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Forord 

På initiativ af Norma og Frode S. Jacobsens Fond er der iværksat et større tværviden-
skabeligt projekt med henblik på at etablere et sagligt grundlag – omfattende såvel 
positive som negative aspekter – for debatten om dansk svineproduktion. Et ekspert-
udvalg med professor Niels Kærgaard, KVL som formand har stået for koordinerin-
gen af projektet, mens Fødevareøkonomisk Institut (FØI) har deltaget i arbejdet sam-
men med en række andre forskningsinstitutter og forskere. 
 
FØI’s bidrag til projektet publiceres i form af to rapporter. Den første rapport inde-
holder bl.a. en beskrivelse af den primære svineproduktions påvirkninger af det om-
givende miljø samt af de miljø- og landbrugspolitiske rammer inden for hvilke, pro-
duktionen finder sted. Nærværende rapport indeholder dels et grundforløb, dels en 
analyse af konsekvenserne af et antal scenarier. Grundforløbet angiver udviklingen i 
svinesektoren, dansk landbrug generelt og samfundet som helhed under forudsætning 
af, at der ikke antages at ske radikale ændringer i svineproducenternes vilkår. I scena-
rierne berøres nogle af de udfordringer, som den danske svinesektor står over for: mil-
jøproblemer, indførsel af ny teknologi og øgede krav til fødevaresikkerhed og dyre-
velfærd. Scenarierne er bl.a. baseret på diskussioner i forskergruppen samt skriftlige 
bidrag fra andre medlemmer af gruppen. 
 
FØI takker Norma og Frode S. Jacobsens Fond for deres initiativ samt ikke mindst for 
finansieringen. 
 
Nærværende rapport er udarbejdet af forsker Lill Andersen. Forskningschef Søren E. 
Frandsen og seniorforsker Jens Hansen har medvirket ved redigering af rapporten. 
Sidstnævnte har endvidere bidraget med diverse beregninger vedrørende harmoniare-
al, jordrente og husdyrgødningens kvælstofindhold. 
 
 
Fødevareøkonomisk Institut, september 2002. 
 

Ole P. Kristensen 
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Sammendrag  

Rapporten er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet ”Den danske svinepro-
duktions samfundsmæssige betydning”. Formålet med projektet er at give en samlet 
vurdering af svinesektorens samfundsmæssige betydning, hvor både eksporten og 
miljøproblemerne knyttet til svineproduktionen inddrages i analysen. Rapportens bi-
drag til projektet er dels et grundforløb, der beskriver den økonomiske udvikling de 
kommende år, dels en analyse af konsekvenserne af et udvalgt antal scenarier for svi-
nesektoren, dansk landbrug generelt og samfundet som helhed. 
  
Analyserne gennemføres ved anvendelse af FØI’s dynamiske generelle ligevægtsmo-
del, Dynamic-AAGE. Modellen beskriver på systematisk vis den danske økonomi. 
Den omfatter samtlige erhverv i økonomien og de gensidige interaktioner mellem 
producenter, investorer, forbrugere, den offentlige sektor og udlandet såvel indenfor 
en periode som over tid. Disse interaktioner er specificeret således, at økonomiens 
ressourcer (ekskl. arbejdskraft) er fuldt udnyttede, samtidig med at de økonomiske 
agenter er underlagt eksplicitte budgetbegrænsninger. Derved sikres konsistente for-
løb over tid, hvor såvel direkte som indirekte effekter inddrages i analysen. Simulati-
oner med modellen producerer en sekvens af årlige løsninger.  
 
 
Grundforløbet 

Analyserne tager udgangspunkt i et såkaldt grundforløb, som spænder over perioden 
2000-2020. Grundforløbet er karakteriseret ved, at vilkårene for den danske svinepro-
duktion og danske økonomi ikke ændres afgørende. Således bevares den nuværende 
miljø- og landbrugspolitik, der indføres ikke ny teknologi, forbrugernes præferencer 
ændrer sig ikke i forhold til i dag, og den globale produktion af svinekød ændrer sig 
ikke markant. Der tages dog hensyn til kendte fremtidige ændringer i den førte poli-
tik. Således inkorporeres fx ændringerne i landbrugsstøtteordningerne som følge af 
Agenda 2000 og ændringerne i miljøkravene som følge af Vandmiljøplan II.  
 
 
De fødevareproducerende erhvervs samfundsøkonomiske betydning 

I grundforløbet falder de fødevareproducerende erhvervs betydning for den sam-
fundsøkonomiske udvikling. Således falder produktionsværdien fra at udgøre 9,7 pct. 
af den samlede produktionsværdi i Danmark i 2000 til at udgøre 7,8 pct. i 2020. Til-
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svarende falder beskæftigelsen i de fødevareproducerende erhverv med ca. 20 pct. 
Der kan peges på fire årsager til denne udvikling.  
 
For det første forventes generelt højere eksportvækstrater for industrivarer end for fø-
devarer. Udviklingen i fødevareeksporten afhænger af efterspørgselsudviklingen på 
de globale fødevaremarkeder og dansk landbrugs konkurrenceevne. Fødevareefter-
spørgslen forventes at stige kraftigt i lande udenfor Europa, primært Kina, mens per-
spektiverne indenfor Europa er begrænsede pga. en lav forventet indkomst- og be-
folkningsvækst samt lave indkomstelasticiteter i fødevareefterspørgslen. Samlet set 
indebærer disse tendenser, at værdien af fødevareeksporten falder fra at udgøre 21,4 
pct. af Danmarks samlede eksportværdi i 2000 til 17,7 pct. i 2020.  
 
For det andet forudsættes den indenlandske produktion at blive mere intensiv i anven-
delsen af visse industrivarer, fx højteknologiske produkter og kommunikationsudstyr. 
Dette øger alt andet lige den indenlandske efterspørgsel efter industrivarer i forhold til 
landbrugsvareefterspørgslen. Den tredje årsag til de fødevareproducerende erhvervs 
faldende samfundsøkonomiske betydning er udviklingen i det indenlandske forbrug. 
Det antages således, at indkomstelasticiteten i den indenlandske fødevareefterspørgsel 
er relativt lav, således at forbruget af fødevarer ikke forventes at vokse så stærkt som 
den disponible indkomst. Det afspejles i udviklingen i det private fødevareforbrugs 
værdi i forhold til værdien af det samlede private forbrug: i 2000 udgjorde fødevare-
forbruget 9,0 pct. af det samlede forbrug, mens denne andel skønnes at falde til 6,8 
pct. i 2020. Den fjerde årsag til fødevareproduktionens faldende samfundsøkonomi-
ske betydning er, at en del primære landbrugsvarer er kvotebelagte. Det drejer sig om 
mælk, fisk og sukker.  
 
Udviklingen i de enkelte landbrugssektorer 

I fremskrivningsperioden opnår det primære landbrug en produktionsvækst på gen-
nemsnitligt 1,4 pct. pr. år. Denne overordnede udvikling i det primære landbrug dæk-
ker over store forskelle mellem sektorerne. 
 
I de vegetabilske sektorer stiger kornproduktionen mærkbart på bekostning af grovfo-
derproduktionen. Årsagerne til denne udvikling er mælkekvoten, der lægger en be-
grænsning på anvendelsen af grovfoder, og tekniske fremskridt, der samtidig øger 
høstudbyttet af grovfoder pr. hektar og grovfoderets fodereffektivitet. De øvrige vege-
tabilske sektorer beslaglægger et stort set uændret landbrugsareal i perioden.  
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For de animalske produkter er de udenlandske eksportmarkeder vigtige afsætningska-
naler. Således blev 59 pct. af det oksekød, der blev produceret i Danmark, og 63 pct. 
af svinekødet (ab svineslagteri) eksporteret i 2000. Tilsammen indbragte denne eks-
port 29 mia. kr. eller 7,3 pct. af Danmarks samlede eksportindtægter. Også fremover 
forventes kødeksporten at være af stor betydning for dansk landbrug, idet der dog 
samtidig forventes en stigende import af kød. 
 
I kvægsektoren lægger mælkekvoten en grænse for mælkeproduktionens størrelse 
med afledte begrænsninger på produktionen af okse- og kalvekød. Som følge af ved-
tægterne i Agenda 2000 tillades mælkeproduktionen at stige med 1,5 pct. fra 2006 til 
2008. I den øvrige del af fremskrivningsperioden antages mælkekvoten at være uænd-
ret. Under forudsætning af, at kogalskaben ikke eskalerer, at mund- og klovsygen for-
bliver under kontrol i Europa, og at der ikke dukker andre uventede sygdomme eller 
epidemier op, forventes eksporten af oksekød at vokse 2,6 pct. om året i perioden 
frem til 2010. Som følge heraf forventes en stigende andel af det indenlandske for-
brug at blive dækket gennem importeret oksekød, således at oksekødsimportens værdi 
stiger fra at udgøre 22 pct. af den indenlandske produktion i 2000 til 36 pct. i 2020.  
 
Svineproduktionen antages ikke at blive lovgivningsmæssigt begrænset udover de 
nuværende gældende rammer. Der eksisterer en del miljømæssige reguleringer på 
området, og hvor der i dag ikke kendes til fremtidige ændringer, antages disse regule-
ringer at bestå i uændret form de kommende år. Eksporten af svinekød forventes at 
vokse med 1,8 pct. om året i fremskrivningsperioden. Imidlertid lægger harmonikra-
vet og en stigende jordpris en dæmper på ekspansionen i den indenlandske produkti-
on, som vokser med gennemsnitligt 1,3 pct. pr. år. De seneste år er importen af svine-
kød steget markant. Således blev der i 1995 importeret 27,4 mio.kg. svinekød stigen-
de til 65,6 mio.kg. i 2000. Denne tendens forventes at fortsætte om end i en mere mo-
dereret form i de kommende år, således at svinekødsimportandelen stiger fra 6 pct. af 
den indenlandske produktion i 2000 til 10 pct. i 2020. 
 
Da produktionsværdien i andre animalske sektorer er lille sammenlignet med kvæg- 
og svineproduktionen, er udviklingen i disse sektorer af begrænset betydning for den 
samlede animalske produktion, som vokser med gennemsnitligt 1 pct. om året i frem-
skrivningsperioden. Produktionsvæksten og stramninger i harmonikravet i 2002 im-
plicerer, at harmoniarealet stiger noget i den betragtede periode, om end der knytter 
sig nogen usikkerhed til væksten i mælkeydelsen pr. ko og antal grise pr. årsso.  
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Husdyrgødningens kvælstofindhold og ammoniakfordampning 

Den animalske produktion er uløseligt forbundet med produktion af husdyrgødning, 
som er en kilde til forurening af det omgivende miljø med kvælstof og fosfor. Kvæl-
stofforureningen sker dels gennem fordampning af ammoniak fra stalde, lagring og 
under udbringning, dels gennem udvaskning af nitrat fra markerne. I grundforløbet 
kvantificeres udviklingen i husdyrgødningens kvælstofindhold og ammoniakfor-
dampningen.  
 
Udviklingen i den animalske produktion og tekniske fremskridt, der mindsker kvæl-
stofindholdet i et ton husdyrgødning, er af en sådan størrelsesorden, at husdyrgødnin-
gens samlede kvælstofindhold og den samlede ammoniakfordampning fra gødning 
udviser en svagt faldende tendens over tid. Det er primært den kvotebelagte kvægsek-
tor, der bidrager til reduktionen, idet produktionen i de øvrige animalske sektorer 
vokser så stærkt, at kvælstofindholdet i disse gødningstyper stiger. Dog bidrager svi-
nesektoren trods stigende produktion til at reducere ammoniakfordampningen gennem 
reduktionen i kvælstofindholdet, overgang til nye staldsystemer og ændret udbring-
ningspraksis.  
 
Scenarier 

Figur 1 illustrerer de alternative scenarier, der omtales i nærværende sammendrag.  
 
I det første scenario analyseres de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af at 
reducere svineproduktionen i Danmark med 25 procent, svarende til indførelsen af en 
omsættelig svinekvote på producentniveau. En sådan produktionskvote er den mest 
direkte og sikre metode til at begrænse sektorens påvirkning af det omgivende miljø. 
Konsekvenserne afhænger således ikke af agenternes adfærd, og hvordan markederne 
reagerer på indgrebet.  
 
Scenariet tjener to formål. For det første illustrerer beregningen svineproduktionens 
betydning for landbruget og dansk økonomi generelt, og for det andet tjener scenariet 
som sammenligningsgrundlag for effektiviteten af de instrumenter, der analyseres i de 
efterfølgende forløb. I disse berøres nogle af de udfordringer, som den danske svine-
sektor og det danske samfund står over for: yderligere stramninger af miljøkravene, 
indførsel af ny teknologi til løsning af miljøproblemerne samt ændrede forbruger-
holdninger, der rejser øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. 
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Figur 1. Scenarier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ct. 

Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd: Øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd og
ændret betalingsvillighed, således at det indenlandske forbrug af svinekød og svinekøds-
eksporten er uændrede � meromkostninger på 2,4 pct. i den primære svinesektor og 0,7 
pct. i svineslagterisektoren

Teknologi: Ny teknologi � investeringer i svinesektoren � meromkostninger 
på 6,5 pct. og lempelse af harmonikravet med 100 pct. i svinesektoren 

Harmoni: Miljøhensyn � stramning af harmonikravet med 21 pct. i alle animal-
ske sektorer 

Kvote: Den primære svineproduktion reduce-
res 25 p

Grundforløb 

 
 
I forbindelse med Vandmiljøplan II er der vedtaget en stramning af harmonikravet i 
alle animalske sektorer med virkning fra august 2002. En yderligere stramning i frem-
tiden kan ikke udelukkes, hvis der ikke findes andre løsninger på forurenings- og 
lugtproblemerne. I det efterfølgende scenario analyseres derfor konsekvenserne af en 
yderligere stramning af harmonikravet i 2005. En tilstrækkelig kraftig stramning af 
harmonikravet lægger, ligesom indførsel af en kvote, en begrænsning på den maksi-
male størrelse af svineproduktionen på nationalt plan. Selv en mindre stramning vil i 
de dele af landet, hvor svinekoncentrationen er størst, virke som en kvote, der ikke ef-
terlader producenterne andre valgmuligheder end at begrænse produktionen. I det 
konkrete scenario betragtes en stramning af harmonikravet, der på nationalt plan in-
debærer, at der fortsat eksisterer landbrugsjord, der ikke anvendes som harmonijord. 
Det resulterende harmonikrav lægger således ikke et reelt loft over svineproduktio-
nens størrelse, som derfor bestemmes af omkostnings- og afsætningsforholdene.  
 
Alternativt kan man forestille sig en teknologisk løsning på miljøproblemet.1 Rege-
ringen har taget hul på anvendelse af denne metode gennem vedtagelse af en lov, der 
giver landbrugsejendomme med mere end 250 dyreenheder mulighed for at udvide 
produktionen uden at skulle købe ekstra jord. Til gengæld skal landmanden investere i 
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1 Se Hermansen (2002) for en beskrivelse af de teknologiske muligheder. 



en teknologi, der reducerer miljøbelastningen. I den tredje scenariotype føres denne 
tankegang igennem for hele produktionen og hele sektoren, idet det antages at blive 
lovpligtigt at indføre en ny teknologi i 2005. Indførsel af teknologien samt den løben-
de anvendelse af den pålægger den primære svinesektor ekstraomkostninger. Svine-
producenterne kompenseres i dette scenario for meromkostningerne gennem en lem-
pelse af harmonikravet2.  
 
Også ændrede forbrugerholdninger i retning af stigende krav til fødevaresikkerhed og 
dyrevelfærd kan påføre svinesektoren øgede omkostninger i fremtiden. I en undersø-
gelse af de danske borgeres holdninger til svin og svineproduktion finder Lassen et al 
(2002) således, at svinenes velfærd spiller en markant rolle, men når spørgsmålet 
handler om den enkeltes forbrug i hverdagen, trænges dyrevelfærd i baggrunden til 
fordel for privatøkonomien. Jeppesen et al (2002) understreger dyrevelfærdens betyd-
ning på visse eksportmarkeder, ligesom denne undersøgelse afslører et stort krav til 
fødevaresikkerhed på stort set alle Danmarks afsætningsmarkeder. Skal forbrugernes 
ønske om større dyrevelfærd og fødevaresikkerhed efterkommes, giver det anledning 
til øgede produktionsomkostninger i forskellige dele af svineindustrien. I det sidste 
scenario undersøges derfor effekterne af, at omkostningerne til fødevaresikkerhed og 
dyrevelfærd fordobles i 2005, og det undersøges, hvor meget forbrugernes betalings-
villighed skal ændre sig for at holde det indenlandske forbrug af svinekød og svine-
kødseksporten uændret.  
 
I det følgende resumeres effekterne af de forskellige indgreb for svinesektoren, sam-
fundet som helhed og andre sektorer. Endvidere søges effekterne på husdyrgødnin-
gens kvælstofindhold og ammoniakfordampning kvantificeret. Resultaterne præsente-
res som ændringer i forhold til grundforløbet.  
 
Effekter i svinesektoren 

De langsigtede konsekvenser af de ændrede produktionsvilkår for den primære svine-
produktion fremgår af tabel 1. Ved indførsel af en produktionskvote reduceres pro-
duktionen med 25 pct. i forhold til grundforløbet, svarende til et fald i produktions-
værdien på 7,3 mia. kr. opgjort i 2000-priser. Værdien af kvoterettigheder øger svine-
producenternes marginalomkostninger, således at sektorens konkurrenceevne falder. 
Som følge heraf reduceres eksporten med 30 pct., svarende til et fald i eksportværdien 

                                                 
2 I scenariet regnes således ikke på konsekvenserne af den ny lov, men på en ekstrem version af den, 

hvor det for alle svineproducenter bliver lovpligtigt at indføre en ny teknologi, der skal anvendes 
på hele produktionen, mod at harmonikravet lempes. 
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på 11 mia. kr. På hjemmemarkedet reagerer forbruget mærkbart mindre negativt som 
følge af den resulterende prisstigning. Således reduceres det indenlandske forbrug af 
svinekød med kun 2 pct. eller 160 mio. kr. 
 
Tabel 1. Primær svineproduktion samt real eksport og indenlandsk forbrug af 

svinekød på langt sigt, mio.kr. (2000-priser) 
 
 
 
 Grundforløb Kvote Harmoni Teknologi

Fødevaresik-
kerhed og

dyrevelfærd
  
 Ændring i forhold til grundforløbet 
Primær svineproduktion 29.273 -7.318 -1.877 -2.532 88
Svinekødeksport 37.317 -11.129 -2.824 -3.854 0
Indenlandsk forbrug af svinekød 8.414 -160 -50 -52 0
 

 
 
Tilsvarende forøges svineproducenternes omkostninger når harmonikravet strammes, 
eller der indføres lovkrav om brug af særlige produktionsteknikker og apparatur. Som 
følge af den forringede konkurrenceevne reduceres afsætningen og produktionen af 
svin i begge scenarier med mellem 1,9 og 2,5 mia. kr. i forhold til grundforløbet. Som 
i foregående scenario er det primært eksporten af svinekød, der berøres, mens det in-
denlandske forbrug af svinekød kun reduceres i et begrænset omfang.  
 
Søges miljøet forbedret ved at fremme udviklingen og anvendelsen af mere miljøven-
lige teknologier (lovbestemte krav) kombineret med en lempelse af harmonikravet, il-
lustrerer de gennemførte analyser, at en sådan lempelse næppe er tilstrækkelig under 
de givne forudsætninger til at imødegå de negative konsekvenser for den danske svi-
nekødproduktion. Det erindres dog, at den teknologi, som svineproducenterne forud-
sættes pålagt i scenariet, er forholdsvis dyr. Omkostninger til indførsel af en billigere 
teknologi vil naturligvis i højere grad kunne kompenseres gennem lempelser af har-
monikravet. 
 
Pålægges svineproducenterne og –slagterierne meromkostninger, svarende til 2,4 og 
0,7 procent, som følge af øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, afhænger 
konsekvenserne for svineproduktionen naturligvis af forbrugernes villighed til at beta-
le for øget sikkerhed og velfærd. For netop at imødegå de negative konsekvenser for 
produktionen og forarbejdningen af svin givet det øgede krav skal såvel indenlandske 
som udenlandske forbrugere være villige til at betale ca. 2,5 pct. mere for dansk svi-
nekød end i grundforløbet.  
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Med henblik på at illustrere den dynamiske tilpasning i den primære svineproduktion 
i de fire scenarier viser figur 2 påvirkningen af produktionen i den betragtede periode.  
 
Figur 2. Primær svineproduktion, ændring i forhold til grundforløbet, pct. 
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Heraf ses, at de kortsigtede ændringer i forhold til grundforløbet afhænger af den på-
lagte ændring i produktionsvilkårene. Således opnås reduktionen i produktionen 
umiddelbart ved kvotens indførelse, hvorefter den fastholdes, hvorimod tilpasningen 
er mere gradvis i harmoniscenariet (en gradvis tilpasning af produktionen er optimal 
for svineproducenterne givet en vis træghed i tilpasningen af sektorens kapitalappa-
rat). Tilpasningen er igen lidt anderledes, når der indføres særlige krav til fødevare-
sikkerhed og dyrevelfærd kombineret med en villighed til at betale for disse egenska-
ber. Når disse særlige krav øges, presser den øgede efterspørgsel efter kapital og den 
træge tilpasning i kapitalapparatet lejeprisen på kapital i vejret. På kort sigt udgør 
kravet til forbrugernes betalingsvillighed 4 pct. faldende til 2,5 pct. på længere sigt i 
takt med, at investeringerne viser sig i et større kapitalapparat og en mindre stigning i 
prisen på kapital.  
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Makroøkonomiske effekter 

I de tre scenarier, hvor den primære svineproduktion falder, reduceres realt BNP med 
mellem 0,8 og 3,7 mia. kr. i forhold til grundforløbet på langt sigt, jf. tabel 2. Specielt 
ved indførelsen af en produktionskvote og en stramning af harmonikravet er konse-
kvenserne for det reale BNP langt mindre end på den primære svineproduktion. Det 
skyldes, at den lavere svineproduktion delvist opvejes af øget beskæftigelse og pro-
duktion i andre erhverv i dansk økonomi. Reduceres efterspørgsel efter kapital og ar-
bejdskraft i svinesektoren, falder det indenlandske omkostningsniveau marginalt med 
gunstige effekter på Danmarks internationale konkurrenceevne. Tilpasningsprocessen 
resulterer også i, at handelsbalancen og dermed Danmarks finansielle nettoposition 
over for udlandet forbedres med 13 mia. kr. i kvotescenariet og knap 5 mia. kr. i har-
moniscenariet.  
 
Tabel 2. Realt BNP, real indenlandsk anvendelse, handelsbalance og Danmarks 

finansielle nettoposition over for udlandet på langt sigt, mio.kr. 
 
