prisvariable som med øvrige forklarende variable, og en del af disse interaktionsled bidrager i et 

omfang, der er statistisk signifikant, ligesom selve antibiotikaindsatsen og den kvadrerede antibiotikaindsats 

gør. Såvel besætningsstørrelse som indikatoren for bygningskvalitet bidrager negativt til omkostningerne per 

dyreenhed, som udtryk for at større og mere moderne staldbygninger giver en mere omkostningseffektiv 

produktion. Salgsandelen af smågrise bidrager signifikant til at øge de variable omkostninger per dyreenhed, 

formentlig fordi smågriseproduktionen er mere krævende i forhold til fodring samt veterinær- og 

arbejdsindsats end slagtesvineproduktion.  

Den konstruerede indikator for staldbygningernes standard indgår to steder i den estimerede funktion for de 

variable omkostninger – dels med en direkte effekt, og dels i interaktion med antallet af 

antibiotikaenhedsdoser – og effekten af denne variabel på de variable omkostninger udgøres af summen af 

disse to effekter. En positiv koefficient til interaktionsleddet er udtryk for, at den omkostningsreducerende 

effekt på kort sigt af en ekstra dosis antibiotika er mindre for bedrifter med en høj bygningsstandard end for 

bedrifter med mindre tidssvarende staldbygninger. Hvorvidt bedriften ligger i gruppen af lavtforbrugende 

eller højtforbrugende bedrifter ser ikke ud til at have signifikant betydning for niveauet for de variable 

omkostninger. Mekanismerne i den estimerede funktion for de totale omkostninger – og dermed den 

langsigtede omkostningsfunktion – minder i nogen grad om de estimerede effekter på kort sigt.  

Som nævnt er effekten af antibiotikaindsatsen repræsenteret ved en række led i såvel indtægts- som 

omkostningsfunktionerne, og marginalværdien af indsatsen (og dermed det økonomiske nettotab for 

producenterne ved at reducere indsatsen) kan således ikke direkte aflæses af koefficienterne, men skal 

beregnes ved hjælp af formel (5) ovenfor. Tabel 9 viser gennemsnitsværdier for disse beregnede effekter for 

henholdsvis lavt- og højtforbrugende svinebedrifter. I tabel 9 – såvel som i resultatpræsentationerne i det 

følgende – er effekterne udtrykt som den økonomiske værdi for producenterne af én ekstra enhedsdosis 
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antibiotika. Denne værdi antages samtidig at repræsentere det økonomiske tab for producenterne, hvis det 

tilladte forbrug reduceres med én enhedsdosis.  

Tabel 9. Værdi af én ekstra enhedsdosis antibiotika (gennemsnit for alle bedrifter), kroner per 
enhedsdosis 

  Lavtforbrugende bedrifter Højtforbrugende bedrifter 

Salgsindtægt 0,50 0,18 

Variable omkostninger 0,28 0,07 

Dækningsbidrag 0,22 0,11 

Samlede omkostninger 0,54 0,13 

Overskud -0,03 0,05 

Resultaterne i tabel 9 viser, at én ekstra enhedsdosis antibiotika i gennemsnit giver anledning til en øget 

salgsindtægt på 0,50 kroner på lavtforbrugende bedrifter og 0,18 kroner på højtforbrugende bedrifter. Disse 

forbedringer sker formentlig i kraft af lavere smågrisedødelighed og øget gennemsnitlig daglig tilvækst som 

følge af ekstra sygdomsbehandling med antibiotika. På højtforbrugende bedrifter giver den ekstra dosis 

antibiotika i gennemsnit anledning til øgede variable omkostninger på 0,07 kroner og til øgede samlede 

omkostninger på 0,13 kroner. En del af disse ekstraomkostninger kan formentlig henføres til et øget 

foderforbrug per staldplads afledt af den øgede tilvækst, når dyrene er mere sygdomsfrie.  

Ved at trække de øgede variable omkostninger fra den øgede salgsindtægt fås et udtryk for ændringen i 

dækningsbidrag. Denne ændring kan tolkes som skyggeprisen på en enhedsdosis på kort sigt, det vil sige 

under forudsætning af, at kapitalapparatet og landmandens egen arbejdsindsats er uændret 7 . For 

højtforbrugende svinebedrifter (med statistisk forventet forbrug over 75 procent af det maksimalt tilladte) 

svarer en gennemsnitlig kortsigts-skyggepris per enhedsdosis på 11 øre til cirka 1,65 kroner per produceret 

30-kg gris, 5,50 kroner per produceret slagtegris, eller cirka 75 øre per produceret pattegris.  

Et mål for den langsigtede skyggepris fås tilsvarende ved at trække de øgede samlede omkostninger fra den 

øgede salgsindtægt. Differencen (overskud) repræsenterer nettotabet for producenten af at reducere 

antibiotikaindsatsen med én enhedsdosis, når der tages hensyn til tilpasninger af såvel variable som faste 

omkostninger. Her svarer skyggeprisen på 5 øre per enhedsdosis for højtforbrugende svinebedrifter til et tab 

på 75 øre per 30-kg gris, 2,50 kroner per slagtegris eller 33 øre per produceret pattegris. De således 

beregnede tab per produceret gris beskriver det marginale indtjeningstab per gris på bedrifter med et 

nuværende højt antibiotikaforbrug, hvis disse bedrifters adgang til antibiotikabehandlinger begrænses.  

Ved hjælp af de estimerede parametre i Appendiks A samt data for de enkelte bedrifter kan der beregnes en 

marginalværdi af antibiotika (skyggepris) for hver enkelt bedrift i datamaterialet. Skyggeprisen 

repræsenterer det økonomiske tab for producenterne, hvis antibiotikaforbruget reduceres med én 

                                                            
7 Angående effekten af antibiotika på de totale omkostninger, som er beregnet analogt til formel (5) ovenfor, bør det 
nævnes, at en mindre andel af bedrifterne (navnlig blandt de lavtforbrugende) havde en meget høj ratio mellem 
totale omkostninger og antallet af antibiotikadoser. Dette fører også til en meget stor beregnet effekt af en ekstra 
dosis på de samlede omkostninger. Det kan dels skyldes, at de pågældende bedrifter har et ekstraordinært lavt 
forbrug af antibiotika. Det kan dog også skyldes at der til de faste omkostninger i landbrugsregnskaberne kan være 
henregnet en del omkostninger, som ikke er tæt knyttede til bedriftens svineproduktion (for eksempel afskrivninger 
mv. på bygninger og maskiner som ikke direkte vedrører svineproduktionen). Det har indflydelse på den beregnede 
gennemsnitseffekt for de samlede omkostninger.  
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enhedsdosis. Figur 2 viser fordelingen for de således beregnede skyggepriser (kort sigt) blandt henholdsvis 

lavt- og højtforbrugende svinebedrifter, mens figur 3 viser den tilsvarende fordeling for de beregnede 

skyggepriser på langt sigt. 

 

Figur 2. Fordeling af værdien af én ekstra enhedsdosis antibiotika (kort sigt) 

Som det fremgår af figurerne, sammenholdt med tabel 9, ser der ud til at være betydelig forskel på 

gennemsnits- og medianværdierne for marginalværdien af en enhedsdosis antibiotika (og dermed det 

økonomiske tab ved begrænsning af forbruget), idet gennemsnittet er påvirket af relativt få ”ekstreme” 

værdier i fordelingens haler. Medianværdierne for den kortsigtede skyggepris er på 0,09 og 0,07 kroner per 

enhedsdosis antibiotika for henholdsvis lavt- og højtforbrugende bedrifter. Da median-kortsigtsskyggeprisen 

således ikke er højere for gruppen af højtforbrugende bedrifter, tyder resultaterne ikke på, at Gult kort-

reguleringen i nævneværdigt omfang begrænser medianbedrifternes – og dermed over halvdelen af 

bedrifternes – handlemuligheder på kort sigt. I den høje ende af fordelingen (de bedrifter, som har en relativt 

høj marginalværdi af antibiotika) findes der derimod skyggeværdier på 20-30 øre for højtforbrugende 

bedrifter, og op mod 80 øre per enhedsdosis for lavtforbrugende bedrifter (som dog ikke formodes at blive 

berørt af eventuelle stramninger i reguleringen). Det forhold at kortsigtsskyggeprisen systematisk er højere 

for de lavt- end for de højtforbrugende svinebedrifter, kan eventuelt skyldes forskelle i management og 

produktionsefficiens, i det omfang dygtige driftsledere er gode til både at sikre høj indtjening og lavt 

antibiotikaforbrug. For en del af de lavtforbrugende bedrifter med høje skyggeværdier skal man dog være 

opmærksom på, at formel (5) kan have tendens til at give relativt høje skyggeværdier for bedrifter med et 

antibiotikaforbrug tæt på nul, fordi antibiotikaforbruget indgår som nævner i formlen. 

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

kr
/e

n
h

ed
sd

o
si

s

 - lavt-forbrugende  - højt-forbrugende



 

30 
 

 

Figur 3. Fordeling af værdien af én ekstra enhedsdosis antibiotika (langt sigt)   

På langt sigt, hvor der tages hensyn til mulighederne for tilpasning af blandt andet kapitalapparatet, fås 

derimod en mere systematisk forskel mellem lavt- og højtforbrugende bedrifter (når der ses bort fra den høje 

ende af de lavtforbrugende bedrifter), og dermed tegn på at gult kort i højere grad lægger bindinger på 

produktionsmulighederne for en del af de højtforbrugende end for de lavtforbrugende bedrifter. Niveauet 

for skyggepriserne ligger lavere på langt sigt end på kort sigt for såvel lavt- som højtforbrugende bedrifter. 