 
 
 Grundforløb Kvote Harmoni Teknologi

Fødevaresik-
kerhed og

dyrevelfærd
   
  Ændring i forhold til grundforløbet 
Real BNP (2000-priser) 1.997.843 -3.661 -849 -2.086 -1.120
Real indenlandsk anv. (2000-priser) 1.830.579 -3.658 -1.027 -1.737 381
Handelsbalance 189.707 316 211 -504 -270
Nettoposition over for udlandet 134.376 13.408 4.659 -6.416 -4.041
 

 
 
Denne akkumulerede positive effekt bør imidlertid holdes op mod den akkumulerede 
effekt på det private forbrug. Det private forbrug bestemmes som en fast andel af 
husholdningernes disponible indkomst, som består af aflønning af bl.a. primære pro-
duktionsfaktorer, offentlige transfereringer og indkomstskat. Den faldende aflønning 
af kapital og arbejdskraft i kvote- og harmoniscenariet indebærer således et fald i det 
private forbrug. I perioden fra 2005 til 2020 er det akkumulerede private forbrug knap 
38 mia. kr. lavere end i grundforløbet i kvotescenariet, mens det er godt 7 mia. kr. la-
vere i harmoniscenariet (løbende priser). Forbedringerne af Danmarks finansielle net-
toposition over for udlandet er således sket på bekostning af det private forbrug, der 
er faldet betydeligt i den betragtede periode. 
 
I teknologiscenariet forudsættes lovkravet af føre til en mere arbejds- og specielt kapi-
talintensiv svineproduktion, således at den her i scenariet betragtede stramning sam-
menlignet med de tidligere scenarier frigør færre produktionsfaktorer til brug for an-
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dre erhverv i dansk økonomi. Den indenlandske anvendelse reduceres tilsvarende 
mindre (aflønningen af de primære produktionsfaktorer falder mindre), og dermed re-
duceres eksporten mere end importen i dette scenario. Danmarks finansielle nettopo-
sition over for udlandet beregnes til at forværres med 6 mia. kr. 
 
Pålægges svinesektoren meromkostninger begrundet i hensynet til fødevaresikkerhed 
og dyrevelfærd samtidig med, at betalingsvilligheden ændres, er svineproduktionen 
uændret, hvorfor efterspørgslen efter kapital og arbejdskraft i svinesektoren stiger 
med deraf følgende stigende indenlandsk omkostningsniveau til følge. Dermed for-
værres Danmarks internationale konkurrenceevne, således at handelsbalancen forvær-
res, og værdien af Danmarks nettoaktiver over for udlandet forringes med 4 mia. kr. 
 
 
Effekter i andre sektorer 

Kun i scenariet, hvor harmonikravet strammes, påvirkes andre sektorer end svinesek-
toren direkte, idet scenariet er konstrueret således, at harmonikravet strammes i samt-
lige animalske sektorer. Imidlertid har stramningen begrænset effekt på den øvrige 
animalske produktion. Produktionen i kvægsektoren er reguleret af mælkekvoten, så-
ledes at den er upåvirket af stramningen af harmonikravet. Heller ikke i fjerkræsekto-
ren har harmonikravsstramningen nogen større effekt på produktionen. Ganske vist 
stiger produktionsomkostningerne, men dette opvejes af den faldende aflønning af 
kapital og arbejdskraft. I pelsdyrsektoren reduceres produktionen med 1 pct. på langt 
sigt. 
 
Produktionsændringer i de øvrige sektorer afhænger af, om der er tale om eksport- el-
ler hjemmemarkedserhverv. Produktionen i eksporterhverv som medicinal-, metal- og 
maskinindustrierne stiger, når konkurrenceevnen forbedres, og falder, når den forvær-
res. Derimod falder produktionen i hjemmemarkedserhverv som servicesektoren og 
detailhandelen i alle scenarier pga. den lavere økonomiske aktivitet i samfundet i for-
hold til grundforløbet. 
 
Den samlede effekt af de betragtede ændringer i svinesektorens produktionsvilkår for 
de fødevareproducerende erhverv illustreres i tabel 3 ved den samlede beskæftigelse 
og bruttofaktorindkomst (BFI) i disse erhverv. Når svineproduktionen reduceres, slår 
det igennem på den samlede beskæftigelse i de fødevareproducerende erhverv, som 
reduceres med mellem 2.000 og 7.500 personer på langt sigt. Ca. 80 pct. af beskæfti-
gelsesnedgangen finder sted i svineslagterisektoren. Den reducerede beskæftigelse og 
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den faldende aflønning af arbejdskraft og kapital implicerer, at de fødevareproduce-
rende erhvervs bruttofaktorindkomst reduceres. Faldet modereres i mindre grad af, at 
de vegetabilske sektorers bidrag til jordrenten øges som følge af den øgede efter-
spørgsel efter landbrugsjord til planteproduktion.  
 
Tabel 3. Beskæftigelse og BFI i de fødevareproducerende erhverv på langt sigt 

 
 
 
 Grundforløb Kvote Harmoni Teknologi

Fødevaresik-
kerhed og 

dyrevelfærd
   
  Ændring i forhold til grundforløbet 
Beskæftigelse, antal personer 150.934 -7.521 -1.962 -2.400 398
BFI, mio.kr. 104.226 -2.254 -211 -2.458 169
 

 
 
Effekter på husdyrgødningens kvælstofindhold og ammoniakfordampning 

I samtlige scenarier ekskl. fødevaresikkerheds- og dyrevelfærdsscenariet falder den 
samlede animalske produktion, hvorfor mængden af husdyrgødning reduceres.3 Som 
følge heraf reduceres kvælstofindholdet i husdyrgødning, jf. figur 3.  
 
Størrelsesordenen af effekterne følger størrelsen af effekterne på den primære svine-
produktion. Således opnås den mindste effekt, når harmonikravet strammes. Det kan 
umiddelbart synes paradoksalt, da indgrebet netop er designet til at udvirke forbedrin-
ger på dette område. Imidlertid illustrerer det harmonikravets begrænsede betydning 
på nationalt plan: da omkostningerne til harmonijord kun udgør en forholdsvis be-
grænset del af svinesektorens samlede omkostninger, har en stramning af harmoni-
kravet en begrænset effekt i forhold til stigninger i andre omkostninger, så længe ef-
terspørgslen efter harmonijord ikke begrænses af landbrugsarealets størrelse. Det bør 
dog erindres, at i analysen betragtes kun de landsdækkende effekter. En stramning af 
harmonikravet kan have langt større effekter på svineproduktionens størrelse og hus-
dyrgødningens kvælstofindhold i egne af landet med en høj koncentration af animalsk 
produktion. 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Det er endvidere sandsynligt, at indførsel af en ny teknologi muliggør en mere effektiv og hen-

sigtsmæssig udnyttelse af kvælstoffet, end det er muligt i dag. 
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Figur 3. Kvælstofindhold i gødning på langt sigt, ændring i forhold til grundforlø-
bet, tons N 
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Det er forbundet med større usikkerhed at sammenligne effekterne på ammoniakfor-
dampningen fra husdyrgødning i de forskellige scenarier, da indførsel af en ny tekno-
logi både påvirker ammoniakfordampningen gennem ændringer i produktionens stør-
relse og som følge af ændret omgang med og/eller behandling af husdyrgødning af-
hængig af hvilken specifik ny teknologi, der indføres. Det er imidlertid vanskeligt at 
vurdere, i hvilket omfang en generel indførelse af højteknologisk gylleseparering kan 
bidrage til at forbedre miljøet, idet gylleseparering er en ny teknologi, der fortsat be-
finder sig på forsøgs- og udviklingsstadiet. Er der fx tale om højteknologisk gyllese-
paration, reduceres ammoniakfordampningen fra lagring og udbringning med op til 
2/3 (et skøn som formentlig er optimistisk). Da fordampningen herfra udgør knap 50 
pct. af den samlede ammoniakfordampning fra svineproduktionen, bidrager den ny 
teknologi således i sig selv kraftigt til at reducere ammoniakfordampningen. 
 
Sammenligning af effekterne på ammoniakfordampningen vanskeliggøres også af, at 
miljøeffekterne ledsages af forskellige samfundsøkonomiske effekter. Dette søges der 
taget hensyn til ved at sætte den reducerede ammoniakfordampning i forhold til den 
tabte samfundsproduktion opgjort i 2000-priser. Derved fås et udtryk for prisen på de 
opnåede miljøforbedringer. Således kan det beregnes, at det koster godt 500 kr. i tabt 

 
18    Dansk svineproduktion i perspektiv, FØI 



BNP at reducere ammoniakfordampningen i husdyrgødning med et kilo kvælstof 
gennem en stramning af harmonikravet eller gennem indførsel af en produktionskvo-
te. Ses bort fra effekterne på ammoniakfordampning, der virker gennem ændret om-
gang med og/eller behandling af husdyrgødning i teknologiscenariet, er det sam-
fundsøkonomisk dyrere at reducere ammoniakfordampningen i dette scenario.  
 
Det må imidlertid forventes, at ammoniakfordampningen reduceres yderligere i for-
bindelse med anvendelsen af den ny teknologi. Den yderligere reduktion, der kræves 
for at gøre det billigere at opnå miljøforbedringer gennem indførsel af ny teknologi 
end gennem stramninger af harmonikravet, er endog begrænset. Således vil en yderli-
gere reduktion af ammoniakfordampningen på 3 pct. eller derover gøre det billigere 
for samfundet som helhed at opnå miljøforbedringer ad denne vej. Er der tale om høj-
teknologisk gylleseparation, og reduceres ammoniakfordampningen fra lagre og ud-
bringning med 2/3, giver det anledning til en yderligere reduktion på 27 pct. Som føl-
ge heraf falder den samfundsmæssige pris på miljøforbedringen til ca. 150 kr./kg N, 
hvilket er langt under prisen i harmoni- og kvotescenariet.  
 
En vurdering af den samfundsøkonomiske pris på de miljøforbedringer, der opnås 
gennem indførsel af ny teknologi, bør også ske under hensyntagen til, at scenariet er 
relativt ekstremt. Således betragtes en meget dyr ny teknologi, som det pålægges 
samtlige producenter at indføre. Gøres indførslen frivillig mod at harmonikravet lem-
pes, vil det sandsynligvis være rentabelt at implementere denne teknologi i visse egne 
af landet med gode naturgivne og økonomiske vilkår for svineproduktion og med stor 
husdyrtæthed, således at prisen på miljøforbedringerne reduceres yderligere.  
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1. Indledning 

Rapporten er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet ”Den danske svinepro-
duktions samfundsmæssige betydning”. Formålet med projektet er at give en samlet 
vurdering af svinesektorens samfundsmæssige betydning, hvor både svineeksporten 
og miljøproblemerne knyttet til svineproduktionen inddrages i analysen. Indeværende 
rapports bidrag til projektet er dels et grundforløb, dels en analyse af konsekvenserne 
af et udvalgt antal scenarier for svinesektoren, dansk landbrug generelt og samfundet 
som helhed.4 Scenarierne er bl.a. baseret på diskussioner i forskergruppen samt skrift-
lige bidrag fra andre medlemmer af gruppen.  
 
Analyserne gennemføres ved anvendelse af FØI’s dynamiske generelle ligevægtsmo-
del, der omfatter samtlige sektorer i den danske økonomi og de gensidige interaktio-
ner mellem producenter, investorer, forbrugere, den offentlige sektor og udlandet så-
vel indenfor en periode som over tid. Specifikation af disse interaktioner sikrer konsi-
stente forløb over tid, hvor såvel direkte som indirekte effekter inddrages i analysen. 
 
Rapporten indledes med en kort beskrivelse af analysens baggrund, og der henvises til 
relevante bidrag fra andre deltagere i projektgruppen. Den anvendte model og det an-
vendte datagrundlag beskrives i afsnit 3. Afsnit 4 indeholder diverse informationer 
om grundforløbet: metode, inputs og udvikling med særlig vægt på svinesektoren og 
relaterede sektorer. I afsnit 5 beskrives de alternative scenarier, ligesom afsnittet in-
deholder rapportens hovedresultater. I afsnit 6 diskuteres nogle af analysens forud-
sætninger, mens afsnit 7 indeholder hovedkonklusionerne.  

 

 
 

                                                 
4 Overvejelser vedrørende strukturudviklingen og regionale effekter berøres således kun perifert. 
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2.  Baggrund for analysen 

Baggrunden for forskningsprojektet ”Den danske svineproduktions samfundsmæssige 
betydning” er svineproduktionens økonomiske og samfundsmæssige betydning igen-
nem det meste af det sidste århundrede – ikke mindst denne produktionsgrens place-
ring i den miljøpolitiske debat. Udviklingen og rammevilkårene for dansk svinepro-
duktion er beskrevet indgående i Hansen (2002). Med udgangspunkt i denne rapport 
opridses i det følgende hovedtræk af udviklingen de seneste årtier. 
 
Gennem de seneste 30 år er svineproduktionen i Danmark vokset markant. En stor del 
af produktionen afsættes internationalt: eksporten af svinekød er steget med gennem-
snitligt 3,1 pct. pr. år i perioden fra 1970 til i dag, således at værdien af svinekødeks-
porten udgjorde 26 mia. kr. i 2000 svarende til 6,5 pct. af den samlede danske eks-
portværdi. Til sammenligning udgør værdien af den primære svineproduktion samt de 
tilknyttede forædlings- og forarbejdningsindustrier kun 2,9 pct. af den samlede inden-
landske produktionsværdi. Samfundsøkonomisk har svineproduktionen således især 
stor betydning for eksporten, og dermed for Danmarks muligheder for at afdrage på 
gælden over for udlandet. 
 
Væksten i produktionen er sket gennem en forøgelse af besætningernes størrelse. 
Samtidig har omkostningsstrukturen betydet færre landbrugsbedrifter, således at svi-
neproduktionen er blevet mere koncentreret. Denne udvikling har givet anledning til 
større opmærksomhed omkring husdyrgødningens forureningen af det omgivende 
miljø lokalt såvel som nationalt. Fokus har navnlig været rettet mod kvælstofforure-
ningen, som sker gennem ammoniakfordampning og udvaskning af nitrat. Med hen-
blik på at begrænse denne forurening er landbruget gennem de seneste årtier blevet 
underlagt en række miljømæssige reguleringer – fx grænser for hvor meget husdyr-
gødning, der må udbringes på markerne pr. hektar gødningsegnet areal, loft over for-
bruget af kvælstofgødning i den enkelte bedrift og regler vedrørende opbevaring og 
udbringning af husdyrgødning. 
 
Betragtes fremtiden for dansk svineproduktion, tegner der sig et broget billede af ud-
fordringer og muligheder. Her skal blot nævnes enkelte tendenser. 
 
Hidtil er de miljømæssige restriktioner blevet strammet løbende. En fortsat udvikling 
i retning af strammere miljøkrav kan derfor ikke udelukkes i fremtiden. Alternativt 
kan man forestille sig en teknologisk løsning på problemet. I Hermansen (2002) be-
skrives, hvordan den teknologiske udvikling går i retning af fx nye muligheder for re-
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duktion af ammoniakfordampning samt metoder til separation af husdyrgødningens 
næringsstoffer og afgasning af gylle. Indførelse af sådanne teknikker vil retfærdiggøre 
en lempelse eller evt. et totalt bortfald af en del miljømæssige restriktioner. Indførel-
sen er imidlertid en omkostningstung byrde for den enkelte producent, således at de 
omkostningskrævende miljømæssige krav evt. blot erstattes af omkostningskrævende 
krav om indførsel af ny teknologi. 
 
Også ændrede forbrugerholdninger i retning af stigende krav til dyrevelfærd og føde-
varesikkerhed kan påføre svinesektoren øgede omkostninger i fremtiden. Lassen et al 
(2002) har undersøgt danske borgeres holdninger til svin og svineproduktion. Under-
søgelsen afslører, at svinenes velfærd spiller en markant rolle, men når spørgsmålet 
handler om den enkeltes forbrug i hverdagen, trænges dyrevelfærd i baggrunden til 
fordel for privatøkonomien. Jeppesen et al (2002) understreger dyrevelfærdens betyd-
ning på visse eksportmarkeder - især de nordeuropæiske markeder. Ligeledes afslører 
denne undersøgelse et stort krav til fødevaresikkerhed på stort set alle Danmarks af-
sætningsmarkeder. Det er derfor vigtigt at bruge ressourcer på at undgå kriser og på et 
solidt og velfungerende kriseberedskab. Spørgsmålet for svineproducenterne er så, 
om omkostningerne i forbindelse med øget dyrevelfærd og fødevaresikkerhed kan 
overvæltes på priserne eller ej. 
 
På verdensmarkedet kan ændringer i udbuddet af svinekød få betydning for udviklin-
gen i den danske svineproduktion i fremtiden. Jeppesen et al peger på tre tendenser. 
For det første vil en fortsat reduktion af handelshindringer verden over øge den inter-
nationale konkurrence. For det andet vil en øget grad af selvforsyning på visse mar-
keder mindske behovet for importeret kød. For det tredje kan den danske eksport bli-
ve truet af, at der kommer nye markedsdeltagere i verdenshandelen med svinekød. 
Det drejer sig om lande som Kina og de østeuropæiske lande. 
 
Selve rammerne for svineproduktionen kan også blive ændret væsentligt i fremtiden. 
Det afhænger i høj grad af, hvordan EU’s udvidelse forløber og hvilke konsekvenser, 
det får for den fælles landbrugspolitik. P.t. er der stor usikkerhed om disse forhold. Ét 
er dog sikkert: efterhånden som udvidelsen skrider frem, bliver det stadig sværere at 
opretholde skatteborgernes villighed til at subsidiere landbrugsproduktionen i EU – en 
situation som kan tænkes at være til svineproducenternes fordel i og med, at netop 
denne produktion stort set foregår på verdensmarkedsvilkår.  
 
Der eksisterer således en række udfordringer for den danske svinesektor i fremtiden. 
Sektorens håndtering af disse udfordringer vil få betydning for dansk landbrug og 
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samfundet som helhed. Indeværende rapports rolle i forskningsprojektet er at kvanti-
ficere konsekvenserne af et udvalgt antal scenarier for svinesektoren, dansk landbrug 
generelt og samfundet som helhed. FØI’s dynamiske generelle ligevægtsmodel Dy-
namic-AAGE er velegnet til en sådan totalanalyse, idet: 
 

�� Dynamic-AAGE inddrager den samlede økonomi, således at udviklingen på 
såvel sektorniveau som for samfundet som helhed kan analyseres; 

�� Beregninger med Dynamic-AAGE sikrer, at hvert scenario hænger logisk 
sammen og er konsistent. Fantasien er således disciplineret af en række anta-
gelser om gældende sammenhænge, som er afdækket i forskningen af det nu-
tidige samfund; 

�� Dynamic-AAGE inddrager de gensidige interaktioner mellem alle aktører så-
vel indenfor en periode som mellem perioder, hvilket muliggør analyser over 
tid. 

�� Ved beregninger med Dynamic-AAGE kvantificeres konsekvenserne af alter-
native udviklingsforløb, således at de kan holdes op mod hinanden. 

 
Analyserne tager udgangspunkt i et såkaldt grundforløb. Grundforløbet er karakterise-
ret ved, at der ikke antages at ske radikale ændringer i svineproducenternes vilkår. Så-
ledes forventes der ikke at ske ændringer i den førte miljø- og landbrugspolitik, der 
indføres ikke ny teknologi, forbrugernes præferencer ændrer sig ikke i forhold til i 
dag, og verdensudbuddet af svinekød ændrer sig ikke markant. 
  
Mod dette grundforløb holdes et antal scenarier. Ved valg af scenarier er der lagt vægt 
på følgende forhold. For det første skal den ændring, der analyseres, have en vis øko-
nomisk betydning. For det andet skal ændringen kunne kvantificeres. En tendens i 
retning af, at forbrugerne bliver mere fokuseret på sundhed, bliver således ikke analy-
seret. Derimod kan ændringer i forbrugernes betalingsvillighed godt analyseres inden 
for rammerne af Dynamic-AAGE. For det tredje analyseres én ændring af gangen. 
  
I scenarierne berøres nogle af de primære udfordringer, som den danske svinesektor 
og det danske samfund står over for: miljøproblemer, ny teknologi og ændrede for-
brugerholdninger. Det første scenario er relativt ekstremt og er primært medtaget af 
illustrative hensyn og som sammenligningsgrundlag for de øvrige scenarier. I scenari-
et analyseres konsekvenserne af en 25 procents reduktion af den danske svineproduk-
tion. Det næste scenario er mere realistisk set i et historisk perspektiv. Her belyses 
miljøproblemerne i forbindelse med den animalske produktion generelt, og det anta-
ges, at problemerne søges løst ved en generel stramning af harmonikravet. I de tre 
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næste scenarier antages der at fremkomme en teknologisk løsning på miljøproblemer-
ne i forbindelse med svineproduktionen, således at de miljømæssige reguleringer kan 
lempes. I de to sidste scenarier antages ændrede forbrugerholdninger at give anled-
ning til krav om større fødevaresikkerhed og bedre dyrevelfærd, hvilket pålægger svi-
nesektoren øgede produktionsomkostninger. I alle scenarier analyseres betydningen af 
de omtalte ændringer for den primære svinesektor og dertil knyttede sektorer samt for 
samfundet som helhed. Endvidere søges effekterne på husdyrgødningens kvælstof-
indhold og ammoniakfordampning kvantificeret.5  
 

                                                 
5  Scenarierne omfatter ikke analyser af konsekvenserne af ændringer i verdensudbuddet af svinekød 

eller af ændringer i EU’s landbrugspolitik som følge af udvidelsen. Sådanne analyser ville kræve 
inddragelse af andre modelkoncepter end Dynamic-AAGE, hvilket er et omfattende arbejde, som 
ligger udenfor projektets rammer. 
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3. Model og datagrundlag 

Fødevareøkonomisk Institut har i en årrække anvendt en statisk generel ligevægtsmo-
del (AAGE) til analyser på det landbrugsøkonomiske område.6 Inden for de sidste par 
år har instituttet i samarbejde med Monash University i Australien udviklet en dyna-
misk version af modellen, Dynamic-AAGE.  
 
En generel ligevægtsmodel beskriver på systematisk vis en given økonomi. AAGE-
modellen er en input-output baseret generel ligevægtsmodel, dvs. den omfatter samt-
lige erhverv i økonomien og dermed også de enkelte erhvervs sammenhænge med re-
sten af økonomien. Den er baseret på den forudsætning, at økonomiens ressourcer 
(ekskl. arbejdskraft) er fuldt udnyttede, samtidig med at de økonomiske agenter (virk-
somheder, forbrugere mv.) er underlagt eksplicitte budgetbegrænsninger.  
 