Medianværdien på langt sigt er således mindre end nul for de lavtforbrugende bedrifter, og kun netop større 

end nul for de højtforbrugende, mens 90 procents-decilen for de højtforbrugende er på cirka 15 øre per 

enhedsdosis. Det er bemærkelsesværdigt, at en stor del af de lavtforbrugende bedrifter har en klart negativ 

langsigtet skyggepris. Blandt mulige forklaringer på dette kunne være, at en del af disse lavtforbrugende 

bedrifter har et relativt lille antibiotikaforbrug og derfor også et forholdsvis beskedent fokus på at optimere 

antibiotikaforbruget.  

De ovenstående økonometriske analyser er gennemført på et datasæt for perioden 2008 til 2016, og de viste 

resultater repræsenterer således denne samlede periode. Det er imidlertid relevant at vurdere den 

tidsmæssige udvikling heri, og derigennem størrelsesordenen på værdien af antibiotika i de seneste år. Figur 

4 viser udviklingen i medianen for såvel kort- som langsigtede indtjeningseffekter af en ekstra enhedsdosis 

antibiotika for årene 2009 til 2016. 

Det fremgår af figur 4, at såvel den kort- som den langsigtede skyggeværdi af en antibiotikadosis steg de 

første par år efter indførelsen af Gult kort-ordningen i 2011. Siden 2014 ser niveauet – repræsenteret ved 

medianværdien – ud til at have stabiliseret sig på et niveau i underkanten af 10 øre per enhedsdosis 

antibiotika på kort sigt, og med en negativ værdi på langt sigt – hvor sidstnævnte kan tolkes således, at der 

for medianbedriften ikke var en positiv netto-profit forbundet med den sidst anvendte dosis antibiotika, når 

der tages hensyn til bedriftens muligheder for at tilpasse alle indsatsfaktorer. Som det dog fremgår af figur 2 

ovenfor, kan der stadig godt være en andel af svinebedrifterne, som havde en positiv skyggeværdi af 

antibiotika – også i de senere år, og disse bedrifter kan forventes at blive berørt økonomisk ved eksempelvis 

et sænket Gult kort-loft for antibiotikaanvendelsen. 
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Figur 4. Udvikling i median skyggepris på antibiotika over tid 

Resultater for undergrupper af svineproducenter 

I det følgende vises tilsvarende resultater for tre undergrupper af svinebedrifter: bedrifter specialiseret i 

smågriseproduktion, specialiserede slagtesvinebedrifter, samt integrerede smågrise- og slagtesvinebedrifter. 

Tabel 10. Værdi af én ekstra enhedsdosis antibiotika (typer af svinebedrifter) 

Kroner per enhedsdosis Smågrisebedrifter Slagtesvinebedrifter 
Integrerede 

svinebedrifter 

  
Lavt-

forbr. 
Højt-

forbr. 
Lavt-

forbr. 
Højt-

forbr. 
Lavt-

forbr. 
Højt-

forbr. 

Øget salgsindtægt 0,51 0,14 0,19 0,06 0,16 0,09 
Øgede variable omkostninger 0,15 0,01 0,22 0,06 -0,17 -0,10 
Øget dækningsbidrag 0,36 0,14 -0,03 0,00 0,33 0,19 
Øgede samlede omkostninger 0,10 -0,02 0,31 0,09 -0,24 -0,19 
Øget overskud 0,41 0,16 -0,12 -0,03 0,40 0,28 

Tabel 10 (som svarer til tabel 9, opdelt på undergrupper af svinebedrifter) viser, at adgangen til antibiotika 

især påvirker indtægterne på smågrisebedrifter, sandsynligvis i kraft af en effekten på smågrisedødeligheden 

og forekomsten og længden af perioder med lav tilvækst på grund af sygdom i disse besætninger, herunder 

blandt andet fravænningsdiarré. Også på de øvrige typer svinebedrifter er der fundet en positiv effekt af 

antibiotikaindsatsen på salgsindtægterne, men mindre end for smågriseproducenterne. Resultaterne tyder 

dog samtidig på, at et øget antibiotikaforbrug for de to specialiserede bedriftsgrupper også øger 

omkostningerne, navnlig for de af bedrifterne som ikke har et højt antibiotikaforbrug i udgangspunktet, 

formentlig fordi mindre risiko for sygdomsbetingede lavvækst-perioder også øger foderforbruget per 

dyreenhed. Derimod tyder resultaterne på, at øget antibiotikaindsats reducerer såvel variable som samlede 

omkostninger på de integrerede bedrifter, og at dette hænger sammen med nogle større 
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tilpasningsmuligheder på omkostningssiden for disse bedrifter end for de mere specialiserede 

svinebedrifter8. 

Figur 5 viser fordelingen for de beregnede skyggepriser (kort sigt) blandt de højtforbrugende bedrifter inden 

for henholdsvis smågrise-, slagtesvin- og integreret produktion, samt for alle højtforbrugende svinebedrifter, 

mens figur 6 viser den tilsvarende fordeling for de beregnede skyggepriser på langt sigt. I begge tilfælde giver 

figurerne et billede, som svarer til resultaterne i tabel 10, idet det især er smågrisebedrifter og integrerede 

svinebedrifter, som har en positiv skyggepris på antibiotika, hvorimod skyggeprisen for 

slagtesvineproducenter er omkring 0 – både på kort og på langt sigt. Lige som det var tilfældet i forhold til 

danske svinebedrifter som helhed, så er medianværdierne for smågrise- og integrerede bedrifter noget 

lavere end gennemsnitsværdierne i tabel 10, fordi der er en andel af bedrifter med en relativt høj skyggepris, 

som trækker gennemsnittet opad. For bedrifter med specialiseret smågriseproduktion og integreret 

svineproduktion er denne andel omkring 25 procent.  

 

Figur 5. Fordeling af skyggepris på antibiotika for forskellige bedriftstyper – højtforbrugende, kort 
sigt 

                                                            
8 Som ved tabel 9 kan den beregnede gennemsnitseffekt af en antibiotikadosis på de samlede omkostninger i tabel 10 
være overvurderet på grund af outliere i datamaterialet.  
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Figur 6. Fordeling af skyggepris på antibiotika for forskellige bedriftstyper – højtforbrugende, langt 
sigt 

Figur 7 viser udviklingen i medianværdien for skyggeprisen på antibiotika for de tre typer svinebedrifter i 

perioden 2009 til 2016. For alle tre kategorier af svinebedrifter har skyggeprisen på antibiotika udvist en 

voksende tendens siden 2009, og en kulmination omkring 2012-2013, umiddelbart efter indførelsen af Gult 

kort-ordningen. Den stigende udvikling kan formentlig ses i sammenhæng med en løbende nedjustering af 

den tilladte mængde gennem diverse justeringer i de øvre grænser i forhold til Gult kort-ordningen. 

 

Figur 7. Udvikling i antibiotikaskyggepris (kort sigt) på antibiotika over tid for forskellige 
bedriftstyper 

Som nævnt i indledningen til dette afsnit, er beregningerne af skyggepriser på antibiotika enhedsdoser som 

en følsomhedsanalyse gennemført på grundlag af observeret antibiotikaforbrug, i modsætning til det 
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prædikterede forbrug som ligger til grund for de præsenterede resultater. For stort set alle de beregnede 

skyggeprisresultater baseret på observeret forbrug var der en meget høj grad af overensstemmelse med de 

ovenfor viste resultater. 

Risikofaktorundersøgelsen i kapitel 4 udviklede to alternative kriterier som grundlag for klassifikation af 

bedrifter som højtforbrugende: et kriterie baseret på bedrifternes forbrug af antibiotika per dyr (Risk1), og 

et kriterium baseret på den estimerede sandsynlighed for, at bedriften har et forbrug på over 75 procent af 

tærskelværdien i forhold til Gult kort-ordningen (Risk2). I de ovenstående analyser af skyggeværdien for 

antibiotika er det førstnævnte kriterium lagt til grund. For at belyse betydningen af dette kriterievalg, viser 

figur 8 medianestimater for denne skyggeværdi for lavt- og højtforbrugende bedrifter – som helhed og i de 

tre undergrupper af svinebedrifter – under de to alternative klassifikationskriterier. Generelt viser 

resultaterne nogenlunde det samme mønster ved den sandsynlighedsbaserede (Risk2) som ved den 

forbrugsbaserede (Risk1) klassifikation af bedrifterne.  

 

Figur 8. Medianestimater for kortsigtsskyggeværdi af en enhedsdosis antibiotika ved henholdsvis 
forbrugs- og sandsynlighedsbaseret klassifikation af lavt- og højtforbrugende bedrifter 

5.2 Økonometriske resultater for Modeltype 2  

I dette afsnit præsenteres resultater for økonometriske estimater for Modeltype 2, jf. ligning (7) ovenfor. 

Som ved Modeltype 1 i afsnit 5.1 belyser estimaterne sammenhængen mellem antibiotikaindsatsen på den 

ene side, og forskellige resultatvariable på den anden side, idet der korrigeres for forskellige variable som 

kan have indflydelse på denne sammenhæng. Men mens modellerne under Modeltype 1 fortrinsvis 

korrigerer for samspil med prisvariable og strukturelle forhold på bedriften, så er der i modellerne i 

Modeltype 2 navnlig inddraget forhold, som kunne formodes at have betydning for bedrifternes 

management, eksempelvis landmandens alder og erfaring, samt geografisk beliggenhed. 

I lighed med analyserne for Modeltype 1 er det undersøgt, hvilken (marginal) effekt antibiotikaindsatsen har 

på bedriftens produktionsværdi, variable omkostninger og samlede omkostninger (alle tre udtrykt i 

logaritmer). For hver af disse sammenhænge er der afprøvet alternative specifikationer, som afspejler 

forskellige forudsætninger om forhold, som der korrigeres for. I alle specifikationerne indgår  
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 antallet af dyre-antibiotikadoser9 per dyreenhed 

 bedriftens areal per dyreenhed 

 bedriftens inventarindsats per dyreenhed 

 indeks for bygningernes kvalitet (jf. ovenfor) 

 producentfamiliens størrelse 

 landmandens alder 

 landmandens erfaring (år siden overtagelse af bedriften) 

 bedriftens geografiske beliggenhed (udtrykt ved postnummer) 

 ikke-observerbare bedriftsspecifikke management-forhold. 

Herudover inddrager nogle af de undersøgte modelversioner sondringen mellem lavt- og højtforbrugende 

bedrifter (baseret på bedrifternes prædikterede antibiotikaforbrug, jf. ovenfor), mens andre korrigerer for 

generelle år-til-år variationer i bedrifternes rammevilkår (eksempelvis prisforhold, vejrlig, smittetryk). 

Konkret er disse variationer opfanget i fire modelversioner: (1) ingen sondring mellem lavt- og 

højtforbrugende bedrifter og ingen korrektion for år-til-år variationer, (2) korrektion for år-til-år variationer 

men ingen sondring mellem lavt- og højtforbrugende bedrifter, (3) sondring mellem lavt- og højtforbrugende 

bedrifter men ingen korrektion for år-til-år variationer, samt (4) sondring mellem lavt- og højtforbrugende 

bedrifter og korrektion for år-til-år variationer. Da Model (2) og Model (4) er de versioner, der i størst grad 

korrigerer for andre forhold, vil diskussionerne i det følgende fortrinsvis tage udgangspunkt i resultaterne for 

disse to modelversioner. Centrale resultater af de økonometriske estimater for de to modelversioner er 

opsummeret i tabel 11, mens detaljerede resultater for alle fire modelversioner er vist i tabel A4.  

Tabel 11. Resultater fra økonometrisk estimering af Modeltype 2 

 Log 
(salg/LU) 

Log(sml. 
omk./LU) 

Log(var. 
omk./LU) 

Modeltype 2 uden sondring mellem højt- og lavtforbrugende bedrifter - Model (2) 
Log(doser/LU) 0,0533** 0,0350** 0,0369*** 
 (0,0169) (0,0112) (0,0116) 

Modeltype 2 med sondring mellem højt- og lavtforbrugende bedrifter – Model (4) 
Log(doser/LU) 0,0524** 0,0318** 0,0329** 
 (0,0181) (0,0114) (0,0119) 
Risk*Log(doser/LU) 0,0141 0,0407 0,0510 
 (0,0399) (0,0403) (0,0373) 

Standardafvigelser i parentes, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Resultaterne i begge modelversioner viser, at øget antibiotikaanvendelse signifikant øger bedrifternes 

salgsindtægter i gennemsnit. Da den afhængige variabel (salgsindtægten) er udtrykt i logaritmer, kan de viste 

koefficienter tolkes som relative ændringer i salgsindtægten ved én enhed ændring i den pågældende 

forklarende variabel. Og i de tilfælde, hvor den forklarende variabel også er udtrykt logaritmisk, viser 

koefficienten den procentvise ændring i den afhængige variabel som følge af én procent ændring i den 

forklarende variabel. Ifølge resultaterne i Model (2) fører én procent stigning i antallet af antibiotikadoser 

per dyreenhed således til en 0,0533 procent stigning i salgsindtægten per dyreenhed, mens én procent fald i 

                                                            
9 En dyreantibiotikadosis = standardvægt per dyr*enhedsdosis per kg levende dyr 
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antibiotikaindsatsen omvendt fører til et 0,0533 procent fald i salgsindtægten. En tilsvarende effekt ses for 

salgsindtægten for de øvrige modelspecifikationer under Modeltype 2.  

For så vidt angår bedrifternes samlede produktionsomkostninger (udtrykt i logaritmer), så viser resultaterne 

for Model (2), at én procent stigning i antibiotikaindsatsen per dyreenhed medfører en 0,0350 procent 

stigning i de samlede omkostninger – et resultat der ligeledes er forholdsvis konsistent på tværs af 

modelspecifikationer. For de variable omkostninger er den tilsvarende effekt estimeret til en stigning på 

0,0369 procent. For såvel de variable som de samlede omkostninger er den procentvise stigning således 

mindre end stigningen i salgsindtægt, og dermed har antibiotikaindsatsen en gunstig effekt på bedriftens 

nettoindtjening på kort og på langt sigt. 

I modelspecifikationerne (3) og (4) er der som nævnt inddraget korrektioner for, om bedrifterne tilhører 

gruppen af højtforbrugende bedrifter. Det har ifølge resultaterne tilsyneladende en positiv indvirkning på 

antibiotikaforbrugets effekt for såvel indtægter som omkostninger (repræsenteret ved koefficienten til 

kombinationsleddet mellem antal dyredoser per dyreenhed og klassifikationsvariablen for højtforbrugende 

bedrifter). Estimatet for denne koefficient er umiddelbart større for omkostningerne end for salgsindtægten, 

men estimatet er ikke statistisk signifikant for nogen af de tre resultatvariable.  

Som det er tilfældet med estimaterne fra Modeltype 1, er det muligt at beregne værdien for producenterne 

af en ekstra dosis antibiotika, i form af henholdsvis ændret salgsindtægt og ændrede omkostninger. Baseret 

på estimeringsresultaterne for Model (2) kan der således beregnes en marginal effekt på salgsindtægten på 

21,09 øre, en effekt på de variable omkostninger på 8,95 øre og en effekt på de samlede omkostninger på 

19,71 øre per enhedsdosis – som gennemsnit over alle svinebedrifter. Der kan således beregnes en langsigtet 

skyggepris på 1,38 øre per enhedsdosis, mens skyggeprisen på kort sigt er 12,14 øre per enhedsdosis. 

Sammenholdes disse resultater med gennemsnitsresultaterne fra Modeltype 1 (tabel 9) ses, at den 

gennemsnitlige estimerede værdi af antibiotikaanvendelsen – og dermed producenternes økonomiske tab 

hvis adgangen til antibiotika begrænses – er af samme størrelsesorden i de to modeltyper.  

5.3 Driftsøkonomiske vurderinger  

De ovenstående økonometriske analyser har søgt at estimere den økonomiske værdi af 

antibiotikaanvendelse for danske svineproducenter. Mens økonometriske analysemetoder på et overordnet 

niveau giver mulighed for at afdække de økonomiske effekter af at ændre adgangen til antibiotika i 

svineproduktionen, så giver de på grund af datamæssige begrænsninger mindre indsigt i de mulige konkrete 

tiltag, bedrifterne kan foretage for at tilpasse sig en situation med lavere forbrug. Med henblik på at afdække 

mulighederne for sådanne tilpasninger gives der derfor i det følgende nogle driftsøkonomiske vurderinger af 

alternative tiltag på bedrifterne. Det er ikke en udtømmende liste med tiltag, men tiltagene vurderes at være 

de mest relevante. Eksempelvis vil der også være bedrifter, hvor det (også) er relevant at investere i 

smågrisestalde. Men hvis der investeres i farestalde vil det kunne tage noget af presset af de eksisterende 

smågrisestalde, og derfor er der ikke analyse af behovet for investering i smågrisestalde.  

Opgradering af staldindretning for ældre farestalde hvor farestier er underdimensionerede i 

forhold til det aktuelle niveau for antal smågrise per so 

Når nye stalde dimensioneres sker det ud fra et givent produktivitetsniveau og en forventning om udviklingen 

de kommende år. Det betyder, at der er mange (ældre) farestalde, som er dimensionerede efter færre 

pattegrise end de aktuelt fødte, hvilket øger smittetrykket og dermed behovet for antibiotika. En mulig 

løsning er at sænke antallet af søer, så der bliver bedre plads i farestalden. Det er dog en relativt dyr løsning, 
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hvorfor mange vælger at bibeholde et uændret antal søer. Dette skal også ses i lyset af, at der gennem de 

seneste mange år har været en relativt dårlig indtjening i svineproduktionen.   

Særligt for søer fra danske svineavlsudbydere (Danbred og Danish Genetics) har der været en kraftig stigning 

i antallet af fødte grise per kuld de seneste mange år. Fra 2009 til 2018 er antal levendefødte per kuld steget 

fra 14,2 til 17,2 for den gennemsnitlige besætning (Hansen, 2019). Det betyder, at mange søer får flere grise 

end de selv kan forsørge, og at der derfor er behov for ammesøer, det vil sige søer, som efter fravænning af 

egne smågrise modtager yngre grise, som de passer indtil fravænning. Da nogle søer er længere tid i 

farestalden, når man bruger ammesøer, er der behov for flere farestier i forhold til det samlede antal søer. 