At modellen er input-output baseret betyder, at simulationer med modellen er baseret 
på en input-output tabel for et basisår. En input-output tabel er en beskrivelse af sam-
fundets produktionsstruktur og anvendelse af varer og tjenester. Tabellen beskriver, 
hvorledes de enkelte erhvervs produktion anvendes som halvfabrikata i erhvervet selv 
og i de øvrige erhverv samt den endelige anvendelse i form af forbrug, investering og 
eksport. Ligeledes beskrives i tabellen, hvorledes de enkelte erhvervs produktions-
værdi kan opdeles på halvfabrikata, arbejdskraft, kapital, skatter og indkomst. En in-
put-output tabel kan opfattes som en detaljeret opsplitning af nationalregnskabets ho-
vedkonti for varer og tjenester, produktion og indkomstdannelse. Indeværende frem-
skrivning baseres på Danmarks Statistiks input-output tabel for 1995. 
 
Den dynamiske version af AAGE-modellen repræsenterer en systematisk tilgang til 
den økonomiske analyse af økonomiens tilpasningsprocesser. Den bygger på aner-
kendt teoretisk og empirisk økonomi, der samtidig fanger de kortsigtede stivheder i 
økonomien og beskriver tilpasningen til de langsigtede ligevægte. Simulationer med 
Dynamic-AAGE producerer en sekvens af årlige løsninger, der er bundet sammen via 
intertemporale ligninger.7 Dette afsnit beskriver modelstrukturen og det initiale data-
sæt. 

                                                 
6 I Frandsen (2001) gives en række konkrete eksempler. 
7 Dynamisk-AAGE er dokumenteret i Adams (2000). 
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3.1. Dynamic-AAGE 

I modellen skelnes mellem fem typer af agenter: producenter, investorer, husholdnin-
ger, en offentlig sektor og udlandet. Agenternes udbud og efterspørgsel bestemmes 
gennem optimerende adfærd i markeder, der er karakteriseret ved fuldkommen kon-
kurrence, således at alle agenter tager markedspriserne som givne. Der er ligevægt på 
alle markeder undtagen på arbejdsmarkedet, hvor der kan eksistere arbejdsløshed. 

Produktion 

I modellen skelnes mellem 50 sektorer, som producerer 56 varer. Sektor- og vareag-
gregeringen fremgår af Appendiks A. I produktionen anvendes fysisk kapital, arbejds-
kraft og halvfabrikata. De vegetabilske landbrugssektorer anvender tillige landbrugs-
jord. Produktionen sker i overensstemmelse med nestede CES-produktionsteknolo-
gier, jf. figur 3.1. Dog bestemmes på øverste niveau anvendelsen af 1) et aggregat af 
 

kr i 

Figur 3.1. Nestingstrukturen 
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kapital, arbejdskraft, jord og halvfabrikata, 2) ikke-varefordelt import (en lille særlig 
importgruppe) og 3) afgifter i faste andele, ligesom anvendelsen af halvfabrikata 
(ekskl. energi , pesticider og gødning) fordeles på underkomponenter i overensstem-
melse med en Leontief teknologi. Det forudsættes, at virksomhederne betragter im-
porterede og dansk-producerede varer som imperfekte substitutter, således at impor-
ten beskrives ved Armingtons specifikation. Virksomhedernes inputefterspørgsel be-
stemmes ved omkostningsminimering givet priserne i økonomien. 

Investeringsteori 

Modellens investorer stiller midler til rådighed til fremstilling af sektor-specifik kapi-
tal. Selve produktionen af kapital sker efter samme mønster som produktionen af an-
dre varer, altså ved nestede produktionsteknologier og omkostningsminimering. Ene-
ste forskel er, at der ikke direkte anvendes primære inputs til fremstilling af kapital. 
De primære inputs anvendes kun indirekte gennem faktorindholdet i de forbrugte 
halvfabrikata. 
 
Investeringsomfanget i en sektor afhænger af det forventede afkast på investeringen i 
forhold til den historiske afkastrate i sektoren. Investorerne antages at være risikoa-
verse, hvilket sikrer en endelig hældning på investeringskurven. Figur 3.2 illustrerer 
sammenhængen. 
 
På figuren ses en positiv sammenhæng mellem kapitalens vækstrate og den forvente-
de afkastrate, dvs. at investeringsniveauet afhænger positivt af den forventede afkast-
rate. Det ses også, at investorerne er forsigtige: kun hvis den forventede afkastrate er 
større end det historisk normale niveau, vil investeringsniveauet være af et sådan om-
fang, at vækstraten overskrider det historisk normale niveau. Omvendt hvis den for-
ventede afkastrate ligger under den historisk normale rate, stiller investorerne så få 
midler til rådighed for sektoren, at vækstraten ligger under det historisk normale ni-
veau.8 Hvis den forventede afkastrate er lig den historisk normale rate, giver investe-
ringsomfanget den historisk normale vækstrate. 
 
Investesteringsadfærdens følsomhed over for ændringer i den forventede afkastrate i 
forhold til den historisk normale rate bestemmes af kurvens hældning i punkt C, hvor 
den faktiske vækstrate er sammenfaldende med det historisk normale niveau. 
                                                 
8 Teorien kan sammenlignes med teorien om installeringsomkostninger. I henhold til denne begræn-

ses investeringsomfanget af, at omkostningerne ved at installere en enhed kapital afhænger posi-
tivt af investeringsomfanget. Her begrænses investeringsomfanget af, at investorerne er forsigtige.   
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Figur 3.2. Investeringskurven 
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Investeringsteorien giver mulighed for eksistensen af forskellige holdninger til risiko i 
forskellige sektorer. Risiko kvantificeres ved den historisk normale afkastrate: jo stør-
re den er i en sektor, jo større er risikoen ved at investere i den pågældende sektor. 
Heraf følger, at jo mere risikabelt det er at investere i en sektor, jo større forventet af-
kastrate kræves for at give en bestemt vækstrate.9 
 
Den forventede afkastrate i et år defineres som nutidsværdien af at investere i en en-
hed kapital i det år givet forventninger til fremtidige renter og priser. Modellen giver 

                                                 
9  I modelberegningerne antages den historisk normale afkastrate i den primære svinesektor at ligge 

en anelse under den gennemsnitlige afkastrate i økonomien som helhed. Dvs. at det er lidt mindre 
risikabelt at investere i kapital til brug i den primære svinesektor end i kapital til brug i mange in-
dustrisektorer. 
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mulighed for to alternative forventningsdannelsesteorier: statiske og rationelle for-
ventninger. Under statiske forventninger tager investorerne kun hensyn til nuværende 
renter og priser, når de danner forventninger til afkastraten. Under rationelle eller mo-
delkonsistente forventninger er de forventede renter og priser i fremtiden identiske 
med de faktiske renter og priser i økonomien i de år. 

Husholdningernes adfærd 

Der eksisterer et endeligt antal identiske husholdninger. Den repræsentative hushold-
ning maksimerer et hierarkisk system af nyttefunktioner. I første omgang fordeles 
forbruget på 9 vareaggregater i et lineært udgiftssystem, hvor nyttefunktionen er addi-
tiv og separabel, således at marginalnytten af en vare er uafhængig af forbruget af an-
dre varer. Herefter fordeles forbruget på underkomponenter baseret på homothetiske 
nyttefunktioner (CES eller Leontief). Opsplitningen af forbruget på dansk-
producerede og importerede varer sker i henhold til Armingtons specifikation. En 
Keynesiansk forbrugsfunktion bestemmer husholdningernes samlede forbrugsudgifter 
som en funktion af deres disponible indkomst. Idet husholdningerne antages at eje 
samtlige produktionsfaktorer i økonomien, beregnes deres indkomst som summen af 
aflønning af de primære produktionsfaktorer, afkast af diverse omsættelige produkti-
onskvoter, pensioner, arbejdsløshedsunderstøttelse og andre overførselsindkomster 
samt afkast af Danmarks finansielle nettoaktiver over for udlandet. Den disponible 
indkomst fremkommer ved at fratrække indkomstskatten. 
 

Den offentlige sektor 

Den offentlige sektor pålægger produktions- og indkomstskatter, subsidierer produk-
tionen, investerer og forbruger varer. Skattesatser og subsidieringsrater behandles 
normalt som eksogene variable i modellen. Den offentlige sektors investeringer be-
stemmes på samme måde som den private sektors investeringer, dvs. ved en funktion, 
der relaterer investeringerne til det forventede afkast. Modellen giver mulighed for tre 
alternative metoder til bestemmelse af det offentlige forbrug: (i) det offentlige forbrug 
bestemmes endogent som en fast andel af fx det private forbrug; (ii) det bestemmes 
endogent som et instrument, der varierer for at sikre et givet offentligt budget; og (iii) 
det bestemmes eksogent.10 

                                                 
10 I modelberegningerne anvendes forskellige lukningsmetoder i grundforløbet og i scenarierne. I 

grundforløbet bestemmes udviklingen i det offentlige forbrug eksogent, mens det offentlige for-
brug i scenarierne tilpasser sig, så forholdet mellem den offentlige sektors budgetbalance og no-
minel BNP er konstant over tid (lukningsmetode nr. ii). 
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Eksport 

Foruden importefterspørgselsfunktionerne beskrives relationerne til udlandet ved eks-
portefterspørgselsfunktioner. I modellen skelnes mellem tre typer af eksportvarer: tra-
ditionelle, ikke-traditionelle og specielle varer. Varer, hvor 40 pct. eller mere af det 
samlede salg eksporteres, klassificeres som traditionelle eksportvarer. For disse varer 
modelleres individuelle udenlandske efterspørgselskurver, hvor efterspørgslen afhæn-
ger negativt af varens pris. Varer, hvor en mindre del af det samlede salg går til eks-
port, klassificeres som ikke-traditionelle eksportvarer. Den udenlandske efterspørgsel 
efter denne type varer beskrives ved en funktion, hvor efterspørgslen afhænger af en 
sammensat pris på alle ikke-traditionelle eksportvarer. Den tredje type af eksportvarer 
kræver speciel modellering. Det drejer sig fx om C49. Transport og kommunikation, 
hvor eksporten primært består af søtransport i udenlandske farvande og betalinger til 
danske teleselskaber og postvæsenet fra udenlandske kommunikationsvirksomheder 
for at håndtere indkomne telefonopkald og post. Udlandets efterspørgsel efter C49. 
Transport og kommunikation er således uafhængig af de danske omkostningsstruktu-
rer. 

Intertemporale links 

Modellen inkluderer tre intertemporale links: kapitalakkumulation, gældsakkumulati-
on og en lagged tilpasningsproces på arbejdsmarkedet.  
 
Investeringer, der foretages i år t bliver operationelle ved starten af år t+1, så det 
kapitalapparat, der er til rådighed for sektor i i år t+1, er givet ved følgende udtryk: 
 

)i(I)i(K))i(1()i(K tt1t ����
�

 
hvor 
Kt(i) = kapitalapparatet i sektor i primo år t; og 
�(i) = afskrivningsraten på kapital i sektor i. 
 
Der eksisterer to former for gældsakkumulation: den offentlige sektors nettogæld 
samt Danmarks udlandsgæld. Over tid bestemmer den offentlige sektors årlige bud-
getsaldi udviklingen i den offentlige gæld. Budgetsaldoen beregnes i modellen som 
forskellen mellem den offentlige sektors samlede indtægter og udgifter, idet der tages 
hensyn til rentebetalinger af gælden. Udlandsgælden opdateres med saldoen på beta-
lingsbalancens løbende poster. Saldoen på de løbende poster udgøres af saldoen på 
handelsbalancen og saldoen på indkomstbalancen. Begge saldi beregnes eksplicit i 
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modellen. Ved beregning af indkomstbalancen tages hensyn til renter og afkast af 
Danmarks finansielle aktiver og passiver over for udlandet. 
 
I komparativ-statiske analyser gøres ofte en af følgende to antagelser om beskæftigel-
se og realløn: 
 

�� reallønnen er fuldt fleksibel, således at en politikændring hverken har kort- el-
ler langsigtede effekter på beskæftigelsen 

�� reallønnen er stiv, således at al tilpasning som følge af en politikændring sker 
i beskæftigelsen. 

 
I Dynamic-AAGE inkorporeres en lagget tilpasningsproces, der  tillader, at reallønnen 
kan være stiv på kort sigt, hvor det så i stedet er beskæftigelsen, der tilpasser sig. Men 
på længere sigt er reallønnen fleksibel, således at beskæftigelsen vender tilbage til sit 
normale niveau. Det normale niveau vil normalt ligge under arbejdsudbuddet, således 
at der eksisterer arbejdsløshed i modellen. 

3.2. Tilpasninger af model og datagrundlag 

FØI’s arbejde med Dynamic-AAGE har hidtil ikke omfattet harmoni- og arealkravet, 
hvorfor der i forbindelse med indeværende forskningsprojekt har været behov for at 
foretage tilpasninger af model og datagrundlag. I den hidtil anvendte version af mo-
dellen anvendes landbrugsjord udelukkende som produktivt input i den vegetabilske 
produktion. Landbrugsarealets størrelse bidrager derfor udelukkende til at begrænse 
den vegetabilske produktion, og økonomien i den vegetabilske produktion bestemmer 
jordrentens størrelse.  
 
I nærværende analyse indbygges harmoni- og arealkravet i modellen ved at betragte 
landbrugsjord som to separate produktionsfaktorer – én produktionsfaktor til brug 
som voksemedium i planteproduktionen og en anden produktionsfaktor til brug i hus-
dyrproduktionen i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. De to anvendelser 
af landbrugsarealet udelukker ikke hinanden - hele landbrugsarealet ekskl. brak kan 
anvendes samtidig i plante- og husdyrproduktionen. Fremgangsmåden indebærer, at 
jordrenten bestemmes såvel af økonomien i planteproduktionen som af økonomien i 
husdyrproduktionen. 
 
Modelteknisk inkorporeres harmonikravet ved at specificere et nyt øverste niveau i 
nestingstrukturen for de husdyrproducerende sektorer. Det indebærer, at på øverste 

 
Dansk svineproduktion i perspektiv, FØI     33



niveau bestemmes indsatsen af landbrugsjord og et aggregat af alle andre inputs i 
henhold til en Leontief teknologi.  
 
I planteproduktionen bestemmes jordrenten dér, hvor der er ligevægt mellem udbud 
og efterspørgsel. Samme metode kan ikke anvendes til bestemmelse af jordrenten i 
husdyrproduktionen, da harmoniarealet kun udgør ca. halvdelen af det samlede land-
brugsareal. Husdyrproduktionens bidrag til jordrenten ville i givet fald blive nul, og 
harmonikravet ville ikke begrænse husdyrproduktionens omfang. I stedet specificeres 
en relation, der angiver jordrenten som en positiv funktion af det samlede harmoni-
areal. Argumentet for, at husdyrproduktionens bidrag til jordrenten (udtrykt i kroner 
pr. hektar) vokser med husdyrproduktionens størrelse, er, at en lille husdyrproduktion 
i landbruget som helhed indikerer, at husdyrproduktionen kun lige kan betale sig, selv 
i egne af landet med de bedste naturgivne og økonomiske betingelser herfor. Er hus-
dyrproduktionen omvendt så stor, at stort set hele landbrugsarealet anvendes som 
harmoniareal, må husdyrproduktionen være rentabel, selv i egne af landet med de dår-
ligste vilkår for husdyrproduktion. Dette betyder, at husdyrproduktionens bidrag til 
jordrenten – udtrykt i kr. pr. ha harmoniareal – er stor ikke blot i egne af landet med 
de bedste produktionsvilkår, men også i landet som helhed.  
 
Som omtalt i afsnit 3 baseres simulationer med Dynamic-AAGE på data for 1995. 
Den initiale database skal således udvides med oplysninger om harmoniarealet og 
jordaflønningen i hver enkelt animalsk sektor i 1995.   
 
Størrelsen af den enkelte animalske sektors harmoniareal afhænger bl.a. af sektorens 
størrelse udtrykt i antal dyreenheder. Det totale antal dyreenheder i de fire animalske 
sektorer i 1995 (kvæg mv., svin, pelsdyr og fjerkræ) opgøres ud fra husdyrbestan-
den/produktionen i dette år samt den i dette år gældende definition af en dyreenhed 
ifølge husdyrbekendtgørelsen. Af tabel 3.1 ses, at det samlede harmoniareal var 
1.209.438 ha. i 1995, hvilket svarer til 48% af det dyrkede areal ekskl. brak. 
Svinesektoren beslaglagde det største harmoniareal med 594.094 ha eller 49% af det 
samlede harmoniareal. Kvægsektoren beslaglagde 45% af det samlede harmoniareal, 
mens de resterende 6 pct. fordeles på fjerkræ- og pelsdyrsektorerne. 
 
Det er ikke muligt at fremskaffe præcise oplysninger om, i hvilket omfang de animal-
ske sektorer bidrager til jordrenten i dansk landbrug. I stedet søges svineproduktio-
nens bidrag til jordrenten pr. ha estimeret, og dette tal anvendes som approksimation 
til jordaflønningen i samtlige animalske sektorer. Metoden bygger på en sammenlig- 
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Tabel 3.1. Beregning af harmoniarealet, 1995 
       
 
 
 

 
 

Enhed 

Antal 
enheder pr. 
dyreenhed

Bestand/
produktion

Antal 
dyreenheder

Harmoni-
krav

Harmoni
areal

    
Malkekøer, tunge racer 1 årsko 1,00 600.614 600.614
Malkekøer, Jersey 1 årsko 1,10 101.859 92.599
Hunopdræt, tunge racer 1 årsdyr 3,00 737.212 245.737
Hunopdræt, Jersey 1 årsdyr 5,00 125.024 25.005
Fedekalve, 162 kg 1 prod.-dyr 6,76 69.300 10.251
Ungtyre, 407 kg 1 prod.-dyr 2,43 229.700 94.527
Tyre og stude, 541 kg 1prod-dyr 1,09 118.300 108.532
Ammekøer uden opdræt 1 årsko 2,09 122.446 58.587
Kvæg i alt  1.235.852 2,3 537.327
Moderfår med lam 1 årsfår 8,0 67.255 8.407 2,0 4.204
Heste 1 årshest 2,0 17.716 8.858 2,0 4.429
Kvæg mv. i alt  1.253.117 545.960
Søer med smågrise til 25 kg 1 årsso 3,0 1.015.100 338.367
Slagtesvin, 25-95 kg 1 prod.-dyr 30,0 20.147.800 671.593
Svin i alt  1.009.960 1,7 594.094
Slagtekyllinger 1 prod.-dyr 2.500,0 112.446.000 44.978
Andet fjerkræ 1 årsdyr 150,0 7.035.000 46.900
Fjerkræ i alt  91.878 2,0 45.939
Mink, ildere o. lign. 1 årstæve 40,0 1.834.548 45.864
Ræve 1 årstæve 15,0 15.394 1.026
Pelsdyr i alt  46.890 2,0 23.445
I alt  2.401.845 1.209.438
 

 
 
ning af lønningsevnen i svinesektoren og i alle landbrugssektorer under ét baseret på 
FØI’s regnskabsstatistik. Lønningsevnen pr. arbejdstime er det beløb, der er tilbage til 
arbejdskraftens aflønning pr. arbejdstime, efter at alle andre omkostninger er afholdt. 
I statistikken henføres alle omkostninger vedrørende jorden til planteproduktionen. 
Hvis svineproduktionen  bidrager til jordrenten, må det således forventes, at lønnings-
evnen pr. arbejdstime i svinesektoren er højere end i landbrugsproduktionen som hel-
hed, hvilket er tilfældet. Lønningsevnen pr. arbejdstime i svinesektoren er gennem-
snitligt 34 pct. over niveauet for landbrugsproduktionen som helhed for årene 
1980/81-2000, jf. Appendiks B. I 1995 udgjorde lønningsevnen for samtlige land-
brugssektorer 96 kr. pr arbejdstime. Meraflønningen i svinesektoren på 34 pct. svare-
de derfor til 32,64 kr. pr arbejdstime. Ifølge statistikken var det gennemsnitlige ar-
bejdstidsforbrug i svinesektoren 24,8 timer pr. årsso i 1995, og der var 1.015.000 års-
søer ifølge Danmarks Statistiks landbrugsstatistik. Dette giver et samlet bidrag til 
jordrenten på 821 mio. kr. fra svinesektoren i 1995. Udtrykt i kroner pr. hektar har-
monijord svarer dette til en jordaflønning på 1.382 kr. i 1995.  
 
Ovenstående opgørelse af jordrenten er behæftet med usikkerhed. Det må fx forven-
tes, at jordrenten varierer mellem sektorer og mellem de enkelte landbrug afhængig af 
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regionale forskelle og forskelle mellem de enkelte bedrifter. En indikation af plausibi-
liteten af den beregnede jordrente fås ved at sammenholde svinesektorens bidrag på 
821 mio. kr. med den samlede jordrente i dansk landbrug. Opgjort på baggrund af den 
gennemsnitlige forpagtningsafgift, udgjorde den samlede jordrente ca. 5,4 mia. kr. i 
1995. Et bidrag på ca. 15 pct. af den samlede jordaflønning fra svinesektoren synes 
således plausibelt. 
 
I databasen har de animalske sektorers bidrag til jordrenten hidtil været henregnet un-
der aflønning af de øvrige primære faktorer. Aflønningen af de øvrige primære fakto-
rer skal derfor justeres som følge af, at jordaflønningen er medtaget eksplicit, således 
at de samlede omkostninger i hver af de fire animalske erhverv er uændret i forhold til 
den oprindelige database. Det gøres på en sådan måde, at forholdet mellem omkost-
ningerne til arbejdskraft og kapital er uændret i hver enkelt sektor. Tabel 3.2 angiver 
omkostningsstrukturen i de animalske sektorer i den reviderede database. 
 
Tabel 3.2. Omkostningsstrukturen i de fire animalske sektorer 

     
        Kvægsektor      Svinesektor         Fjerkræsektor     Pelsdyrsektor 
         
 Mio.kr. Pct. Mio.kr. Pct. Mio.kr. Pct. Mio.kr. Pct.
Halvfabrikata 9188 66,2 10600 71,6 936 56,2 584 27,3
Arbejdskraft 2879 20,7 1206 8,1 162 9,7 122 5,7
Kapital 1057 7,6 2184 14,7 504 30,3 1401 65,5
Harmonijord 755 5,4 821 5,5 63 3,8 32 1,5
I alt 13879 100,0 14811 100,0 1665 100,0 2139 100,0
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4. Grundforløb 

Med udgangspunkt i den initiale database konstrueres et grundforløb, der afspejler 
den forventede udvikling frem til 2030. En så langsigtet fremskrivning vil naturligvis 
være behæftet med stor usikkerhed. Men ved anvendelse af inputs fra andre analyser 
og undersøgelser tilstræbes at generere et så realistisk forløb som muligt. Fremskriv-
ningsmetoden beskrives i afsnit 4.1, mens de anvendte inputs gennemgås i afsnit 4.2. 
Det resulterende grundforløb præsenteres i afsnit 4.3. 

4.1. Fremskrivningsmetode 

Algebraisk kan Dynamic-AAGE beskrives ved følgende ligning 
 

0)X(F �  
 
hvor F er en m-dimensional vektor, der består af differentiable funktioner i n variable 
(X) og n>m. De m ligninger pålægger antagelserne vedrørende markedsclearing, ud-
buds- og efterspørgselsfunktioner, der er resultater af agenternes optimerende adfærd, 
nulprofitbetingelser, definitioner af diverse saldi, BNP, indeks mv. samt de intertem-
porale links.  
 
Den initiale database indeholder en løsning for X  i 1995. Ved simulationer med Dy-
namic-AAGE beregnes ændringerne i m variable (de endogene variable) væk fra de-
res værdier i den initiale løsning som følge af ændringer i de tilbageværende n-m va-
riable (de eksogene variable). Ændringerne i de eksogene variable angives år for år, 
således at den første simulation giver en løsning for 1996. Efterfølgende anvendes 
denne løsning som udgangspunkt for en simulation, der giver en løsning for 1997 osv. 
De intertemporale links sikrer en fornuftig sammenbinding mellem de enkelte år. 
 
Ved en fremskrivning eksogeniseres mange af de variable, som normalt ville være 
endogene i simulationer med generelle ligevægtsmodeller. Et tilsvarende antal variab-
le, der normalt ville være eksogene, er endogene.  Følgende eksempler illustrerer det-
te skift mellem eksogene og endogene variable: 
 

�� Det sikres, at den strukturelle fremskrivning er i overensstemmelse med 
eksperters makroøkonomiske fremskrivninger ved at inkorporere oplysninger 
om fx virksomhedernes samlede faktorinputs (samlet beskæftigelse og 
investering) og realt BNP fra den makroøkonomiske fremskrivning. For at 
generere tilsvarende resultater vha. Dynamic-AAGE eksogeniseres den 
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rende resultater vha. Dynamic-AAGE eksogeniseres den samlede beskæftigel-
se, aggregerede reale investeringer og alle BNP-efterspørgselskomponenterne, 
mens primær faktor-besparende tekniske fremskridt behandles som endogene 
størrelser; 

�� Ligeledes inkluderer den makroøkonomiske fremskrivning oplysninger om så-
vel samlet privat forbrug som husholdningernes disponible indkomst. Derfor 
eksogeniseres det samlede private forbrug og komponenterne i den disponible 
indkomst, mens forbrugstilbøjeligheden endogeniseres i den strukturelle frem-
skrivning med Dynamic-AAGE; 

�� For at understøtte eksogent fastlagte eksportmængder, tillades endogene skift i 
eksportefterspørgselskurverne. 

4.2. Inputs 

Figur 4.1 illustrerer de inputs, der anvendes til konstruktion af et grundforløb. I det 
følgende gennemgås de benyttede data mere detaljeret. 
 
Figur 4.1. Inputs til den strukturelle fremskrivning 
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Makroøkonomiske nøgletal og sektorspecifik eksport 

Ved beskrivelsen af inputs vedrørende makroøkonomiske nøgletal og sektorspecifik 
eksport er det hensigtsmæssigt at skelne mellem tre perioder, der afviger fra hinanden 
pga. mængden og karakteren af de til rådighed værende inputs: 1996-2000, 2000-
2010 og 2010-2020. 
 
For perioden 1996-2000 eksisterer statistik. Databasen opdateres derfor med makro-
økonomiske data fra nationalregnskabsstatistikken, den sektorspecifikke eksport op-
dateres vha. udenrigshandelsstatistikken, befolkningsudviklingen baseres på befolk-
ningsstatistik og udviklingen i valutakurs, rentebetalinger til udlandet mv. baseres på 
diverse finansiel statistik. 
 
For perioden 2000-2010 eksisterer der makroøkonomiske fremskrivninger foretaget af 
Det Økonomiske Råd og Finansministeriet samt fremskrivninger vedrørende eksport 
foretaget af Fødevareøkonomisk Institut. Det sikres, at den strukturelle fremskrivning 
i perioden 2000-2010 er konsistent med Det Økonomiske Råds makroøkonomiske 
fremskrivning af dansk økonomi ved at inkorporere diverse makroøkonomiske nøgle-
tal fra Rådets fremskrivning.11 Til fremskrivning af eksporten af traditionelle eksport-
varer anvendes en fremskrivning foretaget af Fødevareøkonomisk Institut i anden 
sammenhæng.12 Hvor en anderledes vareklassificering umuliggør anvendelse af den-
ne kilde, benyttes Rådets fremskrivninger af henholdsvis den samlede industrieksport 
og den samlede landbrugseksport. Eksporten af ikke-traditionelle eksportvarer anta-
ges at udvikle sig i overensstemmelse med Rådets forventede udvikling i Danmarks 
samlede eksport. 
 
For perioden 2010-2020 eksisterer kun Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Der 
er ikke foretaget økonomiske fremskrivninger så langt ud i tiden. Makroøkonomiske 
nøgletal og eksport baseres derfor på gennemsnitsbetragtninger i de foregående år, så-
ledes at der ikke sker overraskende skift i økonomien. Denne periodes fremskrivning 
er således behæftet med en høj grad af usikkerhed. 
 
Appendiks C indeholder en oversigt over den antagne gennemsnitlige udvikling i ma-
kroøkonomien og den sektorspecifikke eksport i de tre perioder. 

                                                 
11 Se Det Økonomiske Råd (1999). 
12 Se Frandsen og Jensen (2000). 
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Trends i præferencer og teknologi 
I hele fremskrivningen tages der hensyn til trends i forbrugernes præferencer og virk-
somhedernes teknologi. Appendiks D indeholder en oversigt over de antagne trends.13 
Antagelserne bevirker fx, at forbruget af C28. Tobak vil falde mere som følge af et 
negativt præferenceskift, end hvad der kan forklares ved indkomstudviklingen og æn-
dringer i de relative priser. Modsat påvirkes forbruget af fx C20. Frugt og grønsager 
og C49. Transport og kommunikation af positive præferenceskift pga. hhv. stigende 
præferencer for sunde fødevarer og stigende præferencer for nyt kommunikationsud-
styr. 
  
Teknologiskiftene vedrører anvendelsen af de enkelte halvfabrikata i produktionen og 
produktiviteten af de primære faktorer i forskellige sektorer i forhold til hinanden. Fx 
forventer vi, at brugen af C38. Maskiner og udstyr i produktionen intensiveres pga. 
stigende anvendelse af højteknologiske produkter. Derfor pålægges et teknologiskift, 
således at for hver produceret enhed anvendes 2,5 pct. mere af C38. Maskiner og ud-
styr. Hvad angår produktiviteten af de primære faktorer vedrører vores antagelser ale-
ne produktivitetsforskelle mellem de enkelte sektorer.  

Love og ordninger af særlig betydning for svinesektoren 

I Hansen (2002) nævnes en række love og ordninger, der må forventes at påvirke om-
fanget af og økonomien i den primære svineproduktion. Det drejer sig om braklæg-
ningskravet, mælkekvoteordningen, husdyrpræmieordningen, hektarstøtteordningen 
og harmonikravet. Disse love og ordninger er inkorporeret i Dynamic-AAGE, lige-
som kendte lovændringer inddrages i fremskrivningen: 
 

�� I den initiale database tages hensyn til braklægningskravet gennem det gen-
nemsnitlige udbytte pr. hektar landbrugsjord med reformafgrøder. Kravet er ik-
ke blevet ændret siden indførelsen i 1994. 

�� Dynamic-AAGE indeholder en omsættelig mælkekvote, der regulerer produk-
tionen af mælk. Kvoteafkastet tilfalder producenterne som personlig indkomst. 
I fremskrivningen tages hensyn til, at mælkekvoten øges med 1½ pct. i 2006-8 
som følge af Agenda 2000. 

�� Både handyrpræmieordningen og ammekopræmieordningen indbygges i Dy-
namic-AAGE. Handyrpræmierne modelleres som et outputsubsidie. Derimod 

                                                 
13  Disse trends er bl.a. inspireret af tilsvarende internationale undersøgelser, herunder simulationer 

med den australske dynamiske generelle ligevægtsmodel MONASH i perioden 1987-1996 samt 
egne analyser af udviklingen i Danmark fra 1995 til 2000. 
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opfattes ammekøer som et produktivt input på linie med fx jord og maskiner, 
hvorfor ammekopræmierne modelleres som tilskud til kapitalapparatet i kvæg-
sektoren. Den reale værdi af disse præmier forringes løbende som følge af in-
flationen. Til gengæld øges præmiebeløbene i 2002 som følge af Agenda 2000. 

�� Også hektarstøtteordningerne indbygges i Dynamic-AAGE. De modelleres som 
tilskud til indsatsen af jord i kornsektoren, oliefrøsektoren og grovfodersekto-
ren. I fremskrivningen tages hensyn til ændringerne i hektarpræmiernes størrel-
se i Agenda 2000, som bevirker, at der udbetales en ensartet støtte til korn, 
oliefrø og brak fra 2002/03. Ligeledes tages der hensyn til den løbende udhul-
ning af hektarpræmiernes realværdi. 

�� Harmonikravet er som omtalt i afsnit 3.2 blevet inkorporeret i Dynamic-AAGE 
i forbindelse med indeværende projekt. I fremskrivningen tages hensyn til de 
ændringer i definitionen af en dyreenhed og i selve harmonikravet, der gen-
nemføres i 1999 og i 2002. 

4.3. Udviklingen i grundforløbet 

Den makroøkonomiske udvikling 

1995-2000 var en periode med relativ høj vækst, jf. Appendiks C. Den årlige vækstra-
te i BNP var således 2,8 pct. Det reale private forbrug voksede med gennemsnitligt 
1,8 pct. pr. år, mens de reale investeringer voksede med gennemsnitligt 6,7 pct. pr. år. 
I perioden 2001-10 vokser BNP langsommere, fordi beskæftigelsen går fra at stige 
med gennemsnitligt 1,1 pct. om året til at falde en anelse. Til gengæld forventes en 
stigende gennemsnitlig årlig vækstrate i det private forbrug. Vækstraten i de reale in-
vesteringer forventes at ligge langt under niveauet i den historiske periode som følge 
af lav økonomisk aktivitet kombineret med et stort kapitalapparat. I perioden fra 2010 
til 2020 er beskæftigelsen forudsat konstant, men en højere gennemsnitlig investe-
ringsvækstrate end i foregående periode sikrer en BNP-vækst på 2,1 pct. pr. år i gen-
nemsnit. Det private forbrug forventes at vokse med samme vækstrate som investe-
ringsniveauet, dvs. 2,5 pct. pr. år. Figur 4.2 illustrerer udviklingen i BNP, realt privat 
forbrug og reale investeringer i perioden fra 2000 til 2030. 
 
Vækstraten i den internationale handel er normalt højere end den indenlandske vækst-
rate pga. øget international arbejdsdeling, der gør det fordelagtigt at handle med visse 
varer frem for at producere dem selv. I alle tre delperioder er den gennemsnitlige 
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Figur 4.2. Årlige vækstrater i real BNP, realt privat forbrug og reale investerin-
ger, pct. 
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vækstrate i den internationale handel således ca. dobbelt så høj som den indenlandske 
BNP-vækstrate. I den historiske periode har vi oplevet meget høje vækstrater i den re-
ale eksport og import. I perioden frem til 2010 forventes disse vækstrater at blive næ-
sten halveret til 3-4 pct. pr. år, jf. figur 4.3. Dette tilskrives lavere aktivitet i dansk 
økonomi og hos vores handelspartnere. I den sidste delperiode forventes atter stigende 
årlige vækstrater i den internationale handel som følge af øget økonomisk aktivitet 
herhjemme og i udlandet.  
 
Selv om aggregeret real eksport og import vokser omtrent lige meget i alle perioder-
ne, forbedres handelsbalancen, fordi der i 2000 var et overskud på 77 mia. kr. Således 
falder Danmarks udlandsgæld, og i henhold til beregningerne forsvinder gælden i 
2009. I 2020 udgør værdien af Danmarks nettoaktiver over for udlandet 134 mia. kr.14 
 

                                                 
14 Ved opgørelsen af Danmarks udlandsgæld tages ikke hensyn til ændringer i gældens størrelse som 

følge af kursudsving. 
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Figur 4.3. Årlige vækstrater i den internationale handel, pct. 
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Den demografiske udvikling betyder, at der bliver færre personer i den arbejdsdygtige 
alder i fremtiden. Således falder arbejdsudbuddet med knap 61.000 personer indtil 
2020. Sammenholdt med beskæftigelsesudviklingen betyder dette, at arbejdsløsheden 
falder fra 5,7 pct. i 2000 til 4,1 pct. i 2020. Det faldende arbejdsudbud medfører en 
stigende vækstrate i arbejdskraftens marginalprodukt, således at reallønnen forventes 
at vokse lidt stærkere i fremtiden, end den gjorde i den historiske periode – dvs. med 
2,3 pct. p.a. mod 1,3 pct. i gennemsnit i den historiske periode, jf. figur 4.4.  
 
Den relativt lave investeringsvækst i fremtiden i forhold til de forgående fem år tilve-
jebringes gennem en lavere vækst i det forventede investeringsafkast. Dette afkast af-
hænger af lejeprisen på kapital. I den historiske periode steg den reale lejepris på ka-
pital gennemsnitligt 1,2 pct. pr. år, mens den falder med gennemsnitligt 0,5 pct. pr. år 
i perioden fra 2010 og frem.  

 
I Dynamic-AAGE antages det samlede landbrugsareal at være uændret i den betrag-
tede periode. Jordprisen afhænger derfor udelukkende af jordefterspørgslen i land-
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brugssektorerne. Jordefterspørgslen afhænger til gengæld af mange faktorer, bl.a. 
indkomstforhold og befolkningsudvikling i Danmark og udlandet samt produktivi-
tetsudviklingen i landbruget. Samlet set genererer udviklingen en stigende vækstrate i 
den reale jordpris over tid. 
 
Figur 4.4. Årlige vækstrater i realløn, real lejepris på kapital og real jordpris, pct. 
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Den strukturelle udvikling 

Ifølge fremskrivningen opnår det primære landbrug en produktionsvækst på gennem-
snitligt 1,4 pct. pr. år i perioden fra 2000 til 2020, jf. figur 4.5. I fremskrivningsperio-
dens første år stiger den årlige vækstrate fra 1,0 pct. til 1,5 pct. i 2008. Årsagerne her-
til er antagelsen om generel stigende økonomisk aktivitet i Danmark og hos vores 
handelspartnere i denne periode, hvilket øger efterspørgslen efter landbrugsvarer ge-
nerelt. Men selv om produktionen forventes at stige støt i fremtiden, falder beskæfti-
gelsen i det primære landbrug med 22.000 personer over den 20-årige periode. Denne 
overordnede udvikling i det primære landbrug dækker over store forskelle mellem 
sektorerne. 
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Figur 4.5. Årlig produktions- og beskæftigelsesvækst i det primære landbrug, 
pct. 
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I de vegetabilske sektorer stiger kornproduktionen kraftigt på bekostning af grovfo-
derarealet. 15 I 2000 udgjorde kornarealet således 70 pct. af det samlede landbrugsare-
al ekskl. brak, mens grovfoderarealet udgjorde 19 pct. I 2020 er den tilsvarende forde-
ling 79 pct. landbrugsjord med korn og 11 pct. med grovfoder, jf. figur 4.6. Årsagerne 
til denne udvikling er mælkekvoten, der lægger en begrænsning på anvendelsen af 
grovfoder, og tekniske fremskridt, der samtidig øger høstudbyttet af grovfoder pr. 
hektar og grovfoderets fodereffektivitet.16 De øvrige vegetabilske sektorer beslaglæg-
ger et stort set uændret landbrugsareal. 
 
 

                                                 
15  Kornsektoren omfatter hvede, rug, byg, havre, triticale og andet korn til modenhed samt frø til 

udsæd. Oliefrø omfatter bælgsæd til modenhed og industrifrø. Kartofler omfatter alle former for 
kartofler: læggekartofler, kartofler til melproduktion og spisekartofler. Endelig omfatter grovfo-
der foderroer samt græs og grønfoder i omdriften. 

16 Det store skift fra grovfoder til korn er muligvis overvurderet pga. for stor forventet vækst i grov-
foderets fodereffektivitet. 
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Figur 4.6. Landbrugsarealets fordeling på vegetabilske sektorer, pct. 
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Som følge af arealudvikling og tekniske fremskridt stiger kornproduktionen med gen-
nemsnitligt 3,2 pct. pr. år fra 2000 til 2020, mens grovfoderproduktionen falder lidt i 
samme periode, jf. figur 4.7. Trods  uændret areal, stiger også oliefrø-, kartoffel- og 
sukkerroeproduktionen med godt 2 pct. om året i perioden frem til 2020. Af figuren 
ses en generel tendens til øget årlig vegetabilsk produktionsvækst indtil 2010. Heref-
ter falder vækstraten lidt år for år. Samme tendens ses i samfundsproduktionen, hvor 
den årlige BNP-vækst accelererer indtil 2010, mens den falder svagt i perioden fra 
2010 frem til 2020. Den primære årsag hertil er det faldende arbejdsudbud, der lægger 
en dæmper på ekspansionsmulighederne givet investeringsudviklingen og landbrugs-
arealets størrelse. 
 
For de animalske produkter er de udenlandske eksportmarkeder vigtige afsætningska-
naler. Således blev 59 pct. af det oksekød, der produceres i Danmark, og 63 pct. af  
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svinekødet eksporteret i 2000.17 Tilsammen indbringer denne eksport 29 mia. kr. eller 
7,3 pct. af Danmarks samlede eksportindtægter. Også fremover forventes kødekspor-
ten at være af stor betydning for dansk landbrug. 
 
Figur 4.7. Årlig produktionsvækst i de vegetabilske sektorer, pct. 
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I kvægsektoren lægger mælkekvoten en grænse for mælkeproduktionens størrelse, og 
da mælk og kvæg produceres i faste forhold i modellen, begrænser kvoten også okse- 
og kalvekødproduktionen. Som følge af vedtægterne i Agenda 2000 tillades mælke-
produktionen at stige med i alt 1,5 pct. fra 2006 til 2008. I den øvrige del af frem-
skrivningsperioden antages mælkekvoten at være uændret. Den indenlandske okse-
kødproduktion vokser derfor kun med gennemsnitligt 0,3 pct. om året i perioden 
2000-2020. Idet det indenlandske forbrug af oksekød forventes at vokse gennemsnit-
ligt 0,5 pct. pr. år, giver alene denne vækst anledning til svagt øget import af oksekød. 

                                                 
17 Eksportandelen på 63 pct. er baseret på Danmarks Statistiks input-output tabel. I Hansen (2002) 

angives en eksportandel på 85 pct. I dette tal medregnes eksporten af svinekød, som er forædlet i 
andre sektorer end svineslagterisektoren. I de input-output baserede data henregnes svinekød, der 
forædles i andre sektorer under anden indenlandsk anvendelse. Selve eksporten optræder da i da-
ta for forædlingssektorerne.   
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Under forudsætning af, at kogalskaben ikke eskalerer, at mund- og klovsygen forbli-
ver under kontrol i Europa, og at der ikke dukker andre uventede sygdomme eller 
epidemier op, forventes eksporten af oksekød at vokse 2,6 pct. om året i perioden 
frem til 2010. Denne vækst skubber yderligere til importen af oksekød. Pga. den 
uændrede mælkekvote 2010-2020 og dermed den stort set uændrede oksekødproduk-
tion antages der ikke at være eksportvækst i denne periode. Figur 4.8 illustrerer 
udviklingen i produktion, indenlandsk forbrug, eksport og import af oksekød i 
perioden fra 2000 til 2020.18  
 
Figur 4.8. Årlige vækstrater i produktion, forbrug, eksport og import af oksekød, 

pct. 
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Svineproduktionen antages ikke at blive lovgivningsmæssigt begrænset udover de 
nuværende rammer i grundforløbet. Som tidligere omtalt eksisterer der en række mil-
jømæssige reguleringer på området, og hvor der i dag ikke kendes til fremtidige æn-
dringer, antages disse reguleringer at bestå i uændret form i fremtiden. Eksporten af 

                                                 
18 Ændres forudsætningen om, at eksporten af oksekød ikke stiger fra 2010 til 2020 til, at den stiger 

fx i samme takt som frem til 2010, giver det anledning til importvækstrater i størrelsesordenen 6-
10 pct. i perioden efter 2010. 
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svinekød forventes at vokse med 1,8 pct. om året i hele fremskrivningsperioden. Det 
indenlandske forbrug af svinekød vokser lidt langsommere end forbruget af oksekød 
– med 0,3 pct. pr. år. I den historiske periode voksede mængden af importeret svine-
kød fra 27,4 mio. kg. i 1995 til 65,6 mio. kg. i 2000.19 Det svarer til en gennemsnitlig 
årlig vækstrate på 19 pct. I perioden frem til 2010 forventes denne tendens at fortsætte 
i modereret form, således at der observeres importvækstrater på mellem 4 og 7 pct. 
om året, jf. figur 4.9.20 I perioden fra 2010 til 2020 forventes ingen ekstraordinær 
vækst i importen af svinekød. Harmonikravet og den kraftigt stigende jordpris lægger 
imidlertid en dæmper på ekspansionen i den indenlandske produktion, som vokser 
med gennemsnitligt 1,3 pct. pr. år. Således vokser importen af svinekød med gennem-
snitligt 1,8 pct. i perioden fra 2010 til 2020. 
 
Figur 4.9. Årlige vækstrater i produktion, forbrug, eksport og import af svinekød, 

pct. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Produktion Forbrug Eksport Import

 

                                                 
19  Kilde: Danmarks Statistiks landbrugsstatistik. 
20 Den kraftigt stigende import i sidste halvdel af 1990’erne skyldes flere faktorer. En del af forkla-

ringen er, at koblingen mellem forædlingsindustrien og slagterierne blev fjernet, hvilket bevirke-
de, at forædlingsindustrien nu køber udenlandsk svinekød, når det kan betale sig. Da denne de-
kobling fortsat eksisterer, kan en fortsættelse af denne trend ikke udelukkes. Det afhænger imid-
lertid af udviklingen i priserne på dansk produceret og importeret svinekød. En anden del af for-
klaringen er stigende import af udenlandske pålægsprodukter. 
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En yderligere illustration af importens stigende betydning på de indenlandske marke-
der for okse- og svinekød findes i figur 4.10 og 4.11, som angiver hhv. andelen af den 
indenlandske produktionsværdi, som anvendes til indenlandsk forbrug, eksport og an-
den indenlandsk anvendelse, og importens værdi i forhold til værdien af den inden-
landske produktion. For oksekød ses dels en pæn høj importandel på 22 pct. af den 
samlede indenlandske produktion allerede i 2000, dels en hastig stigende andel over 
tid. Således når importandelen op på 36 pct. af den samlede indenlandske produktion i 
2020. Importandelen er i udgangspunktet langt mindre for svinekøds vedkommende, 
ligesom andelen kun stiger fra 6 pct. i 2000 til 10 pct. i 2020. På forbrugssiden slår 
den stigende oksekødimport igennem, således at det indenlandske forbrug falder fra at 
udgøre 24 pct. af den samlede indenlandske produktion i 2000 til at udgøre 9 pct. i 
2020. Den indenlandske forbrugsandel af svinekød falder fra 17 til 13 pct.  
 