Konsekvensen er en tendens til, at fravænningsalderen sænkes for at få plads til de søer som skal i farestalden 

for at fare. Den lave fravænningsalder medfører også en lav fravænningsvægt. Kombinationen af lav 

fravænningsvægt og -alder vurderes at medføre større behov for antibiotikabehandling i smågrisestalden 

efter fravænning. 

Det stigende pres på farestaldene er en udfordring, som branchen også selv har arbejdet med. I Bruun og 

Christiansen (2018) er der vist flere eksempler på, hvordan man kan udnytte andre staldafsnit til at etablere 

farestier, som dog ikke er helt optimale, men som omvendt heller ikke medfører så store investeringer. De 

alternativer som Bruun og Christiansen (2018) belyser er: 

 Ombygning af smågrisekapacitet til farestier 

 Ombygning af slagtesvine- eller poltestier til farestier 

 Investering i farestier i klimacontainer 

 Renovering eller nyinvestering i stalde til farestier 

 Pavillon med farestier. 

Der er ikke entydige konklusioner på den samlede økonomi ved at investere i disse alternativer, kun hvor 

store kapitalomkostninger det medfører årligt i den forventede levetid for de respektive alternativer. 

Kapitalomkostningerne er lavest ved pavillon til farestier – 1,5 til 2,0 kroner per produceret fravænnet gris 

afhængig af investeringens forventede levetid.  

Der vil være en række andre omkostninger ved at etablere farestier i faciliteter, som ikke er designet optimalt, 

men det vil i meget høj grad afhænge af individuelle forhold. Sammenlignet med den optimalt designede 

farestald kan der være omkostninger som for eksempel lavere fravænningsvægt og højere dødelighed blandt 

pattegrisene, fordi de klimatiske forhold ikke er så gode. Derudover vil der sandsynligvis også være 

ekstraordinært høje arbejdsomkostninger, hvis logistikken i stalden medfører, at søerne skal flyttes over 

længere afstande, eller at medarbejderne på daglig basis skal gå længere for at passe dyrene, som er placeret 

adskilt fra de andre farestalde.  

En analyse af Christiansen (2018) undersøger flere forskellige alternative muligheder for at løse 

kapacitetsproblemet i farestalden, hvor der er opstillet ni løsningsmuligheder og de tre mest relevante er 

analyseret for en case-bedrift på 1.000 søer. De tre muligheder er at reducere soantallet, at investere i 

mælkekopper og at investere i flere farestier. Den løsning som har den laveste omkostning ved 8 års 

afskrivningshorisont er investeringen i flere farestier, men i ret tæt konkurrence med at lave et mælkeanlæg. 

Når der er et mælkeanlæg, kan søerne passe flere grise, fordi der er supplerende mælkefodring af 

pattegrisene. Økonomien i at investere i flere farestier afhænger dog i høj grad af, hvor lang restlevetid det 

eksisterende staldapparat har. 
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Soen har en cyklus på 21 til 22 uger afhængig af diegivningstiden, så der er cirka én uge i løbestalden, 15 til 

16 uger i drægtighedsstalden og 5 til 6 uger i farestalden, afhængig af fravænningsalder og hvor lang tid soen 

bliver indsat før faring. Når der regnes med 4 ugers fravænning betyder det, at stipladser i farestalden (uden 

ammesøer) skal udgøre cirka 24 procent af antallet af årssøer. Når der også skal være plads til ammesøerne 

betyder det, at der skal være op til en fjerdedel flere farestier med det nuværende antal levendefødte og 

med 14 grise per so efter kuldudjævning. Dermed bør antallet af stipladser i farestalden udgøre op til cirka 

30 procent af antal årssøer, hvis der skal regnes med en fravænningsalder på minimum 4 uger.  

I eksemplet i Christiansen (2018) er der 230 farestier til 1.000 søer i udgangspunktet og der regnes på en 

forøgelse med 22 farestier, så antallet af farestier kommer op på cirka 25 procent i forhold til antallet af 

årssøer med en investering på 680 kroner per årsso. I dette eksempel er målet en fravænningsalder på 26 

dage. I mange besætninger vurderes der at være behov for 15 procent flere farestier, blandt andet på 

baggrund af ovenstående beregninger, hvilket giver et investeringsbehov på 1.000 kroner per årsso. Dette 

indbefatter en ekstraomkostning per stiplads ved tilbygningsinvesteringer på 15 procent, og derudover skal 

der laves en miljøgodkendelse, som også er dyrere per enhed ved mindre investeringer i forhold til store 

investeringer.  

I forhold til potentialet ved at investere i farestalde er det nødvendigt at anslå, hvor mange sobedrifter som 

i forvejen har veldimensionerede farestalde. En mulig approksimation kan laves på baggrund af Danmarks 

Statistik (2019), hvor alle svinebesætninger med smågrise (smågriseproducenter og integrerede 

producenter) har investeret 200 til 600 millioner kroner per år i svinestalde i årene 2009 til 2016, mens der i 

2008 (før Finanskrisen) blev investeret 1,4 milliarder kroner for samme bedriftstyper. En oversigt over 

investeringerne i svinestalde for smågriseproducenter og integrerede producenter ses i figur 9. 

 

Kilde: Danmarks Statistik (2019) 

Figur 9. Samlede investeringer for konventionelle svineproducenter i driftsbygninger til svin 
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Af figur 9 fremgår, at der er en investeringstop i 2012, som vurderes primært at være forbundet med 

investeringer i drægtighedsstalde til løsgående søer. Den lille stigning i investeringerne for de integrerede 

producenter i 2017 vurderes at komme fra investeringer i slagtesvinestalde, da man i 2016 kunne søge om 

støtte til etablering af slagtesvinestalde.  

En anden kilde til et estimat på investeringsomfanget i farestalde er fra Landbrugsstyrelsens tilsagn og 

udbetalinger om støtte til løsgående søer i farestalde. I perioden 2013 til 2016 er der etableret 3.500 farestier 

under den ordning. Da der vurderes at være cirka 250.000 farestier i Danmark har denne ordning kun i 

beskedent omfang bidraget til en fornyelse af farestierne i Danmark. Der kan dog stadig komme flere stier, 

da ordningen også har været åben i 2018. 

Hvis man antager, at byggepriserne fra Grundlaget for den beregnede notering (Udesen, 2018) er retvisende, 

så skulle den samlede investering i svinestalde til søer og smågrise være 18,3 milliarder kroner, hvis de var 

bygget i 2017, når inventardelen af staldene er fratrukket. Dermed skulle der afskrives 732 millioner kroner 

per år (under antagelse af ingen inflation – med inflationsantagelser skal afskrivningsbeløbet være mindre). 

Baseret på det samlede investeringsbehov for at holde bygningsmassen uændret sammenholdt med det 

gennemførte investeringsniveau vurderes at det kun er cirka 40 procent af staldene med søer, hvor 

farestaldskapaciteten er tilstrækkelig til at give plads til en fravænningsvægt som ønsket for at reducere 

antibiotikaforbruget. 

Med kun 40 procent af søerne i Danmark i besætninger hvor staldanlægget er dimensioneret til de mange 

levendefødte, medfører det, at der for cirka 600.000 søer vil være et investeringsbehov på 1.000 kroner per 

so, hvilket svarer til samlet 600 millioner kroner. Dog vil der være staldanlæg, som har så lille restlevetid, at 

det ikke giver mening at investere i flere farestier, når resten af stalden måske vil være slidt op i løbet af en 

kort årrække. 

Sektionering af farestalde samt tømning, rengøring og desinfektion af sektioner mellem hvert hold 

Relevansen af at sektionere farestalde afhænger i høj grad af dimensioneringen af farestalden i forhold til 

andre staldafsnit og alderen på staldapparatet. Det vurderes at når nye stalde til søer projekteres, vil det i 

næsten alle tilfælde være med sektionerede farestalde. Det kan tages som et udtryk for, at sektionering er 

en god investering på grund af lavere smitterisiko og nemmere rengøring og udtørring.  

Når produktiviteten i form af antal fravænnede grise per årsso stiger, så medfører det, at ammesøer ikke kan 

være inden for sektionen, og der vil i mange tilfælde blive indført ”slangedrift”, som betyder, at farestierne 

udnyttes kontinuert og at et ugehold med farende søer måske fylder cirka to halve sektioner. Denne form for 

”slangedrift” er omtalt i Christiansen (2018).  

I sådanne tilfælde vil sektioneringen kun kunne genetableres ved at sænke soantallet, investere i 

mælkekopper (for at reducere antallet af ammesøer), eller investere i flere farestier. Hvis stalden er eller 

bliver indrettet med sektionering, som er veldimensioneret, så vurderes det, at sektionerne også vil blive 

tømt, rengjort og desinficeret i langt de fleste besætninger. 