Figur 4.10. Indenlandsk anvendelse i pct. af samlet indenlandsk produktion af ok-

sekød samt importens andel af den samlede indenlandske oksekød-
produktion, pct. 
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Figur 4.11. Indenlandsk anvendelse i pct. af samlet indenlandsk produktion af 
svinekød samt importens andel af den samlede indenlandske svine-
kødproduktion, pct. 
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Det samlede harmoniareal stiger fra at udgøre 1.320.200 ha eller 53 pct. af det samle-
de landbrugsareal ekskl. brak i 2000 til at udgøre 1.621.700 ha eller 65 pct. af land-
brugsarealet i 2020, jf. figur 4.12. Stigningen skyldes dels stramninger i harmonikra-
vet i 2002, dels den større animalske produktion. 
 
Betragtes fordelingen af harmoniarealet på sektorer, sker der et markant skift fra 
kvægsektoren til svinesektoren. Således beslaglagde begge sektorer omkring 600.000 
ha. i 2000. I 2020 er harmoniarealet i svinesektoren vokset til 842.000 ha, mens har-
moniarealet i kvægsektoren fortsat udgør ca. 600.000 ha. Produktionsvækst i fjerkræ- 
og pelsdyrsektorerne medfører også fordoblinger af disse to sektorers harmoniareal, 
men fra et langt lavere udgangspunkt. 
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Figur 4.12. Harmoniarealet og dets fordeling på animalske sektorer, 1000 ha 
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Også den relative betydning af de vegetabilske og animalske sektorer ændrer sig over 
tid i grundforløbet. Således var svinesektoren i 2000 langt den største primære land-
brugssektor, idet sektorens produktionsværdi udgjorde 32 pct. af det primære land-
brugs samlede produktionsværdi. På dette tidspunkt udgjorde kornsektorens produkti-
onsværdi kun 16 pct. af den samlede værdi. I 2020 bidrager begge sektorer med 27 
pct. af det primære landbrugs samlede produktionsværdi. Idet prisudviklingen på korn 
og svin ikke adskiller sig markant fra hinanden, skal årsagen til udviklingen søges i 
den langt større produktionsvækst i kornsektoren end i svinesektoren.  
 
En vækstrate på gennemsnitligt 2,6 pct. pr. hektar i kornsektoren medfører en pænt 
voksende kornproduktion givet jordallokeringen. Afsætningsforholdene i sektoren er 
således, at i 2000 blev 25 pct. af den samlede indenlandske produktion solgt til danske 
svineproducenter, mens 10 pct. blev eksporteret. I fremskrivningsperioden forventes 
kun en gennemsnitlig vækstrate i svinesektoren på 1,3 pct., hvorfor den indenlandske 
kornefterspørgsel ikke kan følge med kornproduktionen selv ved uændret kornareal. 
Imidlertid kan kornsektoren eksportere den overskydende mængde korn til verdens-
markedsprisen, og da verdensmarkedsprisen på korn antages at følge den generelle 
prisudvikling i fremtiden, mens Danmarks nominelle valutakurs forbliver uændret, 
bliver det mere attraktivt at sælge korn på verdensmarkedet i fremtiden. Til gengæld 
er svinekødeksporten kun antaget at vokse 1,8 pct. om året.  
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Både antagelsen om, at verdensmarkedsprisen på korn følger den generelle prisudvik-
ling efter i årevis at have været faldende, og antagelsen om, at svineeksporten vokser 
1,8 pct. om året, kan naturligvis diskuteres. Den stigende verdensmarkedspris på korn 
skyldes forventninger om en mere knap forsyningssituation. Således forventes en sti-
gende global efterspørgsel efter korn, som ikke kan tilfredsstilles af vækst i udbytter-
ne. At den danske svinekødeksport kun vokser med 1,8 pct. om året i fremskrivnings-
perioden trods relativt store historiske vækstrater skyldes, at Danmark forventes at ta-
be markedsandele på det amerikanske og mange europæiske markeder. Samtidig er de 
amerikanske svinekødproducenter i langt højere grad end de danske i stand til at dra-
ge nytte af den forventede vækst i de asiatiske økonomier. Dette hænger dels sammen 
med, at USA’s initiale markedsandele er noget større i Asien end Danmarks, hvorfor 
de amerikanske producenter bedre er i stand til at drage nytte af den ventede vækst, 
dels forventes en lavere vækst i produktionsomkostningerne i USA end i Danmark 
bl.a. pga. det tiltagende stramme arbejdsmarked og de stigende jordpriser i Danmark. 
I hvor høj grad de danske svinekødproducenter er i stand til at drage nytte af den sti-
gende svinekødefterspørgsel i Asien afhænger således også af, hvorvidt producenter-
ne kan vælte omkostningerne over på forbrugerne i form af højere priser på dansk 
svinekød. I indeværende analyse er det antaget, at der kun er begrænsede muligheder 
for en sådan overvæltning.21 Ændres denne antagelse, vil det medføre store ændringer 
i væksten i den forventede danske eksport af svinekød, og dermed i svinesektorens 
udvikling på langt sigt.  

Landbrugets samfundsøkonomiske betydning 

I dag udgør det primære landbrugs bidrag til Danmarks samlede bruttofaktorindkomst 
2,5 pct. Betragtes alle de fødevareproducerende erhverv under ét, genererer de en 
bruttofaktorindkomst på 57 mia. kr. svarende til 4,8 pct. af  Danmarks samlede BFI.22 
Disse erhvervs største bidrag til samfundsøkonomien er eksporten, hvis værdi udgør 
70 mia. kr. eller 17,6 pct. af Danmarks samlede eksport. I grundforløbet falder de fø-
devareproducerende erhvervs betydning for samfundsøkonomien over tid. Således 
falder deres bidrag til BFI fra 4,8 pct. i 2000 til 4,3 pct. i 2020. Tilsvarende falder be-
skæftigelsen i disse erhverv med knap 40.000 personer, således at 5,7 pct. af det sam-
lede antal beskæftigede i Danmark er beskæftiget i de fødevareproducerende erhverv i 

                                                 
21 Se også kapitel 6 i Hansen (2002). 
22 Ved alle de fødevareproducerende erhverv forstås de primære landbrugssektorer (inkl. gartneri) 

og fødevareforarbejdningssektorer som slagterier, mejerier, sukkerfabrikker m.v. (ekskl. drikke-
varer og tobak). 
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2020 mod 7,1 pct. i 2000. Figur 4.13 illustrerer udviklingen. Der kan peges på fire år-
sager til denne udvikling. 
 
Figur 4.13. De fødevareproducerende erhvervs andel af BFI og samlet beskæfti-

gelse, pct. 
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For det første forventes generelt højere eksportvækstrater for industrivarer end for fø-
devarer. Udviklingen i fødevareeksporten afhænger af efterspørgselsudviklingen på 
de globale fødevaremarkeder og dansk landbrugs konkurrenceevne. Fødevareefter-
spørgslen forventes at stige kraftigt i lande udenfor Europa, primært Kina, mens per-
spektiverne indenfor Europa er begrænsede pga. lav forventet indkomst- og befolk-
ningsvækst samt lave indkomstelasticiteter i fødevareefterspørgslen. Alt i alt betyder 
det, at værdien af fødevareeksporten falder fra at udgøre 17,6 pct. af Danmarks sam-
lede eksportværdi i 2000 til 15,4 pct. i 2020. For det andet forudsættes den indenland-
ske produktion at blive mere intensiv i anvendelsen af visse industrivarer, fx højtek-
nologiske produkter og kommunikationsudstyr. Dette øger alt andet lige den inden-
landske efterspørgsel efter industrivarer i forhold til landbrugsvareefterspørgslen. Den 
tredje årsag til de fødevareproducerende erhvervs faldende samfundsøkonomiske be-
tydning er udviklingen i det indenlandske forbrug. Det antages således, at indkomst-
elasticiteten i den indenlandske fødevareefterspørgsel er relativt lav, således at for-
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bruget af fødevarer ikke forventes at vokse så stærkt som den disponible indkomst. 
Det afspejles i udviklingen i det private fødevareforbrugs værdi i forhold til værdien 
af det samlede private forbrug. I 2000 udgjorde fødevareforbruget 9,0 pct. af det sam-
lede forbrug. I grundforløbet falder denne andel til 6,8 pct. i 2020. Den fjerde årsag til 
fødevareproduktionens faldende samfundsøkonomiske betydning er, at en del primæ-
re landbrugsvarer er kvotebelagte. Det drejer sig om mælk, fisk og sukker. Selv om 
produktionsbegrænsningerne i disse sektorer til en vis grad opvejes af stigende priser, 
er der grænser for, hvor meget priserne kan stige i en lille åben økonomi som den 
danske. Derfor falder den samfundsøkonomiske betydning af disse sektorer i forhold 
til ikke-begrænsede sektorer over tid. 

Husdyrgødningens kvælstofindhold og ammoniakfordampning 

Den animalske produktion er uløseligt forbundet med produktion af husdyrgødning, 
som er en kilde til forurening af det omgivende miljø med kvælstof og fosfor. Kvæl-
stofforureningen sker dels gennem fordampning af ammoniak fra stalde, lagring og 
under udbringning, dels gennem udvaskning af nitrat fra markerne. I indeværende be-
skrivelse af grundforløbet tages ikke stilling til den generelle udvikling på miljøområ-
det. Imidlertid søges udviklingen i husdyrgødningens kvælstofindhold kvantificeret. 
Denne størrelse siger i sig selv ikke noget om den samlede kvælstofforurening fra 
landbruget, da et faldende indhold af kvælstof i husdyrgødning kan erstattes af kvæl-
stof i form af kunstgødning.23 Imidlertid giver udviklingen i husdyrgødningens kvæl-
stofindhold  et indtryk af de animalske sektorers evne til at begrænse produktionen af 
kvælstof - et område der har været meget debat om de seneste årtier.24 Også en mere 
direkte miljøindikator belyses, idet ammoniakfordampningen fra husdyrgødning 
kvantificeres. 
 
Beregningerne foretages med udgangspunkt i Landboforeningernes forventninger til 
gødningens kvælstofindhold og ammoniakfordampning fra 2000 til 2010.25 Forholdet 
mellem kvælstofindhold og produktionens størrelse i 2000 og 2010 forventes at falde 
                                                 

tningen sker nær kilden. 

23 Andersen et al (2000) har dog beregnet, at en formindskelse af svineproduktionen med 30 pct. i 
1995 ville have reduceret kvælstofafsætningen fra dansk landbrug på danske landområder med 10 
pct. Men da kun ca. halvdelen af kvælstofafsætningen kommer fra dansk landbrug, ville den 
samlede kvælstofafsætning kun være formindsket med ca. 5 pct. I områder med stor 
svineproduktion ville formindskelsen sandsynligvis være større, da en væsentlig del af 
kvælstofafsæ

24 Fosfor har historisk set været anset for et mindre problem end kvælstof, men efterhånden som de 
animalske sektorer har nedbragt husdyrgødningens kvælstofindhold, er der kommet større fokus 
på fosfor. 

25 De Danske Landboforeninger (2002). 
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med 10,6 pct. i svinesektoren, hvilket svarer til et fald på 1,12 pct. om året. Faldet 
skyldes primært bedre fodereffektivitet gennem fx fasefodring. Tilsvarende forventes 
forholdet mellem ammoniakfordampning fra svinegødning og produktionens størrelse 
at falde med 2,15 pct. om året i perioden frem til 2010. Den reducerede ammoniak-
fordampning skyldes dels reduktionen i husdyrgødningens kvælstofindhold, dels 
overgang til nye staldsystemer og ændret udbringningspraksis. Appendiks E indehol-
der detaljerne i beregningerne. 
 
Sammenlignes disse fremskrivninger med den historiske udvikling er den forventede 
årlige reduktion i såvel ammoniakfordampning som gødningens kvælstofindhold pr. 
produceret enhed langt mindre end den faktiske reduktion fra 1984/85 til 1998/99. Til 
gengæld er de forventede ændringer af nogenlunde samme størrelse som de faktiske 
ændringer fra 1995/96 til 1998/99. Sammenlignet med de historiske ændringer fore-
kommer de forventede fremtidige ændringer derfor umiddelbart realistiske. Det anta-
ges derfor, at svinegødningens kvælstofindhold og ammoniakfordampning udvikler 
sig i overensstemmelse med ovenstående frem til 2010. Af mangel på bedre informa-
tion antages denne udvikling at fortsætte frem til 2020. Tabel 4.1 angiver den forven-
tede udvikling i hver enkelt animalsk sektor i grundforløbet. 
 
Tabel 4.1. Årlige ændringer i gødningens kvælstofindhold/produktion og i am-

moniakfordampning/produktion, pct. 
   
 
 

Kvælstofindhold ab dyr/
produktionens størrelse

Ammoniakfordampning ab
 dyr/produktionens størrelse

  
Kvæg -1,39 -1.74
Svin -1,12 -2.15
Fjerkræ -1,17 -1.82
Pelsdyr 0,00 -1,25
 

 
 
Udviklingen i den animalske produktion i grundforløbet er af en sådan karakter, at 
husdyrgødningens samlede kvælstofindhold og den samlede ammoniakfordampning 
fra gødningen udviser en svagt faldende tendens over tid, jf. figur 4.14. Som følge af 
det lidt hurtigere årlige fald i ammoniakfordampningen er det især ammoniakfor-
dampningen, der reduceres i grundforløbet. 
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Figur 4.14. Husdyrgødningens kvælstofindhold og ammoniakfordampning fra 
gødning, tons N 
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Figur 4.15 og 4.16 illustrerer udviklingen i de enkelte animalske sektorers bidrag til 
kvælstofproduktionen. Ikke overraskende er det i den kvotebelagte kvægsektor, at ho- 
 
Figur 4.15. Kvælstofindhold i gødningen fra de enkelte animalske sektorer, tons N 
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Figur 4.16. Ammoniakfordampning fra gødningen fra de enkelte animalske sekto-
rer, tons N 
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vedparten af reduktionen sker. Således falder kvælstofindholdet i kvæggødningen fra 
125.427 tons N i 2000 til 96.232 tons N i 2020. Modsat vokser svineproduktionen så-
ledes, at kvælstofindholdet i svinegødning stiger fra 114.842 tons N i 2000 til 118.229 
tons N i 2020. Også kvælstofindholdet i gødningen fra fjerkræ og pelsdyr stiger over 
tid. 
 
Hvad angår ammoniakfordampningen bliver den reduceret med 6.207 tons til 15.593 
tons N i 2020 i kvægsektoren. Også i svinesektoren lykkes det at mindske ammoniak-
fordampningen. Således falder fordampningen fra 33.400 tons N i 2000 til 27.897 
tons N i 2020 i svinesektoren. 
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5. Scenarier  

5.1. Oversigt over scenarierne 

I dette afsnit beskrives resultaterne af fire alternative forløbstyper – i alt 7 scenarier, 
jf. figur 5.1. I det første scenario analyseres konsekvenserne af en 25 procents reduk-
tion af den danske svineproduktion. Reduktionen antages at ske som følge af indførsel 
af en produktionskvote. En produktionskvote er den mest direkte og sikre metode til 
begrænsning af en sektors miljøpåvirkning. I afsnit 4.3 blev det således vist, hvordan 
den kvotebelagte kvægsektor var i stand til at mindske gødningens kvælstofindhold i 
grundforløbet, mens de ikke-kvotebelagte sektorer øgede kvælstofindholdet over den 
20-årige periode. En yderligere fordel ved en produktionskvote er, at effekterne ikke 
afhænger af, hvordan agenterne tilpasser adfærden, og hvordan markederne reagerer 
på indgrebet. Pr. definition skal produktion og dermed kvælstofudledning ligge inden 
for kvoten fra den dag, den indføres og frem. Scenariet bidrager til at illustrere svine-
produktionens betydning for landbruget og for samfundet som helhed i en dynamisk 
kontekst. Endvidere tjener scenariet som sammenligningsgrundlag for effektiviteten 
af de instrumenter, der analyseres i de efterfølgende forløb. I disse berøres nogle af de 
udfordringer, som den danske svinesektor står over for: miljøhensyn, ny teknologi, 
dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. 
 
Først fokuseres på miljøproblemerne i forbindelse med den animalske produktion. I 
henhold til vandmiljøplan II strammes harmonikravet i alle animalske sektorer i au-
gust 2002. En yderligere stramning i fremtiden kan ikke udelukkes, hvis der ikke 
fremkommer andre løsninger på forurenings- og lugtproblemerne. I dette scenario 
analyseres derfor konsekvenserne af en yderligere stramning af harmonikravet i samt-
lige animalske sektorer i 2005. En tilstrækkelig kraftig stramning af harmonikravet 
lægger, ligesom indførsel af en kvote, et loft over den maksimale svineproduktions 
størrelse på nationalt plan. Selv en mindre stramning vil i de dele af landet, hvor svi-
nekoncentrationen er størst, virke som en kvote, der ikke efterlader producenterne an-
dre valgmuligheder end at begrænse produktionen. I dette scenario betragtes en 
stramning af harmonikravet, der på nationalt plan ikke betyder, at al landbrugsjord 
anvendes som harmonijord. Harmonikravet lægger derfor ikke et reelt loft over svine-
produktionens størrelse, som fortsat bestemmes af omkostnings- og afsætningsforhol-
dene.  
 
Der udvikles løbende ny teknologi til håndtering af husdyrgødning på svinebrug. 
Hermansen (2002) peger på følgende metoder: 
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�� reduktion af ammoniakfordampningen fra stalde gennem reduktion af gyl-
letemperaturen og diverse staldindretningssystemer og -rutiner; 

�� afgasning af gyllen i biogasanlæg, hvorved energirige kulstofforbindelser 
kan udnyttes til produktion af metan; 

�� separation af husdyrgødningen, hvorved næringsstofferne fordeles i en eller 
flere tørstof- og næringsstofrige fraktioner og en betydelig større, nærings-
stoffattig væskefraktion; 

�� overdækning af gødningslagre, hvorved forureningen af atmosfæren med 
lugt, ammoniak og drivhusgasser reduceres; 

�� brug af udbringningsteknologi, der sikrer en høj udnyttelse af næringsstof-
ferne i husdyrgødning, fx øget brug af nedfældning; 

�� tilsætning af uorganiske og organiske forbindelser samt mikroorganismer 
til husdyrgødningen, hvilket reducerer ammoniakemissionen og lugtgener, 
øger volumen/massen af fast staldgødning etc. 

 
Indførelse af en eller flere af disse teknologier kan være en alternativ måde at løse  
miljøproblemerne på. Regeringen har taget hul på anvendelse af denne metode gen-
nem vedtagelse af en lov, der giver landbrugsejendomme med mere end 250 dyreen-
heder mulighed for at udvide produktionen uden at skulle købe ekstra jord. Til gen-
gæld skal landmanden investere i en teknologi, der fjerner miljøbelastningen fra be-
driften for det antal dyr, der udvides med. I den tredje scenariotype føres denne tan-
kegang igennem for hele produktionen og hele sektoren, idet det antages at blive lov-
pligtigt at indføre en ny teknologi i 2005. Indførsel af teknologien samt den løbende 
anvendelse af den pålægger den primære svinesektor ekstraomkostninger. Svinepro-
ducenterne kompenseres for meromkostningerne gennem en lempelse af harmonikra-
vet, hvilket reducerer omkostningerne til leje af harmonijord. To alternative scenarier 
illustrerer betydningen af størrelsesordenen af harmonikravslempelsen.26 Med henblik 
på at illustrere betydningen af de pålagte meromkostninger analyseres et tredje scena-
rio, hvor det antages at være omkostningsfrit at indføre den ny teknologi, men hvor 
harmonikravet lempes 100 pct. 
 
I den sidste scenariotype fokuseres på øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevel-
færd. Før i tiden stillede forbrugere af svinekød især krav til produktets materielle 
kvaliteter såsom sundhed, ernæringsmæssige status, smag, lugt og fravær af giftige 
stoffer. Industrialiseringen af fødevareproduktionen og erkendelsen af de mange nye 
                                                 

. 

26 I scenarierne regnes således ikke på konsekvenserne af den ny lov, men på en ekstrem version af 
den, hvor det for alle svineproducenter bliver lovpligtigt at indføre en ny teknologi, der skal 
anvendes på hele produktionen, mod at harmonikravet lempes
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sideeffekter har imidlertid ført til en ny dagsorden, hvor opmærksomheden rettes mod 
produktets immaterielle kvaliteter såsom hensynet til den 3. verden, miljøet og dyre-
velfærden.27 Med henblik på at afdække borgernes holdninger til svin og svinepro-
duktion har Lassen et al (2002) gennemført en fokusgruppeinterviewundersøgelse. I 
undersøgelsen er borgerne blevet bedt om at diskutere mad og dansk madkultur, 
forholdene omkring svineproduktionen og de roller, som de forskellige aktørgrupper, 
der opererer i eller i tilknytning til svineproduktionen, spiller. Undersøgelsen afslører, 
t a 

�� svinekød opfattes som kød af lavere status, men det er let at håndtere i køk-
kenet; 

�� dyrevelfærd er et vigtigt tema for deltagerne, men dyrevelfærd diskuteres 
overvejende i relation til landmanden og kun i mindre grad i forbindelse 
med transport eller slagtning; 

�� deltagerne er ikke optaget af miljøet i nær samme grad som dyrevelfærden; 
�� sundhed og sikkerhed er lavt prioriterede problematikker i diskussionen; 
�� et scenario, hvor dyrevelfærd tilgodeses på bekostning af samfundsøkono-

mien, diskuteres som en reel mulighed og foretrækkes af nogle deltagere; 
�� til gengæld trænges hensynet til dyrevelfærden i baggrunden, når spørgs-

målet handler om økonomi i den enkelte husholdning. 
 
Undersøgelsen indikerer således, at deltagerne især lægger vægt på dyrevelfærd, idet 
det dog er tvivlsomt, om de er villige til at betale ekstra for en højere grad af dyrevel-
færd. I en undersøgelse af afsætningsmarkederne for svinekød finder Jeppesen et al 
(2002), at i flere lande ses et stigende ønske om at leve sundere blandt forbrugerne, og 
at kravet om fødevaresikkerhed karakteriseres som stort på alle Danmarks afsæt-
ningsmarkeder. Skal forbrugernes ønske om større naturlighed og dyrevelfærd og 
kravet om fødevaresikkerhed efterkommes, kræver det ændrede produktionsformer og 
-rutiner i svinesektoren. Dyrevelfærd stiller krav til dyrenes pladsforhold samt pas-
ning og pleje af dyrene i stalden, under transporten og på slagterierne. Fødevaresik-
kerhed stiller krav til kødkontrol og hygiejnerutiner i de enkelte besætninger og på 
slagterierne. Alt sammen er forhold, der øger produktionsomkostningerne i forskelli-
ge dele af svineindustrien.  
 