Hvis antallet af farestier er tilstrækkeligt til, at sektioneringen kan overholdes, men der mangler en adskillelse 

af sektioner, så vil det være bestemt af individuelle forhold, herunder udformningen af farestalden og 

ventilationssystemets opbygning, hvor omkostningstungt det er.  
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Ændret fodring af fravænningsgrise til lettere fordøjelige fodermidler 

Fodermidler som er lettere fordøjelige, indeholder en reduceret mængde protein, hvilket kan være med til 

at reducere fravænningsdiarré ved nyligt fravænnede grise. I et forsøg af Kjeldsen (2019) blev fodring med 

reduceret proteinniveau testet i forhold til at benytte medicinsk zink. Forsøget viste, at der var en gunstig 

effekt af at fodre med proteinniveauer ifølge normerne, men effekten var kun halvt så stor som ved at 

benytte medicinsk zink. Den anbefalede fodringsstrategi i forhold til protein er at tildele fravænningsgrisene 

lavt proteinniveau fra fravænning til 15 kg for derefter at øge proteinniveauet til et højt niveau. Ved tildeling 

af højt proteinniveau i den sidste del af perioden i smågrisestalden havde grisene kompensatorisk vækst. Den 

kompenserede i nogen grad for den lavere tilvækst ved det lave proteinniveau, men ikke fuldt ud. Den daglige 

tilvækst blev reduceret med 15 gram i forhold til fodringen med normerne og tildeling af medicinsk zink.  

Reduktionen på 15 gram daglig tilvækst betyder, at smågrisene i alt vokser cirka 900 gram mindre på de 60 

dage, som de normalt går i smågrisestalden. Det betyder, at der skal være en forøget kapacitet i 

smågrisestaldene på cirka 2/60 ~ 3 procent. Med en antagelse om at alle kapacitets- og 

kapitalomkostningerne skal afholdes i 3 procent længere tid, medfører det ekstra kapacitets- og 

kapitalomkostninger på cirka 1 krone per fravænnet gris (SEGES, 2019). 

Dette estimat er lavere end estimatet i Jensen (2017) på 3,6 til 3,9 kroner per smågris. Forskellen ligger 

primært i, at de nyeste forsøg af Kjeldsen (2019) ikke viste ændret foderforbrug, men kun lavere tilvækst. 

Dermed er der ikke større foderomkostninger forbundet med at give grisene lavere proteinindhold. I forsøget 

i Kjeldsen (2019) var både de behandlede grise og dem i kontrolgruppen vaccineret mod både Lawsonia og 

PCV2, hvilket måske har haft en indflydelse på foderforbruget. 

Vaccination af fravænnings- og slagtegrise mod udbredte bakterielle svineinfektioner 

Vaccination af smågrise og slagtegrise er blandt andet undersøgt af Kruse et al. (2019). Konklusionen på 

studiet var, at der ikke kunne konkluderes en effekt af vacciner baseret på registerdata. Besætninger som 

valgte at vaccinere, havde i udgangspunktet et højere antibiotikaforbrug end besætninger, som ikke valgte 

at vaccinere. Og der var også et fald i antibiotikaforbruget, men ikke et signifikant større fald end for 

besætninger som ikke valgte at vaccinere. Det omtales ikke i Kruse et al. (2019), hvordan det lykkedes de 

andre besætninger at reducere antibiotikaforbruget, men det kan ikke udelukkes, at der er en 

selektionseffekt, så besætninger som valgte at vaccinere, ikke havde samme alternativer som øvrige 

besætninger.  

I Grøntved (uden dato) er givet regneeksempler på økonomien i at vaccinere og her påpeges, at der for en 

række vacciner vil være en højere tilvækst, lavere dødelighed og lavere foderforbrug ved vaccination. En af 

fordelene ved vaccination (Grøntved, uden dato) er, at grisene har en mere ensartet vægt, og derfor kan man 

i sektionsopdelte (eller alt-ind-alt-ud) systemer opnå en højere slagtevægt på de mindste grise. De grise som 

i en uvaccineret besætning har lavere tilvækst på grund af den pågældende sygdom, vil opnå en lavere 

afregning, da de ifalder undervægtsfradrag.  

Det er dog kontraintuitivt, at der skulle være god økonomi i vaccination, uden at bedrifterne benytter sig af 

det. Det vurderes derfor ikke, at gevinsterne på cirka 10 kroner per gris kan realiseres bredt i dansk 

svineproduktion. Imidlertid kan vaccination være et reelt alternativ ved udfasning af medicinsk zink, da 

udfasningen af medicinsk zink kan forårsage større problemer med bakterielle svineinfektioner og dermed 

gøre vaccinationer mere attraktive end i dag. Hvis det er tilfældet, vil det formodentlig være økonomisk 

neutralt, da det stadig vil medføre reduceret dødelighed, lavere foderforbrug og højere tilvækst. 
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Fravænning af smågrise tidligst ved fem ugers alder 

Fravænning af smågrise tidligst ved fem-ugers-alderen vurderes ikke at være specielt udbredt i den danske 

svineproduktion blandt andet på grund af det kraftigt stigende antal levendefødte per kuld. Derimod er der 

i mange besætninger udfordringer med at holde fravænningsalderen oppe på fire uger. Både Jensen (2017) 

og Udesen og Christiansen (2017) har analyseret omkostningerne ved at ændre fravænningsalderen til fem 

uger. Metodetilgangen i de to studier er forskellig, og der er anvendt forskellige forudsætninger vedrørende 

foderforbruget, ændret dødelighed mv. i de studier. Resultatet i Jensen (2017) er en omkostningsstigning på 

12,7 kroner per gris, hvor der er indregnet effekter på dødeligheden i smågrisestalden og ændret 

foderforbrug både til søerne, til pattegrisene og til smågrisene. 

I Udesen og Christiansen (2017) er resultatet en omkostningsstigning på seks kroner per gris ved at gå fra fire 

ugers til fem ugers fravænning. Forskellen til Jensen (2017) er, at notatet i Udesen og Christiansen indeholder 

flere tekniske forudsætninger, herunder priser på smågrisefoder, som anvendes efter fravænning. Det 

vurderes at det primært er billigere smågriseblandinger ved senere fravænning, som er med til at reducere 

omkostningen i Udesen og Christiansen (2017) i forhold til Jensen (2017). Men det er også værd at bemærke, 

at der er stor usikkerhed forbundet med sådanne analyser, ligesom der er stor forskel fra bedrift til bedrift. I 

begge beregninger er der anvendt standardforudsætninger, og det er implicit antaget at de enkelte 

staldafsnit har den dimension, som er nødvendig for at kunne gennemføre senere fravænning. I mange 

eksisterende stalde er staldafsnit ikke dimensioneret således at fem-ugers fravænning umiddelbart lader sig 

praktisere, og der vil således typisk skulle etableres ekstra farestier, enten som en isoleret investering eller 

som et led i en større investering på bedriften. Hvis det er en isoleret investering, vil der typisk være en højere 

stiplads-investering, da en lille investering er dyrere per kvadratmeter end en stor investering.  

Rengøring, desinfektion og udtørring af fravænningsstalde mellem hvert hold 

Rengøring og desinfektion bliver i høj grad anvendt i den danske svineproduktion, hvorimod udtørring 

vurderes at blive benyttet i mindre grad. Omkostninger til rengøring, desinfektion og udtørring er beregnet i 

Jensen (2017), hvor det dog vurderes/antages at langt de fleste besætninger med smågrise rengør og 

desinficerer mellem hvert hold smågrise. Omkostningen til udtørringen består i, at der skal bruges energi til 

at opvarme stierne, og derudover skal staldafsnittet stå tomt mens udtørringen pågår. Hansen og Riis (2016) 

har lavet forsøg med udtørring af slagtesvinestalde, hvor energibehovet er estimeret under vinterforhold. 

Jensen (2017) finder at omkostningerne ved udtørring opvejes af produktivitetsgevinster ved grisene. 

I den praktiske svineproduktion vurderes smågrisestaldene at være fuldt udnyttet blandt andet på baggrund 

af, at fravænningsvægten har været faldende, som konsekvens af den faldende fravænningsalder. Det er 

derfor fristende for mange svineproducenter at fravænne grise ind i smågrisestalden inden den er fuldt 

udtørret.  

Rengøring, desinfektion og udtørring af slagtesvinestalde mellem hvert hold 

Rengøring, desinfektion og udtørring af slagtesvinestalde vurderes ikke at være ligeså udbredt som ved 

smågrise. Omvendt vurderes det heller ikke at have den samme effekt på antibiotikaforbruget ved udtørring 

i slagtesvinestaldene i kraft af, at antibiotikaforbruget i forvejen er lavere for denne gruppe.  Omkostningerne 

til udtørring mv. er estimeret til 10 til 11 kroner per gris i Jensen (2017). 
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Forbedret hygiejne i forbindelse med medarbejderes ind- og udgang af staldene og eventuelt 

mellem forskellige staldafsnit 

Omkostningerne til forbedret hygiejne i forbindelse med medarbejdernes ind- og udgang af staldafsnit 

afhænger i høj grad af standarden i baseline. Jensen og Belay (2019) har estimeret omkostningerne til 

forbedret smittebeskyttelse til 1 krone per gris. 