I de to sidste scenarier undersøges derfor effekterne af, at omkostningerne til fødeva-
resikkerhed og dyrevelfærd fordobles i 2005. Idet det i første omgang antages, at så-
vel de indenlandske som de udenlandske forbrugeres betalingsvillighed er uændret, 

                                                 
27 Lassen et al (2002). 
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kan de øgede omkostninger ikke væltes over på forbrugerne, uden at efterspørgslen 
falder. I anden omgang undersøges, hvor meget forbrugernes betalingsvillighed skal 
ændre sig for at holde den primære svinesektor skadesløs.  
 
Figur 5.1. Scenarier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Grundforløb 

Kvote: Den primære svineproduktion reduceres 25 pct. 

   Harmoni: Miljøhensyn � stramning af harmonikravet med 21 pct. i alle animalske  
   sektorer 

Ny teknologi � investeringer i svinesektoren 

Teknologi I: Meromkostninger på 5,5 pct. og lempelse af har-
monikravet med 21 pct. 

Teknologi II: Meromkostninger på 5,5 pct. og lempelse af har-
monikravet med 100 pct. 

en 
Øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd � meromkostninger på 2,4 pct. i den pri-
mære svinesektor og 0,7 pct. i svineslagterisektor

Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd I: Ingen ændring i beta-
lingsvilligheden 

Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd II: Ændring i betalingsvilligheden, således at 
forbruget af svinekød er uændret 

Teknologi III: Ingen meromkostninger og lempelse af 
harmonikravet med 100 pct 

 
 
Gennemgangen af resultaterne er struktureret således, at i næste afsnit beskrives ef-
fekterne af indførsel af en produktionskvote. Da de samme mekanismer ligger til 
grund for udviklingen i de øvrige forløb beskrives disse samlet i afsnit 5.3. Resulta-
terne præsenteres vha. figurer, der angiver ændringerne i forhold til grundforløbet. I 
første omgang angives de økonomiske effekter i svinesektoren, derefter følger en be-
skrivelse af de makroøkonomiske effekter efterfulgt af en gennemgang af udvalgte 
sektorspecifikke effekter. Sluttelig søges effekterne på husdyrgødningens kvælstof-
indhold og ammoniakfordampn ng kvantificeret.  
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5.2. Indførsel af en produktionskvote 

Det antages, at der indføres en produktionskvote, som nedbringer den danske svine-
produktion med 25 pct. i 2005. Kvoten repræsenteres ved at fastholde svineprodukti-
onens størrelse 25 pct. under niveauet i grundforløbet, idet der introduceres en endo-
gen skyggepris på produktionskvoten. Svinekvoten kan dermed fortolkes som en om-
sættelig kvote i lighed med mælkekvoten, hvor skyggepriser svarer til kvoteafkastet 
pr. produceret enhed.  

Effekter i svinesektoren 

På kort sigt giver en produktionsnedgang på 25 pct. anledning til en kvoterente på 44 
pct. af  produktionsværdien, hvilket svarer til 10.487 mio. kr. opgjort i 2000-priser. 
Efterhånden som kapitalapparatet tilpasser sig, falder kvoterenten til 12 pct. af pro-
duktionsværdien, jf. figur 5.2. 
 
Figur 5.2. Primær svineproduktion, ændring i forhold til grundforløbet, pct., og 

kvoterente i pct. af produktionsværdien 
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Ved indgangen til hvert år er kapitalapparatet bestemt af sidste års kapitalapparat mi-
nus afskrivninger og tillagt sidste års investeringer. Primo 2005 er kapitalapparatet i 
svinesektoren således givet. Implementering af en svinekvote, der begrænser produk-
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tionen med 25 pct. i forhold til grundforløbet, medfører derfor et betragteligt fald i le-
jeprisen på kapital. Den lave lejepris på kapital lægger en dæmper på det forventede 
afkast ved at investere i kapital til brug i svinesektoren. Således begynder investe-
ringsniveauet i de efterfølgende år at tilpasse sig den lavere kapitalefterspørgsel. I 
modellen er tilpasningen i investeringsniveauet træg pga. investorernes forsigtighed, 
hvorfor lejeprisen på kapital først er tilbage på niveauet i grundforløbet i 2014, hvor 
investeringsniveau og kapitalapparat har stabiliseret sig 25 pct. under niveauet i 
grundforløbet, jf. figur 5.3.28 
 
Figur 5.3. Reale investeringer, realt kapitalapparat og lejepris på kapital i den 

primære svinesektor, ændring i forhold til grundforløbet, pct. 
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Mens tilpasningen i kapitalapparatet sker over nogle år, kan tilpasningen i beskæfti-
gelsen ske umiddelbart. Således falder beskæftigelsen i svinesektoren 25 pct. i forhold 
til grundforløbet fra 2005 og frem. 

                                                 
28 Hvorvidt den lange tilpasningstid er realistisk, kan naturligvis diskuteres. I virkelighedens verden 

vil tilpasningen i investeringerne formentlig gå stærkere, således at økonomien i svinesektoren 
hurtigere stabiliserer sig. I den benyttede økonomiske model er der af hensyn til modellens nume-
riske stabilitet forudsat en lidt længere tilpasningstid med henblik på at reducere investeringernes 
følsomhed over for ændringer i det forventede afkast. Dermed undgås relativt store udsving fra år 
til år, således at modellen udviser en passende økonomisk stabilitet samlet set. 
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Et fald i svineproduktionen på 25 pct. med deraf følgende stigning i svinekødsprisen 
ledsages af fald i eksporten på 30 pct. På hjemmemarkedet er forbruget mindre føl-
somt over for prisstigninger. Således falder forbruget af dansk svinekød kun 2 pct., jf. 
tabel 5.1. Det svarer til, at værdien af eksporten falder med 11 mia. kr. målt i 2000-
priser, mens forbruget kun falder med 160 mio. kr.29 
 
Tabel 5.1. Real eksport og indenlandsk forbrug af svinekød på langt sigt, æn-

dring i forhold til grundforløbet, pct. og mio. kr. (2000-priser) 
   
 Pct. Mio.kr.
   
Real eksport -29,8 -11.129
Realt indenlandsk forbrug -1,9 -160
 

 
 
En så markant nedgang i eksporten i en sektor, hvor 63 pct. af produktionen eksporte-
res, har naturligvis voldsomme konsekvenser for investeringer og beskæftigelse i svi-
neslagterisektoren. Figur 5.4 illustrerer udviklingen i svineslagterisektoren. På kort 
sigt falder investeringsniveauet 62 pct. i forhold til grundforløbet. Alligevel forbliver 
sektoren mere kapitalintensiv end i grundforløbet helt frem til omkring 2020, hvor 
både produktion, beskæftigelse og kapitalapparat er faldet 25 pct. i forhold til grund-
forløbet.  

Makroøkonomiske effekter 

Eksistensen af en omsættelig svinekvote med dertil hørende udgifter til køb af kvote-
rettigheder øger svineproducenternes marginalomkostninger, således at sektorens 
konkurrenceevne falder, og såvel eksport som produktion af svin og svinekød falder. 
Det medfører, at der frigives arbejdskraft fra svinesektoren, og da reallønnen set fra 
de ansattes side (den nominelle løn deflateret med BNP i markedspriser) antages at 
være stiv på kort sigt, tilpasser den nominelle løn sig ikke umiddelbart den lavere ef-
terspørgsel. Således falder den aggregerede beskæftigelse 0,4 pct. i 2005. Efterhånden 
som lønnen begynder at falde, opsuges den frigivne arbejdskraft fra svinesektoren af 
  

                                                 
29 Generelt er den centrale parameter til bestemmelse af sammenhængen mellem prisændringen og 

ændringen i den danske eksport af svinekød den såkaldte udenrigshandelselasticitet. I indeværen-
de scenario er effekten på eksporten imidlertid relativt ufølsom over for størrelsesordenen af den-
ne elasticitet. I beregningerne, hvor elasticitet er fastsat til –10, reduceres eksporten således med 
11.129 mio. kr. i forhold til grundforløbet. Er elasticiteten i stedet –20 reduceres eksporten med 
11.419 mio. kr. i forhold til grundforløbet. 
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Figur 5.4. Produktion, beskæftigelse, reale investeringer og realt kapitalapparat i 
svineslagterisektoren, ændring i forhold til grundforløbet, pct. 
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de øvrige sektorer i økonomien, og den aggregerede beskæftigelse vender tilbage til 
niveauet i grundforløbet, jf. figur 5.5. 
 
På kapitalmarkedet gør det modsatte forhold sig gældende. På kort sigt er det lejepri-
sen på kapital, der tager hele tilpasningen. Efterhånden som den lavere lejepris og 
dermed det lavere forventede investeringsafkast får investeringsniveauet i svinesekto-
ren til at falde, kan lejeprisen tilnærme sig niveauet i grundforløbet. På langt sigt lig-
ger det samlede investeringsniveau således 0,2 pct. under niveauet i grundforløbet, 
mens det aggregerede kapitalapparat kun er faldet med 0,03 pct. som følge af en øget 
efterspørgsel efter kapital i andre sektorer end svinesektoren, jf. figur 5.6. 
 
De øgede marginalomkostninger i svinesektoren, det midlertidige fald i beskæftigel-
sen og det lavere aggregerede kapitalapparat giver anledning til et fald i realt BNP på 
0,4 pct. på kort sigt og 0,2 pct. på langt sigt, jf. tabel 5.2. Årsagen til, at den kortsigte-
de effekt er ca. dobbelt så stor som den langsigtede effekt, er, at kvoteomkostningerne 
er størst umiddelbart efter indførsel af kvoten (se figur 5.2). Opgøres ændringerne i 
BNP i 2000-priser, falder værdien af BNP med 6,1 mia. kr. på kort og 3,7 mia. kr. på  
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Figur 5.5. Aggregeret beskæftigelse og (producer-)realløn, ændring i forhold til 
grundforløbet, pct. 
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Figur 5.6. Aggregerede reale investeringer og realt kapitalapparat, ændring i for-
hold til grundforløbet, pct. 
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langt sigt. Da produktionsværdien i svinesektoren og svineslagterisektoren reduceres 
med 13 mia. kr. på kort sigt og 25 mia. kr. på langt sigt (2000-priser), kan det umid-
delbart forekomme overraskende, at BNP ikke reduceres mere, end det fremgår af ta-
bel 5.2. Årsagen er, at den frigivne arbejdskraft fra svinesektoren opsuges af andre er-
hverv.      
 
Tabel 5.2. Realt BNP, ændring i forhold til grundforløbet, pct. og mio. kr. (2000-

priser) 
   
 Pct. Mio.kr.
   
Kort sigt -0,42 -6.128
Langt sigt -0,18 -3.661
 

 
 
I modellen bestemmes værdien af det private forbrug som en fast andel af hushold-
ningernes disponible indkomst. Den disponible indkomst består af aflønning af pri-
mære produktionsfaktorer, offentlige transfereringer til husholdninger, husholdnin-
gernes indkomstskat og provenuet fra svinekvoten. Når der indføres en svinekvote, 
falder den disponible indkomst som følge af faldende lønindtægter og faldende kapi-
tallejeindtægter. Det reale offentlige forbrug bestemmes i modellen således, at forhol-
det mellem den offentlige budgetsaldo og den nominelle værdi af BNP er konstant. 
Således falder det offentlige forbrug stort set svarende til faldet i BNP. Som følge 
heraf falder det aggregerede reale private og offentlige forbrug med 0,4 pct. på kort 
sigt og 0,2 pct. på langt sigt, svarende til et langsigtet fald i værdien af det aggregere-
de forbrug på 3,0 mia. kr. målt i 2000-priser. 
 
Den lavere pris på primære inputs som kapital og arbejdskraft slår igennem i form af 
faldende outputpriser. Derved forværres bytteforholdet (Danmarks internationale 
konkurrenceevne forbedres), således at eksporten af andre varer end svinekød stiger 
og importen falder. Det store initiale fald i efterspørgsel efter kapital i svinesektoren 
giver anledning til et kraftig fald i den vægtede lejepris på kapital, hvorfor byttefor-
holdet forværres meget på kort sigt, således at konkurrenceevnen stiger tilstrækkeligt 
til, at den aggregerede eksport øges i forhold til grundforløbet, jfr. figur 5.7. På læn-
gere sigt falder kapitalapparatet i svinesektoren, således at konkurrenceevneforbed-
ringen modereres, og faldet i svinekødekporten slår igennem på den aggregerede eks-
port. 30 
 

                                                 
30 Se Appendiks F for en detaljeret beskrivelse af udviklingen i den reale handelsbalance. 
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Figur 5.7. Real aggregeret eksport og import, ændring i forhold til grundforløbet, 
pct. 
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Udviklingen i den reale internationale handel medfører, at værdien af Danmarks net-
toaktiver over for udlandet stiger med 13 mia. kr. på langt sigt. Således øges Dan-
marks nettoaktiver fra 134 mia. kr. i grundforløbet til knap 147 mia. kr. som følge af 
indførslen af en svinekvote. Denne akkumulerede positive effekt bør imidlertid holdes 
op mod den akkumulerede nedgang i det private forbrug. I perioden 2005 til 2020 er 
det akkumulerede private forbrug knap 32 mia. kr. lavere i scenariet end i grundforlø-
bet (2000-priser). Forbedringen af Danmarks finansielle nettoposition er således sket 
på bekostning af det private forbrug, der er faldet betydeligt. 

Effekter i andre sektorer 

De øvrige animalske sektorer vinder på to fronter. For det første giver den lavere ef-
terspørgsel efter harmonijord i svinesektoren en lavere jordpris, hvorved de øvrige 
animalske sektorers omkostninger som følge af harmonikravet falder. For det andet 
gavner deprecieringen eksportmulighederne. Figur 5.8 illustrerer den samlede effekt 
på produktionen i kvægsektoren, fjerkræsektoren og pelsdyrsektoren. I kvægsektoren 
er produktionen reguleret af mælkekvoten, hvorfor der ingen effekter er på produkti-
onsniveauet. Til gengæld medfører de lavere produktionsomkostninger, at værdien af 
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den omsættelige mælkekvote stiger med 2,4 pct. på langt sigt i forhold til grundforlø-
bet. I fjerkræ- og pelsdyrsektorerne udvides produktionen med hhv. 0,8 og 1,0 pct. på 
langt sigt som følge af de lavere omkostninger og den mere konkurrencedygtige pris 
på fjerkræ og pelsdyr regnet i udenlandsk valuta. 
  
Figur 5.8. Produktion i de øvrige animalske sektorer, ændring i forhold til grund-

forløbet, pct. 
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I de vegetabilske sektorer øges produktionen af oliefrø, kartofler og sukkerroer pga. 
den reale depreciering, jf. figur 5.9. Produktionen af korn og grovfoder er derimod 
stort set upåvirket af svinekvoten. I kornsektoren giver den faldende primære svine-
produktion anledning til en lavere indenlandsk efterspørgsel. Imidlertid eksporteres 
langt hovedparten af den overskydende kornproduktion til verdensmarkedsprisen, så-
ledes at den samlede effekt stort set er nul på langt sigt. Da den samlede grovfoder-
produktion anvendes i kvægsektoren, er denne produktion uændret pga. mælkekvoten. 
 
Figur 5.10 illustrerer udviklingen i fire store industrisektorer. Alle sektorerne ekspor-
terer over 50 pct. af produktionen, og i grundforløbet forventes de at opnå pæne eks-
portvækstrater. Den reale depreciering skubber yderligere i den retning, således at 
sektorernes produktion stiger mellem 0,8 og 1,2 pct. i det alternative scenario. 
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Figur 5.9. Produktion i de vegetabilske sektorer, ændring i forhold til grundfor-
løbet, pct. 
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Figur 5.10. Produktion i udvalgte eksportorienterede industrisektorer, ændring i 

forhold til grundforløbet, pct. 
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Til gengæld rammes hjemmemarkedserhvervene negativt af indførslen af en svine-
kvote. Den lavere indenlandske produktion og investeringslyst samt det lavere private 
og offentlige forbrug dæmper ekspansionsmulighederne i hjemmemarkedserhvervene. 
Det drejer sig fx om de sektorer, der producerer tjenesteydelser og offentlige tjenester 
samt detailhandelen. Den initialt store negative effekt på produktion, investeringer og 
forbrug slår igennem på forløbet i disse sektorer. Således rammes hjemmemarkedser-
hvervene hårdest umiddelbart efter indførsel af kvoten, hvor produktionen falder mel-
lem 0,5 og 0,7 pct. i forhold til grundforløbet. Efterhånden som den makroøkonomi-
ske tilpasning skrider frem, begrænses produktionsnedgangen til mellem 0,1 og 0,3 
pct., jf. figur 5.11. 
 
Figur 5.11. Produktion i udvalgte hjemmemarkedserhverv, ændring i forhold til 

grundforløbet, pct. 
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Effekter på landbrugets samfundsøkonomiske betydning 
Trods øget produktion i hovedparten af de øvrige fødevareproducerende sektorer im-
plicerer en 25 pct.’s reduktion af den primære svineproduktion en nedgang i de føde-
vareproducerende erhvervs samfundsøkonomiske betydning. Således reduceres disse 
erhvervs bidrag til den samlede bruttofaktorindkomst med 2,3 mia. kr. på langt sigt, 
mens beskæftigelsen i de fødevareproducerende erhverv falder med 7.521 personer jf. 
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tabel 5.3. Langt hovedparten af beskæftigelsesfaldet sker i svineslagterisektoren, hvor 
beskæftigelsen reduceres med knap 6.000 personer på langt sigt. 
 
Tabel 5.3. BFI og beskæftigelse i de fødevareproducerende erhverv, ændring i 

forhold til grundforløbet 
   
 BFI Beskæftigelse
 mia kr. antal personer
   
Kort sigt -5,8 -9.290
Langt sigt -2,3 -7.521
 

 

Effekter på harmoniarealet samt husdyrgødningens kvælstofindhold og ammo-
niakfordampning 
Selv om produktion og harmoniareal i fjerkræ- og pelsdyrsektorerne stiger som følge 
af den lavere pris på harmonijord og den reale depreciering, er omfanget af disse pro-
duktioner så små i forhold til svineproduktionen, at det samlede harmoniareal falder 
175.000 hektar på kort sigt og 210.000 hektar på langt sigt, jf. figur 5.12. Det indebæ-
rer, at på langt sigt anvendes kun 56 pct. af Danmarks samlede landbrugsareal ekskl. 
brak til harmonijord mod 65 pct. i grundforløbet. Den faldende efterspørgsel giver an-
ledning til fald i lejeprisen på harmonijord på 10 pct. på langt sigt. 
 
Figur 5.12. Samlet harmoniareal, ændring i forhold til grundforløbet, hektar 

-300000

-250000

-200000

-150000

-100000

-50000

0

Kort sigt Langt sigt

 

 
Dansk svineproduktion i perspektiv, FØI     73



Som følge af den reducerede animalske produktion falder også mængden af husdyr-
gødning og dermed kvælstofindholdet heri og ammoniakfordampningen herfra. Figur 
5.13 viser, at det samlede kvælstofindhold i husdyrgødning reduceres med 29.000 
tons N eller 12 pct. på langt sigt, mens ammoniakfordampningen fra husdyrgødning 
reduceres med 6.700 tons N svarende til knap 13 pct. af den samlede ammoniakfor-
dampning i grundforløbet. 
 
Sættes den reducerede ammoniakfordampning i forhold til den tabte samfundsproduk-
tion, fås et udtryk for prisen på miljøforbedringen. Således kan det beregnes, at det 
koster 542 kroner i tabt BNP at reducere ammoniakfordampningen fra husdyrgødning 
med ét kg. N, når reduktionen sker gennem indførsel af en produktionskvote. 
 
Figur 5.13. Kvælstofindhold i gødning og ammoniakfordampning fra gødning i alt, 

ændring i forhold til grundforløbet, tons N 
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5.3. Andre ændringer i svinesektorens produktions- og afsætningsvilkår (sce-
nario 2-7) 

I afsnit 5.1 blev syv forskellige scenarier beskrevet. Det første (kvotescenariet) er ana-
lyseret i foregående afsnit. I dette afsnit analyseres effekterne af de ændringer i pro-
duktions- og afsætningsvilkårene for svinesektoren, som er omfattet af scenario 2-7: 
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�� Harmoniscenario: en yderligere stramning af harmonikravet i alle animal-
ske sektorer i 2005. De nye harmonikrav fremgår af  tabel 5.4. Stramningen 
betyder, at ved uændret produktion skal producenterne bruge 27 pct. mere 
harmonijord. Er det ikke muligt at skaffe mere harmonijord, må producen-
terne alternativt nedbringe produktionen med 21 pct. Hvor stor en del af til-
pasningen, der sker i form af ændringer i produktionens størrelse, og hvor 
stor en del, der sker i form af ændringer i harmoniarealets størrelse, afhæn-
ger af jordpris, tilgængeligt harmoniareal og afsætningsforhold. 

 
Tabel 5.4. Harmonikrav før og efter stramningen i de fire animalske sek-

torer 
 
 DE/ha før stramningen DE/ha efter stramningen

 
Kvægsektoren 1,7 1,3
Svinesektoren 1,4 1,1
Fjerkræsektoren 1,7 1,3
Pelsdyrsekto en r 1,7 1,3

 
 

�� Teknologiscenario I, II og III: i scenario I og II forøges de generelle om-
kostninger i den primære svinesektor med 5,5 pct. pr. år fra 2005 som følge 
af investering i og anvendelse af ny teknologi.31 Svineproducenterne kom-
penseres for de pålagte meromkostninger gennem en lempelse af harmoni-
kravet, hvilket reducerer omkostningerne til leje af harmonijord. I første 
omgang betragtes en moderat lempelse fra 1,4 til 1,7 DE pr. ha, hvilket sva-
rer til en lempelse på 21 pct. (scenario I). I anden omgang antages en kraf-

                                                 
31 Disse tal er beregnet med udgangspunkt i priserne på højteknologiske gylleseparationsanlæg fra 

Hermansen (2002). Ved højteknologisk gylleseparation koncentreres gyllens næringsstoffer i 2-3 
tørstoffraktioner, mens den resterende væskefraktion stort set ikke indeholder næringsstoffer. Ind-
førsel af højteknologisk gylleseparering er ekstremt omkostningstungt. Således koster et højtek-
nologisk gylleseparationsanlæg 4-10 mio. kr. at installere, mens behandlingsprisen inkl. afskriv-
ning og forrentning er 60-80 kr. pr. ton gylle ved behandling af en årlig gyllemængde på 20.000 
tons gylle. Givet den forventede udvikling i svineproduktionen er der behov for at installere ca. 
800 anlæg i 2005. Antages behandlingsprisen at udgøre 80 kr. pr. ton gylle, giver det anledning til 
en stigning i det generelle omkostningsniveau på 5,5 pct. om året. I beregningerne antages kapi-
talomkostningerne at stige procentvis mere end de øvrige omkostninger. Kapaciteten for et høj-
teknologisk separationsanlæg er 20.000 tons gylle pr. år. Med dagens gylleproduktion er der brug 
for installation af knap 800 sådanne anlæg. Under antagelse af, at investeringsomkostningerne 
kan spredes over en årrække, og anvendes der et gennemsnit af de anslåede investeringsomkost-
ninger, dvs. 7 mio. kr. pr. anlæg, giver lovkravet anledning til en stigning i kapitalomkostningerne 
på 4,1 pct. pr. år. De løbende omkostninger udgør gennemsnitligt 65 kr. pr. tons gylle, der be-
handles, hvilket ved dagens gylleproduktion svarer til en løbende omkostningsstigning på 4,4 pct. 
om året.  
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tigere lempelse på 100 pct., dvs. fra 1,4 til 2,8 DE pr. ha (scenario II). I 
scenario III antages indførsel af den ny teknologi ikke at pålægge 
svineproducenterne meromkostninger, og harmonikravet lempes med 100 
pct. 