6. Diskussion 

De ovenstående økonomiske analyser tyder på, at muligheden for at anvende antibiotika i svineproduktionen 

repræsenterer en gennemsnitlig økonomisk værdi for svineproducenterne på 11 til 22 øre per enhedsdosis 

på kort sigt (hvor bedriftsstørrelse, kapitalindsats og egen arbejdsindsats betragtes som givet) for såvel lavt- 

som højtforbrugende bedrifter, mens den gennemsnitlige værdi af en dosis på langt sigt kun er positiv for de 

højtforbrugende svineproducenter, hvor den andrager cirka 5 øre per enhedsdosis. Dette svarer til en værdi 

på 33 øre per produceret pattegris, 75 øre per produceret 30-kg gris i smågrisestalden, eller 2,50 kroner per 

produceret gris fra slagtesvinestalden. Disse estimater er lavere end tidligere litteratur- og kalkulebaserede 

estimater af Jensen og Belay (2019), som nåede frem til en marginalværdi per antibiotikabehandling på cirka 

5 kroner og opefter, afhængig af typen af infektion. I disse beregninger er værdien fortrinsvis opgjort som 

værdien af øgede indtægter i form af reduceret dødelighed og øget daglig tilvækst, mens beregningerne kun 

i begrænset omfang tog hensyn til tilpasningsmuligheder på omkostningssiden. Nærværende økonometriske 

analyse tyder på, at anvendelsen af antibiotika også har tendens til at øge omkostningerne per staldplads. 

Når der tages højde for disse effekter på omkostningerne reduceres bedrifternes økonomiske tab ved at 

skulle reducere deres antibiotikaforbrug. Eksempelvis kunne en reduceret adgang til antibiotika i 

svineproduktionen motivere producenterne til i højere grad at ændre på fodringen til fravænningsgrise og 

forbedret hygiejne i staldene på kort sigt, og til i højere grad at dimensionere med flere farestier eller 

sektioneringsmuligheder i forbindelse med nyinvesteringer på det længere sigt.  

Den økonomiske effekt af antibiotikaanvendelse i produktionen afhænger af de aktuelle prisforhold. Såfremt 

afregningspriserne for svin er relativt høje, vil de potentielle gevinster ved at sikre produktionen gennem 

anvendelse af antibiotika naturligt også være relativt høje. Omvendt kan relativt høje priser på eksempelvis 

fodermidler betyde, at de økonomiske gevinster ved antibiotisk sygdomsbehandling bliver mindre. 

Som noget nyt i forhold til den tidligere analyse af Jensen og Belay (2019) giver nærværende analyse tillige 

mulighed for at vurdere variationen i det økonomiske tab blandt bedrifterne. Analysen viser således, at der 

er en betydelig heterogenitet blandt svineproducenterne såvel inden for gruppen af lavtforbrugende som 

inden for gruppen af højtforbrugende bedrifter. Blandt de højtforbrugende bedrifter – som vil være den 

primære målgruppe for stramninger af reguleringen – findes der en del bedrifter, hvor værdien af antibiotika 

kan komme op over 15 øre per enhedsdosis, eller tre til fire gange så meget som for den gennemsnitlige 

højtforbrugende svinebedrift.  

Det er væsentligt at være opmærksom på, at de økonometriske analyser beror på data for en periode, hvor 

anvendelsen af medicinsk zink til behandling af fravænningsdiarré har været tilladt. I et fremadrettet 

perspektiv, hvor dette ikke vil være tilladt, er det sandsynligt at de viste estimater af det økonomiske tab for 

svineproducenterne ved begrænsning af antibiotikaanvendelsen vil være udtryk for en undervurdering. 

Baseret på en række tidligere studier og kontinuerligt fokus fra branchen for at sikre sunde grise, vurderes 

der ikke at være et quick fix som kan få antibiotikaforbruget til at falde. Der er dog én udfordring som går 
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igen på mange bedrifter, og det er manglen på farestier. Selvom det har været et problem, som gradvist er 

blevet værre, er der mange svineproducenter, som ikke har haft mulighed for at foretage investeringen i 

ekstra farestier, selvom det har været en relativ god investering. Det skyldes en lang række år med relativt 

lave svinepriser sammenholdt med, at mange svineproducenter har en høj gæld.  

Flere farestier i sig selv løser heller ikke problemet, men sammenholdt med andre potentielle tiltag som 

løbende bliver analyseret og afprøvet, er der håndtag at trække i for den enkelte svineproducent. I Weber 

(2019) bliver det konkluderet, at der ikke er nogen fælles løsning, som fungerer for alle, men hver enkelt 

landmænd må finde ud af, hvad der fungerer på hans bedrift. Dog bliver det en meget stor udfordring at 

reducere antibiotikaforbruget i svineproduktionen samtidig med udfasning af medicinsk zink.  
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Appendiks A. Tabeller over estimeringsresultater 

Tabel A1. Estimeringsresultater for translog-indtægtsfunktion (fixed effects-model) 

  Alle svinebrug   Smågrisebedrifter  Slagtesvinebedrifter Integrerede svinebedrifter 

  Koeff. Std.afv. Signifik. Koeff. Std.afv. Signifik. Koeff. Std.afv. Signifik. Koeff. Std.afv. Signifik. 

Log(smågrispris) 7,3117 1,6215 *** 14,8170 3,6575 *** 3,9116 2,5799   11,3405 1,9872 *** 

Log(avlssvinpris) -5,5390 1,3310 *** -11,0837 3,1525 *** -3,6100 2,1342   -7,4750 1,6932 *** 

Log(smågrispris)2 1,3647 0,5302 * 3,5354 1,2643 ** 0,0278 0,8287   3,1128 0,6543 *** 

Log(smågrispris)* Log(avlssvinpris) -5,9619 1,1446 *** -9,6002 2,6341 *** -4,0223 1,8570 * -7,6103 1,4224 *** 

Log(dyreenheder ) -0,3973 0,0140 *** -0,7249 0,0319 *** -0,4596 0,0170 *** -0,2343 0,0225 *** 

Log(inventar/LU) 0,0058 0,0020 ** 0,0088 0,0111   0,0069 0,0022 ** 0,0082 0,0046   

Bygningsstandard -0,0569 0,0129 *** -0,0177 0,0428   -0,1111 0,0164 *** -0,0504 0,0301   

Log(doser/LU) -0,0077 0,0035 * -0,0137 0,0128   0,0045 0,0041   -0,0240 0,0132   

Log(doser/LU)2 0,0064 0,0013 *** 0,0073 0,0038   0,0009 0,0015   0,0075 0,0031 * 

Salgsandel 30kg 0,2737 0,0332 *** -0,1470 0,1527   0,2798 0,0494 *** 0,0962 0,0664   

Sygdomsproxy 0,0154 0,0071 * 0,0004 0,0219   0,0319 0,0081 *** 0,0295 0,0116 * 

2011 -0,1212 0,0136 *** -0,1743 0,0500 *** -0,0797 0,0185 *** -0,1807 0,0260 *** 

2012 -0,0486 0,0124 *** -0,0898 0,0451 * -0,0354 0,0166 * -0,0527 0,0234 * 

2013 -0,0395 0,0114 *** -0,0534 0,0417   -0,0257 0,0148   -0,0370 0,0222   

2014 -0,0548 0,0097 *** -0,0725 0,0362 * -0,0298 0,0125 * -0,0544 0,0195 ** 

2015 -0,0662 0,0108 *** -0,0925 0,0358 * -0,0275 0,0145   -0,0943 0,0189 *** 

R2 0,2628   0,6976   0,2488   0,2082   

M.S.E. 0,01387   0,01466   0,01478   0,01228   

N 4133     379     3027     1134     

Doser ~ antal enhedsdoser             
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Tabel A2. Estimeringsresultater for variabel omkostningsfunktion (fixed effects-model) 
     

  Alle svinebrug   Smågrisebedrifter Slagtesvinebedrifter Integrerede svinebedrifter 
  Koeff. Std.afv. Signifik. Koeff. Std.afv. Signifik. Koeff. Std.afv. Signifik. Koeff. Std.afv. Signifik. 

Log(dyrlægepris) 8,6610 0,5946 *** 0,8974 0,3991 * 0,0836 0,1692   2,0032 0,4200 *** 

Log(lønsats) 0,0773 0,0523   0,2502 0,2189   0,0648 0,0600   -0,7724 0,2813 ** 

Log(lønsats)2 0,1111 0,0706   0,0982 0,1898   0,2062 0,0897 * -0,3054 0,1502 * 

Log(dyrlægepris)* Log(lønsats) -0,0394 0,1273   0,1446 0,3188   -0,1215 0,1611   0,4055 0,2505   

Log(lønsats)*andel 30kg -0,0378 0,0376   -0,1301 0,1081   0,1017 0,0861   -0,1391 0,0856   

Log(dyrlægepris)*andel 30kg  0,0732 0,0622   -0,3809 0,2135   -0,1225 0,1562   -0,2247 0,1493   

Log(dyreenheder)  -0,4099 0,0120 *** -0,5630 0,0238 *** -0,4296 0,0145 *** -0,5307 0,0183 *** 

Log(inventar/LU) 0,0070 0,0015 *** 0,0128 0,0084   0,0075 0,0018 *** 0,0079 0,0038 * 

Bygn.standard -0,2343 0,0181 *** 0,0012 0,0915   -0,2489 0,0211 *** 0,0232 0,3167   

Log(doser/LU) -0,0152 0,0043 *** 0,0803 0,0487   -0,0073 0,0053   -0,1168 0,0366 ** 

Log(doser/LU)2 0,0056 0,0010 *** 0,0073 0,0030 * 0,0025 0,0013   0,0013 0,0029   

High*Log(doser/LU) -0,0072 0,0039   -0,0377 0,0132 ** -0,0005 0,0053   -0,0242 0,0185   

Log(lønsats)*Log(doser/LU)  -0,0069 0,0060   -0,0133 0,0213   -0,0127 0,0068   0,1248 0,0323 *** 

Log(dyrlægepris)*Log(doser/LU) 0,0632 0,0134 *** -0,0199 0,0382   0,0620 0,0165 *** -0,1901 0,0492 *** 

Bygn.standard*Log(doser/LU) 0,0299 0,0021 *** -0,0067 0,0115   0,0314 0,0025 *** -0,0040 0,0374   

Dsmaag*Log(doser/LU) -0,0150 0,0036 *** -0,0950 0,0505   -0,0260 0,0094 ** 0,0874 0,0293 ** 

Andel 30 kg 0,1738 0,0402 *** 1,0186 0,4440 * 0,0483 0,0937   -0,5459 0,2526 * 

Sygdomsproxy 0,0175 0,0057 ** 0,0279 0,0166   0,0319 0,0068 *** 0,0210 0,0096 * 

2009 -2,1375 0,1382 *** -0,0195 0,0450   -0,1118 0,0288 *** -0,0351 0,0248   

2010 -2,5734 0,1673 *** -0,0353 0,0504   -0,1157 0,0346 *** -0,0264 0,0287   

2011 1,5460 0,1054 *** -0,0051 0,0424   -0,0007 0,0242   -0,0104 0,0255   

2012 1,8371 0,1210 *** 0,0171 0,0406   0,0613 0,0267 * 0,0136 0,0244   

2013 2,3433 0,1548 *** 0,0484 0,0433   0,0745 0,0326 * 0,0068 0,0268   

2014 1,0615 0,0717 *** 0,0458 0,0317   0,0137 0,0171   0,0080 0,0186   

2015 0,5154 0,0367 *** -0,0084 0,0266   -0,0081 0,0114   -0,0241 0,0152   

R2 0,4317   0,7226   0,33   0,4986   

M.S.E. 0,00858   0,00786   0,01002   0,00813   

N 4133     379     3027     1134     

Doser ~ antal enhedsdoser             
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Tabel A3. Estimeringsresultater for total omkostningsfunktion (fixed effects-model) 
     

  Alle svinebrug Smågrisebedrifter Slagtesvinebedrifter Integrerede svinebedrifter 
  Koeff. Std.afv. Signifik. Koeff. Std.afv. Signifik. Koeff. Std.afv. Signifik. Koeff. Std.afv. Signifik. 

Log(dyrlægepris) 10,3165 2,8619 *** 1,1771 0,5741 * 0,5084 0,4224   2,7737 0,5455 *** 

Log(lønsats) 0,0658 0,0505   0,3270 0,2126   0,0544 0,0577   -1,1807 0,2807 *** 

Log(kapitalpris) -2,3544 2,9702   -0,4004 0,3788   -0,1684 0,3292   -0,2270 0,2891   

Log(lønsats)2 -0,0032 0,0631   0,0416 0,1744   0,0784 0,0785   -0,3277 0,1482 * 

Log(dyrlægepris)*Log(lønsats) 0,0975 0,2700   0,1880 0,7022   -0,1893 0,3333   0,8112 0,5479   

Log(kapitalpris) *Log(lønsats) -0,1102 0,1997   -0,1075 0,5742   0,0733 0,2472   -0,4144 0,4136   

Log(lønsats)*andel 30kg 0,0009 0,0335   -0,0319 0,0956   0,1580 0,0756 * -0,1729 0,0845 * 

Log(dyrlægepris)*andel 30kg  -0,0039 0,0553   -0,4514 0,1893 * -0,2177 0,1365   -0,0996 0,1469   

Log(dyreenheder ) -0,4882 0,0107 *** -0,6051 0,0214 *** -0,5165 0,0127 *** -0,5583 0,0181 *** 

Log(inventar/LU) 0,0073 0,0014 *** 0,0133 0,0074   0,0070 0,0016 *** 0,0143 0,0037 *** 

Bygn.standard 0,0121 0,0161   0,0040 0,0808   0,0114 0,0184   0,1521 0,3115   

Log(doser/LU) -0,0051 0,0038   0,0793 0,0430   0,0068 0,0046   -0,1287 0,0360 *** 

Log(doser/LU)2 0,0057 0,0009 *** 0,0053 0,0027   0,0021 0,0011   0,0025 0,0028   

High*Log(doser/LU) -0,0117 0,0035 *** -0,0350 0,0116 ** -0,0036 0,0046   -0,0298 0,0182   

Log(lønsats)*Log(doser/LU)  0,0000 0,0054   -0,0269 0,0196   -0,0073 0,0060   0,1834 0,0320 *** 

Log(dyrlægepris)*Log(doser/LU) 0,0304 0,0120 * 0,0170 0,0337   0,0320 0,0144 * -0,2583 0,0484 *** 

Bygn.standard*Log(doser/LU) 0,0020 0,0019   -0,0029 0,0101   0,0009 0,0022   -0,0165 0,0368   

Sygdomsproxy 0,0135 0,0050 ** 0,0147 0,0148   0,0287 0,0060 *** 0,0084 0,0095   

Dsmaag*Log(doser/LU) -0,0075 0,0032 * -0,0833 0,0446   -0,0159 0,0082   0,0853 0,0288 ** 

Andel 30 kg 0,1244 0,0358 *** 0,8196 0,3919 * 0,0065 0,0819   -0,5101 0,2484 * 

2009 -1,9967 0,1250 *** -0,1123 0,0461 * -0,1507 0,0330 *** -0,1200 0,0339 *** 

2010 -2,3109 0,1679 *** -0,1360 0,0470 ** -0,1479 0,0338 *** -0,1236 0,0344 *** 

2011 1,0968 0,3902 ** -0,0285 0,0469   -0,0162 0,0328   -0,0197 0,0304   

2012 1,3715 0,3709 *** -0,0130 0,0416   0,0345 0,0310   -0,0030 0,0270   

2013 1,8809 0,3142 *** 0,0285 0,0391   0,0440 0,0295   0,0021 0,0265   

2014 0,9593 0,0643 *** 0,0521 0,0294   0,0184 0,0175   0,0322 0,0207   

2015 0,4639 0,0329 *** -0,0077 0,0241   -0,0056 0,0109   -0,0140 0,0157   

R2 0,5365   0,7933   0,4608   0,537   
M.S.E. 0,00678   0,00612   0,00763   0,00786   

N 4133     379     3027     1134     

Doser ~ antal enhedsdoser             
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Tabel A4. Resultater fra økonometrisk estimering af Modeltype 2 

 Model (1) Model (2) Model (3) Model (4) 
 Log 

(salg/LU) 
Log(sml. 

omk./LU) 
Log(var. 

omk./LU) 
Log 

(salg/LU) 
Log(sml. 

omk./LU) 
Log(var. 

omk./LU) 
Log 

salg/LU) 
Log(sml. 

omk./LU) 
Log(var. 

omk./LU) 
Log 

(salg/LU) 
Log(sml. 

omk./LU) 
Log(var. 

omk./LU) 

Log(doser/LU) 0,0533* 0,0350*** 0,0369** 0,0533** 0,0350** 0,0369*** 0,0524* 0,0318** 0,0329** 0,0524** 0,0318** 0,0329** 

 (0,0169) (0,0112) (0,0116) (0,0169) (0,0112) (0,0116) (0,0181) (0,0114) (0,0118) (0,0181) (0,0114) (0,0119) 

Log(areal/LU) 0,108 0,180** 0,162** 0,108 0,180** 0,162** 0,107 0,180** 0,160** 0,107 0,180** 0,160** 
 (0,0624) (0,0552) (0,0504) (0,0625) (0,0553) (0,0504) (0,0624) (0,0551) (0,0502) (0,0625) (0,0552) (0,0502) 

Log(inventar/LU) 0,0157* 0,0075** 0,0087** 0,0157* 0,0075** 0,0087** 0,0157* 0,0073* 0,0084** 0,0157* 0,0073* 0,0084** 
 (0,0068) (0,0028) (0,0027) (0,0068) (0,0028) (0,0027) (0,0068) (0,0029) (0,0027) (0,0068) (0,0029) (0,0027) 

Bygn.kvalitet 0,0557 -0,323*** -0,265** 0,0557 -0,323*** -0,265** 0,0560 -0,324*** -0,267** -0,0560 -0,324*** -0,267** 
 (0,2588) (0,0928) (0,0963) (0,2592) (0,0929) (0,0964) (0,2589) (0,0934) (0,0971) (0,2593) (0,0935) (0,0972) 

Familiestørrelse -0,0117 -0,0038 -0,0048 -0,0117 -0,0038 -0,0048 -0,0120 -0,0036 -0,0048 -0,0120 -0,0036 -0,0048 

 (0,0105) (0,0056) (0,0055) (0,0105) (0,0056) (0,0056) (0,0105) (0,0055) (0,0054) (0,0105) (0,0056) (0,0055) 

Landmands alder -0,0009 -0,0055* -0,0055 -0,0009 -0,0055* -0,0055 -0,0008 -0,0054* -0,0053 -0,0008 -0,0054* -0,0053 

 (0,0076) (0,0024) (0,0029) (0,0076) (0,0024) (0,0029) (0,0076) (0,0024) (0,0029) (0,0076) (0,0024) (0,0029) 

Landmands alder2 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 (0,0001) (0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0000) 

Erfaring -0,0125 -0,0045 -0,0070 -0,0125 -0,0045 -0,0070 -0,0126 -0,0050 -0,0079 -0,0126 -0,0050 -0,0079 

 (0,0093) (0,0060) (0,0068) (0,0093) (0,0060) (0,0068) (0,0092) (0,0059) (0,0067) (0,0092) (0,0059) (0,0067) 