�� Fødevaresikkerheds- og dyrevelfærdsscenario I og II: en fordobling af 
omkostningerne til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd som følge af forbru-
gernes ønske om større fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Dansk Zoonose-
center har anslået, at i 2000 udgjorde svineslagteriernes udgifter til kød-
kontrol og salmonellabekæmpelse 280 mio. kr., mens produktionstabet i 
svinesektoren i forbindelse med forbuddet mod anvendelse af antibiotiske 
vækstfremmere er anslået til 210 mio. kr.32 De Danske Landboforeninger 
har skønnet, at forbuddet mod fiksering af drægtige søer og øgede staldkrav 
til slagtesvin pålægger de primære svineproducenter meromkostninger i 
størrelsesordenen 325 mio. kr.33 Samlet set betyder det, at udgifter til 
fødevaresikkerhed og dyrevelfærd løber op i 280 mio. kr. for 
svineslagterierne og 535 mio. kr. for de primære svineproducenter i 2000. 
Det svarer til hhv. 0,7 pct. og 2,4 pct. af sektorernes samlede omkostninger. 
I første delscenario antages forbrugerne ikke at være villige til at betale 
mere for svinekød, selv om sikkerheden og dyrevelfærden forbedres 
(scenario I). I andet delscenario øges forbrugernes betalingsvillighed som 
følge af forbedringerne, således at det indenlandske forbrug og eksporten af 
svinekød er uændret i forhold til grundforløbet (scenario II). 

                                                

Effekter i svinesektoren 

Fælles for de analyserede scenarier (ekskl. Teknologiscenario III) er, at de pålægger 
den primære svineproduktion meromkostninger. Når harmonikravet strammes, optræ-
der meromkostningerne i form af øgede udgifter til leje af harmonijord.  Når produ-
centerne pålægges at indføre en ny teknologi, optræder meromkostningerne primært i 
form af øgede kapitalomkostninger. Når produktionsvilkårene i svinesektoren ændres 
som følge af øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, giver det anledning til 
en generel stigning i alle typer af omkostninger i svinesektoren, dvs. at både kapital-
omkostninger, arbejdskraftomkostninger og omkostninger til halvfabrikata stiger. 
 

 
32 Dansk Zoonosecenter (2002). 
33 De Danske Landboforeninger. 
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Betydningen af de forskellige typer af meromkostninger kan illustreres ved at betragte 
udviklingen i kapital-, arbejdskraft- og harmonijordintensiteterne i svinesektoren i (i) 
harmoniscenariet, (ii) teknologiscenariet med en moderat lempelse af harmonikravet 
og (iii) fødevaresikkerheds- og dyrevelfærdsscenariet uden ændret betalingsvillighed, 
jf. figur 5.14, 5.15 og 5.16. 
 
Figur 5.14. Harmonijordintensitet i svinesektoren, ændring i forhold til grundfor-

løbet, pct. 
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En stramning af harmonikravet medfører en markant stigning i harmoniarealets stør-
relse i forhold til produktionens størrelse.34 Til gengæld giver det ingen langsigtede 
effekter på kapital- og arbejdskraftintensiteterne. På kort sigt giver produktionsned-
gangen  kombineret med det givne kapitalapparat anledning til en midlertidig stigning 
i kapitalintensiteten.  
 
Når der indføres en lov om anvendelse af en ny teknologi, indebærer det en langt me-
re kapitalintensiv primær svineproduktion. Således øges kapitalintensiteten med 7-8 

                                                 
34 Dette resultat afhænger kritisk af, at der er rigelig harmonijord til rådighed på landsplan, og at 

analysen er national. Tages der hensyn til regionale begrænsninger, må der forventes en noget 
mindre stigning i harmoniarealets størrelse med deraf følgende større fald i produktionens størrel-
se. 
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Figur 5.15. Kapitalintensitet i svinesektoren, ændring i forhold til grundforløbet, 
pct. 
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Figur 5.16. Arbejdskraftintensitet i svinesektoren, ændring i forhold til grundfor-

løbet, pct. 
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pct. både på kort og langt sigt i teknologiscenariet. De større generelle omkostninger 
forbundet med anvendelsen af den nye teknologi medfører også en øget arbejdskraft-
intensitet på knap 2 pct. Kompensationen i form af en lempelse af harmonikravet gi-
ver derimod anledning til et fald i harmoniarealets størrelse i forhold til produktionens 
størrelse på 15 pct.  
 
En stigning i de generelle omkostninger som følge af øgede krav til fødevaresikker-
hed og dyrevelfærd medfører en stigning i såvel kapital- som arbejdskraftintensiteten 
i svinesektoren på knap 2,5 pct. på langt sigt svarende til omkostningsstigningen. På 
kort sigt øges kapitalintensiteten endnu mere pga. produktionsnedgangen og den træ-
ge tilpasning i kapitalapparatet. I dette scenario ændres harmonikravet ikke, så for-
holdet mellem størrelsen af dette areal og produktionen er uændret. 
 
I afsnit 5.2 blev det illustreret, hvorledes produktionen reduceres med 25 pct. i forhold 
til grundforløbet fra det tidspunkt, produktionskvoten indføres og fremover. I de øvri-
ge scenarier stiger omkostningerne, hvorfor svinesektorens konkurrenceevne falder 
umiddelbart. Alligevel finder producenterne det optimalt at foretage en mere eller 
mindre gradvis tilpasning i produktionens størrelse, jf. figur 5.17. Især i de scenarier, 
 
Figur 5.17. Primær svineproduktion, ændring i forhold til grundforløbet, pct. 
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hvor meromkostningerne skyldes en stramning af harmonikravet eller ændrede for-
brugerholdninger, er den kortsigtede effekt på produktionens størrelse lille i forhold 
til den langsigtede effekt. Når meromkostningerne skyldes indførsel af ny teknologi, 
sker en kraftigere kortsigtet tilpasning i produktionens størrelse. 
 
Centralt for de viste forløb er forudsætningerne om, at kapitalapparatet er givet på 
kort sigt, at den primære svineproduktion er kapitalintensiv, og at investorerne er risi-
koaverse (se fodnote 23 og 25). Når der indføres et lovkrav om anvendelse af en ny 
teknologi, ændres svineproducenternes kapitalefterspørgsel, således at lejeprisen på 
den nye teknologi er høj på kort sigt. Denne omkostning søger svineproducenterne at 
vælte over på outputprisen, men da den udenlandske efterspørgsel efter dansk svine-
kød er følsom over for ændringer i prisen, er det ikke muligt at foretage en tilstrække-
lig overvæltning til at undgå en markant produktionsnedgang. Således falder produk-
tionen 8 pct. på kort sigt i forhold til grundforløbet. 
 
Størrelsesordenen af harmonikravslempelsen har hovedsageligt betydning for produk-
tionstilpasningen på langt sigt. På kort sigt betyder omfanget af harmonikravslempel-
sen stort set ingenting - produktionen falder med 8 pct. både når harmonikravet lem-
pes med 21 og 100 pct. Det skyldes, at de øgede omkostninger på kort sigt langt over-
stiger værdien af harmonikravslempelsen, uanset hvor stor denne er. Efterhånden som 
lejeprisen på den ny teknologi falder, stiger den relative betydning af omkostningerne 
til harmonijord. Dermed får størrelsen af harmonikravslempelsen øget betydning for 
tilpasningen, således at produktionen falder yderligere 4 pct. på langt sigt, når harmo-
nikravet lempes moderat, mens produktionen kun falder yderligere 1 pct., når kravet 
lempes kraftigt. En lempelse af harmonikravet på 100 pct. er altså ikke tilstrækkelig 
til at holde produktionen oppe, men en tiltagende produktionsnedgang undgås. 
  
Det er således tvivlsomt, om et totalt bortfald af harmonikravet er tilstrækkelig til at 
undgå en produktionsnedgang. Inden indgrebet udgjorde omkostningerne til harmoni-
jord 5-6 pct. af svinesektorens samlede omkostninger. Da omkostningsstigningen som 
følge af lovkravet er af samme størrelsesorden, afhænger den samlede effekt på pro-
duktionens størrelse af udviklingen i de relative inputpriser. Den teknologi, som svi-
neproducenterne pålægges at indføre, er imidlertid forholdsvis dyr. Omkostninger til 
indførsel af en billigere teknologi vil naturligvis i højere grad kunne kompenseres 
gennem lempelser af harmonikravet. I det ekstreme tilfælde, hvor indførsel af den ny 
teknologi ikke giver meromkostninger for svineproducenterne, stiger den primære 
svineproduktion 8 pct. på langt sigt som følge af den kraftige lempelse af harmoni-
kravet. 
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Ændres produktionsvilkårene i den primære svinesektor som følge af en stramning af 
harmonikravet eller øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, eksisterer der et 
brugbart kapitalapparat. Det lægger en dæmper på den kortsigtede effekt på produkti-
onen, som kun falder 1-4 pct. på kort sigt. Derved reduceres efterspørgslen efter kapi-
tal og dermed lejeprisen på kapital. På længere sigt giver den lave lejepris på kapital 
anledning til faldende investeringer, hvorved kapitalapparatet reduceres, lejeprisen på 
kapital stiger, og produktionen falder yderligere i forhold til grundforløbet. 
 
Hvis de øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd følges op af ændret beta-
lingsvillighed, således at det indenlandske og udenlandske forbrug af dansk svinekød 
er uændret i forhold til grundforløbet, er også den primære svineproduktion stort set 
uændret. Et sådan forløb forudsætter imidlertid, at forbrugerne er villige til at betale 
en høj pris for svinekød på kort sigt. Det skyldes de pålagte meromkostninger kombi-
neret med den træge tilpasning i kapitalapparatet, der presser lejeprisen på kapital i 
vejret, således at svinekødsprisen stiger 4 pct. initialt. Efterhånden som kapitalappara-
tet tilpasser sig den øgede efterspørgsel, falder kapitallejeprisen og dermed stigningen 
i svineprisen. På langt sigt indebærer en uændret produktion, at forbrugerne skal være 
villige til at betale knap 2,5 pct. mere for dansk svinekød end beregnet i grundforlø-
bet. 
 
Tabel 5.5 angiver udviklingen i eksporten og det indenlandske private forbrug af svi-
nekød på langt sigt. Det ses, at mens eksporten falder med mellem 3 og 6 mia. kr. i al- 
 
Tabel 5.5. Real eksport og indenlandsk forbrug af svinekød på langt sigt, æn-

dring i forhold til grundforløbet, mio. kr. (2000-priser) 
 
 Eksport Indenlandsk forbrug
 
Harmoni -2.824 -50
Teknologi I -5.595 -80
Teknologi II -3.854 -52
Teknologi III 3.729 53
Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd I -4.839 -72
F devaresikkerhed og dyrevelfærd II ø
 

0 0
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le scenarier ekskl. Teknologi III samt Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd II, falder det 
indenlandske privatforbrug med under 100 mio. kr. pr. år (2000-priser).35 

Makroøkonomiske effekter 

Ligesom i afsnit 5.2 giver de betragtede meromkostninger i svinesektoren anledning 
til en faldende konkurrenceevne samt eksport- og produktionsnedgang i sektoren. Den 
makroøkonomiske udvikling i harmoniscenariet er kvalitativt set identisk med udvik-
lingen i kvotescenariet, idet stramningen af harmonikravet bevirker, at der frigives ar-
bejdskraft fra svinesektoren, samtidig med at investeringerne reduceres kraftigt. Den 
kortsigtede negative effekt på beskæftigelsen og den langsigtede negative effekt på 
kapitalapparatet giver sig udslag i et fald i realt BNP på 0,03 pct. i forhold til grund-
forløbet på kort sigt og 0,04 pct. på langt sigt, jf. tabel 5.6. Det svarer til fald i værdi-
en af BNP målt i 2000-priser på 0,5 mia. kr. på kort sigt og 0,9 mia. kr. på langt sigt. 
 
I de to første teknologiscenarier er udviklingen primært drevet af kapitalens lavere 
produktivitet i svinesektoren, hvorfor det aggregerede investeringsniveau stort set ik-
ke falder i disse scenarier. Alligevel ses en kraftig kortsigtet effekt på realt BNP, som 
reduceres med op til 0,2 pct. svarende til et fald på knap 3 mia. kr. opgjort i 2000-
priser. Denne kraftige kortsigtseffekt skyldes, at lejeprisen på den nye teknologi i svi-
nesektoren er ekstrem høj, hvorfor marginalomkostningerne er store initialt. Efter-
                                                 
35 Effekterne på den reale eksport afhænger hovedsageligt af udenrigshandelselasticiteten, som fast-

lægger, i hvor høj grad givne omkostningændringer i den ny ligevægtssituation vil blive fordelt 
mellem en mængde- og en prismæssig tilpasning. Jo numerisk større elasticiteten er, desto større 
del af tilpasningen finder sted i den afsatte mængde af dansk svinekød. I modellen er parameteren 
fastsat til –10, hvilket numerisk set er væsentlig større end de udenrigshandelselasticiteter, der 
empirisk er fastlagt for andre varegrupper og for fødevarer på de globale fødevaremarkeder. Der 
er hidtil ikke blevet gennemført danske økonometriske undersøgelser af netop udenrigshandels-
elasticiteten vedrørende svinekød. Elasticitetens størrelse er således fastsat under hensyntagen til 
behovet for en vis balance mellem to forhold, der gør sig gældende for dansk svineproduktion. 
For det første (og størrelsen af den valgte parameter tillægger i særlig høj grad hensynet til dette 
forhold) at dansk svineproduktion på det globale marked er udsat for en ganske betydelig konkur-
rence, hvorfor blot mindre prisstigninger resulterer i endda meget betydelige reduktioner i ekspor-
ten af dansk svinekød. Overfor dette forhold står det synspunkt, at dansk svineproduktion på en 
række områder og dermed på en række markeder adskiller sig mærkbart fra svinekød eksporteret 
fra eller produceret i andre lande. Således afsættes dansk svineproduktion på en række markeder 
som et produkt med særlige kendetegn som bl.a. et højt veterinært stade, en høj grad af leverings-
sikkerhed og produkter helt konkret tilpasset ønskerne på det enkelte marked og hos den pågæl-
dende kunde. Med henblik på at belyse betydningen af udenrigshandelselasticitetens størrelse for 
resultaterne er der derfor gennemført en følsomhedsanalyse på harmoniscenariet. I analysen an-
vendes en parameterværdi på –20 i stedet for –10. Herved falder eksporten med 3.770 mio. kr. i 
forhold til grundforløbet, hvilket er 33 pct. mere end i det i rapporten præsenterede harmoniscena-
rio. De samfundsøkonomiske effekter ændres derimod ikke nævneværdigt.  
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hånden som kapitalapparatets sammensætning tilpasses den ændrede efterspørgsel, 
falder lejeprisen, således at marginalomkostningerne mindskes, og det initialt kraftige 
fald i realt BNP modereres. I det teknologiscenario, hvor der ikke antages at være 
meromkostninger forbundet med indførsel af den ny teknologi, giver lempelsen af 
harmonikravet anledning til en øget konkurrenceevne i svinesektoren med deraf føl-
gende eksport- og produktionsfremgang. Således stiger BNP med 1 mia. kr. på langt 
sigt. At BNP ikke stiger svarende til stigningen i svineproduktionen skyldes, at den 
øgede beskæftigelse i svinesektoren sker på bekostning af beskæftigelsen i andre sek-
torer, hvis produktion falder. 
 
Tabel 5.6. Realt BNP, ændring i forhold til grundforløbet, pct. og mio. kr. (2000-

priser) 
  
        Kort sigt             Langt sigt 
 Pct. Mio.kr. Pct. Mio.kr. 
  
Harmoni -0,03 -466 -0,04 -849 
Teknologi I -0,19 -2.859 -0,13 -2.564 
Teknologi II -0,18 -2.616 -0,10 -2.086 
Teknologi III 0,03 475 0,05 1.005 
Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd I -0,13 -1.870 -0,11 -2.188 
F devaresikkerhed og dyrevelfærd II ø
 

-0,07 -1.052 -0,06 -1.120 
 

 
 
Når øget fødevaresikkerhed og dyrevelfærd pålægger svinesektoren meromkostnin-
ger, sker der et ligeligt produktivitetsfald i kapital og arbejdskraft, således at den kon-
traktive effekt på realt BNP er mindre på kort sigt, idet beskæftigelsen hurtigere til-
passer sig den ændrede efterspørgsel, end kapitalapparatet gør. Når betalingsvillighe-
den ændres, øges både producenternes omkostninger og producentprisen. Imidlertid 
stiger omkostningerne mere end produktprisen, således at realt BNP falder ca. 0,06 
pct., svarende til 1 mia. kr. på langt sigt. Scenariet er konstrueret således, at størrelsen 
af det indenlandske svinekødforbrug er uændret i forhold til grundforløbet. Men da 
prisen på svinekød stiger med 2,5 pct. på langt sigt, stiger værdien af svinekødforbru-
get. Da endvidere både husholdningernes disponible indkomst og forbrugstilbøjelig-
heden stort set er uændret, bliver der færre ressourcer til rådighed til andet forbrug, 
hvorfor markedsprisen på disse varer og realt BNP falder lidt. 
 
Betragtes størrelsesordenen af effekterne på BNP i de alternative scenarier, følger de 
størrelsesordenen af meromkostningerne. De kraftigste meromkostninger pålægges, 
når der indføres et lovkrav om anvendelse af ny teknologi, og harmonikravet kun 
lempes fra 1,4 til 1,7 DE pr. ha. Således falder værdien af BNP med 2,6 mia. kr. på 
langt sigt i dette scenario.  
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Tilpasningen i realt BNP genfindes i udviklingen i det private og offentlige forbrug. 
Faldende løn- og kapitallejeindtægter bevirker, at husholdningernes disponible ind-
komst falder i alle scenarier ekskl. Teknologi III og Fødevaresikkerhed og dyrevel-
færd II. Da det offentlige forbrug bestemmes således, at forholdet mellem den offent-
lige sektors budgetsaldo og nominel BNP er konstant, varierer det reale offentlige 
forbrug også med udviklingen i realt BNP. Som følge heraf falder det aggregerede 
private og offentlige forbrug., jf. tabel 5.7.  
 
Tabel 5.7. Realt aggregeret privat og offentligt forbrug på langt sigt, ændring i 

forhold til grundforløbet, pct. og mio.kr. (2000-priser) 
 
 Pct. Mio.kr.
 
Harmoni -0,05 -714
Teknologi I -0,15 -2.056
Teknologi II -0,12 -1.645
Teknologi III 0,06 860
Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd I -0,13 -1.790
Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd II -0,01 -94
 

 
 
Når harmonikravet lempes uden at svinesektoren påføres meromkostninger, øges ef-
terspørgslen efter kapital og arbejdskraft i svinesektoren, hvorfor løn- og kapitalleje-
indtægter stiger, således at det aggregerede forbrug øges knap 1 mia. kr. I scenariet, 
hvor øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd følges op af ændret betalings-
villighed, skal svinesektoren bruge mere kapital og arbejdskraft for at holde produkti-
onen uændret i forhold til grundforløbet. Derfor er løn- og kapitallejeindtægterne stort 
set uændrede i forhold til grundforløbet, således at også det aggregerede forbrug er 
uændret. 
 
En harmonistramning har samme kvalitative effekter på den internationale handel og 
udviklingen i Danmarks nettoaktiver over for udlandet som indførsel af en produkti-
onskvote. Den lavere efterspørgsel efter kapital og arbejdskraft i svinesektoren redu-
cerer det indenlandske omkostningsniveau og dermed outputpriserne, således at 
Danmarks internationale konkurrenceevne forbedres.36 Resultatet er, at den reale han-
delsbalance forbedres, hvorfor Danmarks nettoaktiver over for udlandet øges med 
knap 5 mia. kr. på langt sigt, jf. figur 5.18. 
 

                                                 
36 Se Appendiks F for en detaljeret forklaring af udviklingen i den reale handelsbalance. 
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I de øvrige scenarier skyldes meromkostningerne en lavere produktivitet af de primæ-
re produktionsfaktorer i svinesektoren med deraf følgende større direkte effekter på 
aflønningen af disse og store bytteforholdsforværringer. Alligevel forværres den reale 
handelsbalance og dermed Danmarks finansielle nettoposition over for udlandet i dis-
se scenarier. Det skyldes, at arbejdskraftens og kapitalens produktivitet i svinesekto-
ren er forringet, således at reduktionen i sektorens inputs af arbejdskraft og kapital ik-
ke svarer til reduktionen i svineproduktionen. Dermed frigives færre ressourcer til an-
dre investeringer og anden produktion, hvorfor nedgangen i BNP ledsages af et rela-
tivt mindre fald i den indenlandske anvendelse. Som følge heraf forværres den reale 
handelsbalance, og Danmarks nettoaktiver over for udlandet falder med 4-6 mia. kr. 
 
Figur 5.18. Danmarks nettoaktiver over for udlandet på langt sigt, ændring i for-

hold til grundforløbet, mio. kr. 
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Hvis det er omkostningsfrit at indføre den nye teknologi, og harmonikravet lempes, 
eller hvis øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd følges op af ændret beta-
lingsvillighed, sker det modsatte af udviklingen i de øvrige scenarier. Den større ef-
terspørgsel efter kapital og arbejdskraft medfører et stigende indenlandsk omkost-
ningsniveau, således at outputpriserne stiger. Derved forværres Danmarks internatio-
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nale konkurrenceevne, således at den reale handelsbalance forværrres, og værdien af 
Danmarks nettoaktiver over for udlandet forværres med 4-6 mia. kr. på langt sigt. 