Erfaring2 0,0003 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 

 (0,0003) (0,0001) (0,0002) (0,0003) (0,0002) (0,0002) (0,0003) (0,0001) (0,0002) (0,0003) (0,0001) (0,0002) 

Risk*Log(doser/LU)       0,0141 0,0407 0,0510 0,0141 0,0407 0,0510 
       (0,0399) (0,0403) (0,0373) (0,0399) (0,0403) (0,0373) 

Konstant 11,05*** 11,69*** 10,87*** 11,05*** 11,69*** 10,87*** 11,04*** 11,65*** 10,82*** 11,04*** 11,65*** 10,82*** 
 (0,2912) (0,1677) (0,1800) (0,2917) (0,1680) (0,1803) (0,2968) (0,1744) (0,1857) (0,2973) (0,1746) (0,1860) 

Bedrift FE YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

År FE    YES YES YES    YES YES YES 

Postnr*År FE YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

N 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2762 2762 2762 2762 2762 2762 
R2 0,9207 0,9382 0,9347 0,9207 0,9382 0,9347 0,9211 0,9385 0,9351 0,9211 0,9385 0,9351 

Doser ~ antal enhedsdoser 
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Appendiks B. Definitioner af dyrekategorier og driftsformer i rapportens 
analyser 

I rapportens analyser undersøges økonomiske konsekvenser af restriktioner på anvendelsen af antibiotika til 

forskellige kategorier af svin (søer, smågrise, slagtegrise) på forskellige typer af svinebedrifter. Mens 

regulering af antibiotikaforbruget naturligt tager udgangspunkt i behovet for antibiotikabehandling i 

forskellige aldersgrupper af dyr, så sker vurdering af reguleringens økonomiske konsekvenser med 

udgangspunkt i de bedrifter, hvor de forskellige typer svineproduktion finder sted. 

Formålet med dette appendiks er at tydeliggøre sammenhængene mellem kategorier af svin og typer af 

svinebedrifter. 

Inden for svineproduktion inddeles dyrene som oftest i fire aldersklasser: søer, pattegrise (fra fødsel til cirka 

7 kg vægt), smågrise (fra cirka 7 kg til cirka 30 kg vægt) og slagtegrise (fra 30 kg vægt og opefter). Hertil 

kommer orner, som aldersmæssigt klassificeres på samme niveau som søer, og sopolte som aldersmæssigt 

er på niveau med slagtegrise. I forhold til opgørelserne i VetStat samt Gult kort-ordningen henregnes 

pattegrisene til søernes antibiotikaforbrug. 

En svinebedrift – som eventuelt kan have flere end én svinebesætning – har en kombination af dyr i de fire 

ovennævnte aldersklasser. Såfremt bedriften har en klar overvægt af søer, pattegrise og smågrise (i 

nærværende rapport10 defineret således at antallet af slagtesvine-dyreenheder udgør mindre end 20 procent 

af bedriftens samlede antal svine-dyreenheder – LU 11 ), karakteriseres den som en specialiseret 

smågrisebedrift. Hvis bedriften har en klar overvægt af slagtegrise (mindst halvdelen af bedriftens samlede 

antal svine-dyreenheder) karakteriseres den som en specialiseret slagtegrisebedrift. Bedrifter som har både 

smågrise- og slagtegriseproduktion i betydeligt omfang, karakteriseres som integrerede svinebedrifter.  

Sammenhængen mellem dyrealdersklasser og bedriftstyper er skitseret i tabel B1 (hvor antal X’er 

symboliserer den relative forekomst af de forskellige aldersklasser på bedriftstyperne. 

Tabel B1. Skitse af sammenhæng mellem dyrealdersklasser og bedriftstyper inden for 
svineproduktion 

   Aldersklasser 

   Søer Pattegrise 
(<7kg) 

Smågrise 
(7-30 kg) 

Slagtegrise 
(>30 kg) 

B
ed

ri
ft

st
yp

er
 

Spec. 
smågrisebedrift 

LUslagtesvin < 
0,2*LUsvin 

XXX XXX XXX X 

Spec. 
slagtegrisebedrift 

LUslagtesvin > 
0,5*LUsvin 

X X X XXX 

Integreret 
svinebedrift 

0,2*LUsvin < 
LUslagtesvin < 
0,5*LUsvin 

XX XX XX XX 

Note: LU: Livestock Units, jf. FADN’s definitioner 

                                                            
10 Bemærk, at opdelingen afviger fra Danmarks Statistik opdeling, som er baseret på et beregnet bedriftens 
sammensætning af StandardOutput. 
11 Livestock Units, jf. FADN’s definitioner 
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Appendiks C. Doser som mål for svinebedrifternes antibiotikaindsats 

I VetStat-databasen er forbruget af antibiotika opgjort i henholdsvis mængde aktivstof og anvendt antal 

doser. Da forbruget af doser er centralt i forhold til Gult kort-ordningen anvendes antal doser som mål for 

antibiotikaforbruget i nærværende rapport12.  

En enhedsdosis er defineret som en standardiseret eller teknisk dosis, der angiver den teoretiske mængde af 

et produkt, som en given dyreart skal have per kg kropsvægt per dag for at resultere i en behandling. Brugen 

af en teknisk enhedsdosis muliggør en sammenlignelig opgørelse af antibiotikaforbrug på tværs af dyrearter 

og antibiotikagrupper uden yderligere skelen til deres reelle og individuelle dosis per kg kropsvægt. En 

dyredosis (ADD, Animal Daily Dose) defineres i rapporten som det antal enhedsdoser der skal bruges til en 

dags behandling af et dyr af standardvægt.  

ADD fastsættes for kvæg og svin for ethvert markedsført, antibiotikaholdigt lægemiddel der anvendes til 

kvæg og svin, afhængig af aktivstof, styrke og dispenseringsform. Fastsættelse af ADD gøres på baggrund af 

en faglig vurdering med udgangspunkt i produktets produktresume også kaldet SPC (Summary of Product 

Characteristics). Er et eller flere lægemidler med samme aktive molekyle og samme dispenseringsform 

godkendt til flere indikationer med væsentlig forskellig dosering, tages der ved fastsættelse af lægemidlets 

ADD udgangspunkt i doseringen for den hyppigst anvendte indikation. 

Da forbruget varierer imellem vægtklasser og produktionsform, opgøres antibiotikaforbruget separat for 

hver af de forskellige vægt- og aldersgrupper. VetStat-databasen opererer med tre alderskategorier for svin 

som vist i skemaet. 

Tabel C1. Standardvægt for forskellige aldersgrupper af svin 

Alderskategori Gennemsnitlig kg levende gris per staldplads En dyredosis 

Søer (inklusive 
pattegrise indtil 7 kg) 
Aldersgruppe 55 i 
VetStat 

Standardvægt 200 kg 
 

200 enhedsdoser 

Smågrise (7-30 kg) 
Aldersgruppe 56 i 
VetStat 

Standardvægt 15 kg 15 enhedsdoser 

Slagtegrise og 
sopolte (30-105 kg) 
Aldersgruppe 57 i 
VetStat 

Standardvægt 50 kg 50 enhedsdoser 

For at give én behandling til en so (inklusive pattegrise, som i givet fald får antibiotika via mælk fra soen) 

regnes der således med 200 enhedsdoser, mens behandling af en slagtegris forudsættes at bruge 50 

enhedsdoser. 

Antallet af doser anvendes til monitorering af antibiotikaforbruget i svineproduktionen. Derudover anvendes 

antallet af doser som reguleringsobjekt i Gult kort-ordningen hvor der er fastsat grænseværdier for det 

højeste gennemsnitlige antal dyredoser per dag (ADD) per 100 dyr for de tre aldersklasser. Eksempelvis var 

grænsen for søer i 2016 på 4,3 ADD per 100 dyr, hvilket kan omregnes til gennemsnitligt 15,6 (=4,3/100*365) 

                                                            
12 Input til beskrivelse af definitionen af en dosis er leveret af Fødevarestyrelsen 



 

51 
 

dyredoser per so per år – eller cirka 0,5 so-dosis per produceret pattegris ved en produktion af cirka 30 

pattegrise per årsso 13 . De tilsvarende tal for små- og slagtegrise kan opgøres til henholdsvis 83,6 

(=22,9/100*365) og 21,5 (5,9/100*365) dyredoser per staldplads per år.  

Hvis smågrisene antages at opholde sig i smågrisestalden i gennemsnitligt syv uger, produceres der cirka 7,4 

smågrise per staldplads, og Gult kort-loftet indebærer således, at der er maksimalt 11,2 dyredoser (49 dage 

á 0,229 dyredoser per smågris per dag – svarende til 168 enhedsdoser) til rådighed per produceret smågris. 

Hertil kommer 0,5 sodoser (som svarer til 100 enhedsdoser), mens den var pattegris. Tilsvarende kan det for 

slagtegrise beregnes, at der er maksimalt 5,9 dyredoser (100 dage á 0,059 doser per gris per dag – eller 295 

enhedsdoser) til rådighed per produceret slagtegris (plus 268 enhedsdoser mens den var smågris og 

pattegris), forudsat at de i gennemsnit opholder sig i slagtegrisestalden i 100 dage.  

                                                            
13 Hvis soens antibiotikaforbrug fordeles ud på antallet af producerede pattegrise. 
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