Effekter i andre sektorer 

Kun i scenariet, hvor harmonikravet strammes, påvirkes andre sektorer end svinesek-
toren direkte, idet scenariet er konstrueret sådan, at harmonikravet strammes i samtli-
ge animalske sektorer. Imidlertid har stramningen begrænset effekt på den øvrige 
animalske produktion, jf. figur 5.19 og 5.20. At harmonikravsstramningen ikke har 
nogen større effekt på fjerkræproduktionen skyldes, at eksportprisen regnet i danske 
kroner ikke ændres væsentligt. Til gengæld sætter den reale devaluering skub i eks-
porten, hvorved en produktionsnedgang stort set kan undgås. I pelsdyrsektoren sker 
en produktionstilpasning på knap 1 pct. på langt sigt. Mekanismerne er de samme 
som i svinesektoren, men da omkostningerne til harmonijord kun udgjorde 1,5 pct. af 
pelsdyrsektorens samlede omkostninger i 1995, er effekterne af stramningen af har-
monikravet langt mindre end i svinesektoren. Endelig er produktionen i kvægsektoren 
ganske upåvirket af harmonikravsstramningen. Det er udtryk for, at stramningen ikke 
påvirker omkostningsniveauet tilstrækkeligt til, at kvoteafkastet bliver negativt. I  
henhold til beregningerne falder værdien af den omsættelige mælkekvote 6,5 pct. på 
langt sigt.  
 
Figur 5.19. Produktion i fjerkræsektoren, ændring i forhold til grundforløbet, pct. 
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Figur 5.20. Produktion i pelsdyrsektoren, ændring i forhold til grundforløbet, pct. 
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I de øvrige scenarier ekskl. Teknologi III samt Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd II 
stiger produktionen dels pga. faldende omkostninger tilvejebragt gennem en faldende 
lejepris på harmonijord som følge af den lavere efterspørgsel i svinesektoren, dels 
gennem den reale depreciering af valutakursen. Når øget fødevaresikkerhed og dyre-
velfærd følges op af ændret betalingsvillighed, og når harmonikravet lempes, uden at 
svinesektoren påføres meromkostninger, falder fjerkræ- og pelsdyrproduktionen som 
følge af den reale appreciering. 
 
Produktionsændringer i de øvrige sektorer afhænger af, om der er tale om eksport- el-
ler hjemmemarkedserhverv. Produktionen i eksporterhverv som medicinal-, metal- og 
maskinindustrierne stiger, når Danmarks internationale konkurrenceevne forbedres, 
og falder, når den forværres. Også produktionen af oliefrø, kartofler og sukkerroer 
øges, mens kornproduktionen falder marginalt, når konkurrenceevnen forbedres. Der-
imod falder produktionen i hjemmemarkedserhverv som servicesektoren og detail-
handelen i alle scenarier (ekskl. Teknologi III) pga. den lavere økonomiske aktivitet i 
samfundet i forhold til grundforløbet. 

 

 
Dansk svineproduktion i perspektiv, FØI     87



Effekter på landbrugets samfundsøkonomiske betydning 
I samtlige scenarier, hvor svineproduktionen reduceres, slår det igennem på den sam-
lede beskæftigelse i de fødevareproducerende erhverv, som falder med mellem 2.000 
og 4.000 personer på langt sigt. Ca. 80 pct. af beskæftigelsesnedgangen finder sted i 
svineslagterisektoren jf. tabel 5.8. 
 
Tabel 5.8. BFI og beskæftigelse i de fødevareproducerende erhverv, ændring i 

forhold til grundforløbet 
  
        Kort sigt             Langt sigt 
 BFI Beskæftigelse BFI Beskæftigelse 
 mia. kr. antal personer mia. kr. antal personer 
  
Harmoni 0,6 -533 -0,2 -1.962 
Teknologi I -1,4 -2.766 -2,8 -3.619 
Teknologi II -1,5 -2.455 -2,5 -2.400 
Teknologi III -0,2 580 0,8 2.575 
Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd I -0,8 -1.124 -2,3 -2.899 
F
 
ødevaresikkerhed og dyrevelfærd II 0,7 424 0,2 398 

    

 
 
Den reducerede beskæftigelse og den faldende aflønning af arbejdskraft og kapital 
implicerer, at de fødevareproducerende sektorers BFI reduceres i disse scenarier. Fal-
det modereres af, at de vegetabilske sektorers bidrag til jordrenten øges som følge af 
den øgede efterspørgsel efter landbrugsjord til planteproduktion. Når harmonikravet 
strammes, øges de fødevareproducerende sektorers BFI på kort sigt trods den falden-
de svineproduktion. Det skyldes den begrænsede mængdetilpasning, der sker på kort 
sigt, kombineret med den kraftige stigning i efterspørgslen efter harmonijord, som 
presser lejeprisen på harmonijord op 

Effekter på harmoniarealet samt husdyrgødningens kvælstofindhold og ammo-
niakfordampning 
Når harmonikravet strammes, bliver den animalske produktion mere intensiv i anven-
delsen af harmonijord, hvorfor det samlede harmoniareal øges med 372.000 hektar, jf. 
figur 5.21. På langt sigt anvendes således 79 pct. af Danmarks samlede landbrugsareal 
ekskl. brak til harmonijord mod 65 pct. i grundforløbet. Som følge heraf stiger lejepri-
sen på harmonijord med 17 pct., således at den animalske produktions bidrag til jord-
renten øges tilsvarende. 
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Figur 5.21. Samlet harmoniareal, ændring i forhold til grundforløbet, hektar 
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I de to første teknologiscenarier falder både svineproduktionens størrelse og harmoni-
kravet i svinesektoren, således at det samlede harmoniareal reduceres. En kraftig lem-
pelse af harmonikravet giver anledning til et langsigtet fald på 460.000 hektar, mens 
en mere moderat lempelse kun medfører et fald på 237.000 hektar. De kortsigtede ef-
fekter er mindre som følge af den gradvise tilpasning i produktionens størrelse. Når 
svinesektoren ikke påføres meromkostninger, stiger svineproduktionen, således at fal-
det i harmoniarealet begrænses til 388.000 ha på langt sigt. Den faldende efterspørg-
sel efter harmonijord giver i alle tre scenarier anledning til et fald i lejeprisen på mel-
lem 11 og 21 pct. på langt sigt.  
 
I scenarierne, hvor øgede krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd pålægger svine-
sektoren øgede omkostninger, sker ingen ændring i harmonikravet. Harmoniarealet 
falder således alene, hvis den animalske produktion reduceres. Det sker, når de æn-
drede forbrugerholdninger ikke følges op af ændret betalingsvillighed, således at 
harmoniarealet reduceres med 86.000 hektar, og lejeprisen på harmonijord falder 4 
pct. på langt sigt. 
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I samtlige scenarier ekskl. Teknologi III og Fødevaresikkerhed og dyrevelfærd II fal-
der den primære svineproduktion, mens produktionen i de øvrige animalske sektorer 
stort set er uændret. Således falder den samlede animalske produktion, hvorfor 
mængden af husdyrgødning reduceres. Som følge heraf reduceres kvælstofindholdet i 
husdyrgødning, jf. figur 5.22. 
 
Figur 5.22. Kvælstofindhold i gødning i alt, ændring i forhold til grundforløbet, 
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Størrelsesordenen af reduktionerne i husdyrgødningens kvælstofindhold følger stør-
relsesordenen af effekterne på den primære svineproduktion. Således opnås de mind-
ste effekter, når harmonikravet strammes. Det kan umiddelbart synes paradoksalt, da 
indgrebet netop er designet til at udvirke forbedringer på dette område. Imidlertid il-
lustrerer det harmonikravets begrænsede betydning på nationalt plan: da omkostnin-
gerne til harmonijord kun udgør 5-6 pct. af svinesektorens samlede omkostninger, har 
en stramning af harmonikravet begrænset effekt i forhold til stigninger i andre om-
kostninger, så længe efterspørgslen efter harmonijord ikke begrænses af landbrugs-
arealets størrelse. Det bør dog erindres, at i analysen betragtes kun de landsdækkende 
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effekter. Lokalt kan en stramning af harmonikravet have langt større effekter på svi-
neproduktionens størrelse og husdyrgødningens kvælstofindhold. 
 
I de to første teknologiscenarier og scenariet med øget fødevaresikkerhed og dyrevel-
færd ekskl. ændret betalingsvillighed reduceres svineproduktionen og dermed kvæl-
stofindholdet i husdyrgødning kraftigt. 37 At reduktionen er større på langt sigt end på 
kort sigt skyldes, dels at produktionsnedgangen øges med tiden, dels at husdyrproduk-
tionen er større på langt sigt end på kort sigt i grundforløbet.  
 
Det er forbundet med større usikkerhed at sammenligne effekterne på ammoniakfor-
dampningen fra husdyrgødning i de forskellige scenarier, da indførsel af en ny tekno-
logi både påvirker ammoniakfordampningen gennem ændringer i produktionens stør-
relse og som følge af ændret omgang med og/eller behandling af husdyrgødning af-
hængig af hvilken specifik ny teknologi, der indføres. Er der fx tale om højteknolo-
gisk gylleseparation, reduceres ammoniakfordampningen fra lagring og udbringning 
med op til 2/338. Da fordampningen herfra udgør knap 50 pct. af den samlede ammo-
niakfordampning, bidrager den nye teknologi således i sig selv kraftigt til at reducere 
ammoniakfordampningen. 
 
Sammenligning af effekterne på ammoniakfordampningen vanskeliggøres også af, at 
miljøeffekterne ledsages af forskellige samfundsøkonomiske effekter. Dette søges der 
taget hensyn til ved at sætte den reducerede ammoniakfordampning i forhold til den 
tabte samfundsproduktion opgjort i 2000-priser. Derved fås et udtryk for prisen på de 
opnåede miljøforbedringer. Således kan det beregnes, at det koster 565 kr. i tabt BNP 
at reducere ammoniakfordampningen i husdyrgødning med et kilo kvælstof gennem 
en stramning af harmonikravet – stort set samme pris som når miljøforbedringen op-
nås gennem indførsel af en produktionskvote, jf. afsnit 5.2. Ses bort fra effekterne på 
ammoniakfordampning, der virker gennem ændret omgang med og/eller behandling 
af husdyrgødning i teknologiscenarierne, er det samfundsøkonomisk dyrere at reduce-
re ammoniakfordampningen i disse scenarier.  
 
Det må imidlertid forventes, at ammoniakfordampningen reduceres yderligere i for-
bindelse med anvendelsen af den nye teknologi. Den yderligere reduktion, der kræves 
for at gøre det billigere at opnå miljøforbedringer gennem indførsel af ny teknologi 
end gennem stramninger af harmonikravet, er endog begrænset. Således vil en yderli-
                                                 
37 Det er endvidere sandsynligt, at indførsel af en ny teknologi muliggør en mere effektiv og hen-

sigtsmæssig udnyttelse af kvælstoffet, end det er muligt i dag. 
38  Se Hermansen (2002), side 51. 
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gere reduktion af ammoniakfordampningen på 3 pct. eller derover gøre det billigere 
for samfundet som helhed at opnå miljøforbedringer ad denne vej. Er der tale om høj-
teknologisk gylleseparation, og reduceres ammoniakfordampningen fra lagre og ud-
bringning med 2/3, giver det anledning til en yderligere reduktion på 27 pct. Som føl-
ge heraf falder den samfundsmæssige pris på miljøforbedringen til mellem 132 og 
154 kr/kg N, hvilket er langt under prisen i harmoni- og kvotescenariet. 39 Der eksiste- 
rer også alternative mindre omkostningstunge metoder end højteknologisk gyllesepa-
ration, som giver en vis reduktion i den animalske produktions påvirkning af det om-
givende miljø.  Jacobsen (1999) har fx regnet på de sektorøkonomiske effekter af for-
skellige tiltag indenfor fodring, stalde, lagre og udbringning, som reducerer ammoni-
akfordampningen. Disse tiltag pålægger producenterne meromkostninger på under 1 
pct. om året. Til gengæld nedbringes ammoniakfordampningen i de fleste tilfælde 
langt mindre end i de analyserede scenarier.40 

                                                 
39 Da højteknologisk gylleseparation er en ny teknologi, der fortsat befinder sig på forsøgs- og ud-

viklingsstadiet, er det vanskeligt at vurdere præcist, i hvilket omfang indførsel af teknologi kan 
bidrage til at forbedre miljøet. 

40 Det er ikke muligt at sammenligne den samfundsmæssige pris på miljøforbedringerne i Jacobsens 
rapport og indeværende rapport, da kun de direkte omkostninger for svinesektoren beregnes i 
førstnævnte rapport. Ej heller er det muligt at sammenligne den sektorøkonomiske pris på miljø-
forbedringerne, da de indirekte effekter gennem fx ændringer i de relative priser mv. ikke medta-
ges i Jacobsens rapport.   
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6.   Diskussion af analyserne 

Analyser udført vha. Dynamic-AAGE har den fordel, at de hænger logisk sammen og 
er konsistente givet de sammenhænge, parameterværdier og andre forudsætninger, der 
er benyttet. Sammenhænge og intensiteter baseret på input-output data hersker der 
mindre tvivl om end fx spørgsmålet om, hvordan substitutionselasticiteterne i produk-
tionen ser ud. Input-output tabellen fortæller med hvilken faktorindsats, den aktuelle 
produktion foregår. Hvordan tilpasningen i faktorintensiteten sker som følge af relati-
ve prisændringer er derimod svært at vurdere a priori. Nogle af sådanne parameter-
værdier er undersøgt i veldokumenterede empiriske undersøgelser, andre eksisterer 
der mindre empirisk belæg for. 
 
Resultaterne i indeværende analyse afhænger bl.a. kritisk af (i) specifikationen af sce-
narier, (ii) hvorledes harmonijordlejeprisen bestemmes, (iii) udenrigshandelselastici-
teten vedrørende svinekød og (iv)  investeringsteorien. I det følgende diskuteres hver 
enkelt element nærmere. 
 
Ved vurdering af resultaterne er det vigtigt at holde sig størrelsesordenen af de ind-
greb, der analyseres, for øje, idet nogle af scenarierne er relativt ekstreme. Det er 
imidlertid tilsigtet i et forsøg på at udspænde rummet og analysere markante skift i 
den førte politik. I teknologiscenariet bliver det således lovpligtigt at indføre ny tek-
nologi, og den betragtede teknologi er enten ekstrem dyr eller ganske gratis at indføre. 
I virkelighedens verden kan man forestille sig, at indførsel af ny teknologi vil foregå 
gradvist, efterhånden som prisudviklingen og den førte politik øger de økonomiske 
incitamenter hertil. Imidlertid er det vanskeligt at vurdere, hvilken af de teknologier, 
der fortsat befinder sig på forsøgs- og udviklingsstadier, som vil slå igennem. Ved at 
analysere effekterne af indførsel af en ekstrem dyr ny teknologi fås et klarere billede 
af de negative økonomiske effekter og de positive miljøeffekter, der er forbundet 
hermed, end hvis analysen havde omhandlet indførsel af en marginal ændring i pro-
duktionsprocessen. Ligeledes er de to sidste scenarier specificeret således, at enten 
ændres forbrugernes betalingsvilllighed sig overhovedet ikke, eller også øges den til-
strækkeligt til, at svineproduktionen ikke ændres, selv om producenterne pålægges 
store meromkostninger. Det er vanskeligt a priori at vurdere, om og hvor meget for-
brugernes betalingsvillighed afhænger af graden af fødevaresikkerhed og dyrevel-
færd. Men præcis fordi denne betalingsvillighed er ukendt, er scenariet konstrueret 
som beskrevet med henblik på at belyse størrelsen af den krævede betalingsvillig-
hedsstigning.  
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En anden størrelse, som er afgørende for effekterne i svinesektoren, er størrelsen af 
udenrigshandelselasticiteten vedrørende svinekød. Denne elasticitet er forskellig fra 
marked til marked afhængig af dels dansk svinekøds markedsandel på det pågældende 
marked, dels forbrugernes vurdering af dansk svinekød i forhold til andet svinekød i 
særdeleshed og andre substitutter generelt. Vurderes dansk svinekød at være et unikt 
produkt, kan meromkostninger væltes over på prisen uden de store konsekvenser for 
eksportefterspørgslen og dermed produktionens størrelse. Er det ikke tilfældet, har 
producenterne kun begrænset mulighed for at øge prisen uden at tabe anseelige mar-
kedsandele. Udenrigshandelselasticiteten er således af afgørende betydning for de 
kvantitative resultater. Jo større denne elasticitet er numerisk set, jo større tilpasning 
vil finde sted i den afsatte mængde af dansk svinekød, og jo mindre prismæssig til-
pasning sker der. Desværre eksisterer der ingen danske økonometriske undersøgelser, 
der empirisk fastlægger størrelsen af netop denne danske udenrigshandelselasticitet. 
Som omtalt tidligere er det forudsat i denne analyse, at der er forholdsvis begrænsede 
muligheder for at overvælte meromkostninger på produktpriser. 
 
Der knytter sig også nogen usikkerhed til den nøjagtige sammenhæng mellem harmo-
niareal og lejepris på harmonijord (eller de animalske sektorers bidrag til jordrenten). 
Denne sammenhæng er afgørende for, hvor store effekter ændringer i harmonikravet 
har på produktionens størrelse. I analyserne er forsigtigt antaget en forholdsvis be-
grænset priseffekt af ændringer i efterspørgslen efter harmonijord. En kraftigere pris-
effekt vil give anledning til større sektor- og samfundsøkonomiske konsekvenser af 
ændringer i harmonikravet. I virkeligheden afhænger sammenhængen mellem harmo-
niareal og lejepris sandsynligvis af hvilke dele af landet, der betragtes, hvor stor hus-
dyrtætheden er og jordens bonitet.  
 
Inden for den økonomiske teori er der stor uenighed om hvilken investeringsteori, der 
kommer tættest på en korrekt beskrivelse af investorernes adfærd. I Dynamic-AAGE 
anvendes en relativt simpel teori, som har de fordele, at den er afprøvet og fungerer i 
andre sammenhænge, at den er mulig at håndtere i en stor model, samt at den giver et 
retvisende billede af udviklingen. En af teoriens svagheder er imidlertid blevet under-
streget i forbindelse med indeværende analyse: den giver anledning til en lang til-
pasningstid i kapitalapparatet, når kapitalefterspørgslen ændres. Det skyldes, dels at 
svineproduktionen er kapitalintensiv, dels at investorerne er forsigtige. Kapitalintensi-
teten er der ikke tvivl om, til gengæld kan der stilles spørgsmålstegn ved graden af in-
vestorernes forsigtighed. En mindre forsigtig investeringsadfærd ville imidlertid ikke 
ændre hverken de kortsigtede eller langsigtede resultater, men tilpasningstiden ville 
være kortere. 
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Generelt vanskeliggør scenariernes forskellighed en sammenligning. Endvidere gøres 
der ikke forsøg på at vurdere velfærdseffekterne af de forskellige typer af indgreb, 
som analyseres økonomisk. Det ville dels kræve kvantificering af ikke-materielle 
værdier såsom miljø, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, dels kræve en vægtning af 
materielle contra ikke-materielle værdier – en stor opgaver, som ligger udenfor pro-
jektets rammer. I analysen gøres der imidlertid forsøg på at estimere de samfunds-
mæssige priser på de opnåede reduktioner i ammoniakfordampningen fra husdyrgød-
ning. Disse er imidlertid behæftet med stor usikkerhed, dels fordi det er vanskeligt at 
vurdere miljøeffekterne af forskellige former for ny teknologi, som fortsat befinder 
sig på forsøgs- og udviklingsstadiet, dels fordi scenarierne er konstrueret således, at 
der ikke er taget stilling til hvilken eksakt ny teknologi, producenterne pålægges at 
indføre. 
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7. Konklusion 

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet ”Den danske svi-
neproduktions samfundsmæssige betydning”. Formålet med rapporten har været at 
analysere konsekvenserne af et udvalgt antal scenarier for svinesektoren, dansk land-
brug generelt og samfundet som helhed. Scenarierne er valgt således, at de dækker en 
relativ bred vifte af de udfordringer, som den danske svinesektor står over for. Ved 
specifikation af scenarier er der trukket på det arbejde, der er udført i andre dele af 
projektet.  
 
Scenarierne sammenlignes med et grundforløb, hvor der ikke antages at ske radikale 
ændringer i svineproducenternes vilkår. Imidlertid lægger de eksisterende miljømæs-
sige reguleringer og en stigende jordpris en dæmper på ekspansionen i svineprodukti-
onen, som vokser med gennemsnitligt 1,3 pct. om året trods årlige eksportvækstrater 
på 1,8 pct. Svineproduktionen forudses således at have faldende betydning for den 
danske økonomi over tid. Hvor svinekødeksporten udgjorde 6,5 pct. af den samlede 
danske eksportværdi i 2000, falder denne andel til 4,2 pct. i 2020. På miljøområdet 
muliggør den moderate vækst i svineproduktionen et fald i ammoniakfordampningen 
fra svinegødning fra 33.000 tons N i 2000 til 28.000 tons N i 2020. 
 
I det første scenario analyseres konsekvenserne af en 25 procents reduktion af den 
danske svineproduktion. Foruden at scenariet i sig selv tjener til illustration af svine-
sektorens betydning for samfundsøkonomien og udvalgte miljøindikatorer, tjener sce-
nariet også som sammenligningsgrundlag for effektiviteten af de instrumenter, der 
analyseres i de øvrige scenarier. I det næste scenario fokuseres på miljøproblemerne i 
forbindelse med den animalske produktion, og det antages, at de søges løst gennem en 
stramning i harmonikravet i samtlige animalske sektorer. Alternativt til stramninger af 
miljøreglerne, kan indførsel af ny teknologi være en måde at løse miljøproblemerne 
på. I de tre næste scenarier analyseres derfor konsekvenserne af et lovkrav om indfør-
sel af en ny teknologi kombineret med en lempelse af harmonikravet i svinesektoren. 
I de to sidste scenarier betragtes konsekvenserne af at påføre svinesektoren øgede 
omkostninger til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. 
 
Analyserne illustrerer, at selv relativt små omkostningsstigninger i produktion af 
dansk svinekød får store negative konsekvenser for eksporten af svinekød, idet det er 
vanskeligt for producenterne at vælte meromkostninger over på prisen. Således giver 
en reduktion i den primære svineproduktion på 25 pct. svarende til 7,3 mia. kr. (2000-
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priser) anledning til et fald i svinekødeksporten på 30 pct., hvilket svarer til 11,1 mia. 
kr.  
 
Betragtes forløbene over tid, sker en umiddelbar tilpasning i den primære svinepro-
duktions størrelse, når der indføres en produktionskvote. Når produktions- og afsæt-
ningsforholdene ændres på anden vis, finder producenterne det optimalt at foretage en 
gradvis tilpasning i produktionens størrelse, da det tager tid at tilpasse kapitalappara-
tet. Det indebærer en mere jævn tilpasning i investeringer og kapitalapparat. Lempes 
harmonikravet som kompensation for meromkostninger forbundet med indførsel af ny 
teknologi, vil stigende omkostninger til harmonijord i forhold til kapitalomkostnin-
gerne over tid dog begrænse det langsigtede fald i produktionen. 
 
I samtlige scenarier, hvor svineproduktionen reduceres, har de betragtede ændringer 
negative konsekvenser for de fødevareproducerende sektorer under ét. Således redu-
ceres beskæftigelsen i disse sektorer med mellem 2.000 og 7.500 personer på langt 
sigt. Ca. 80 pct. af nedgangen finder sted i svineslagterisektoren. Den reducerede be-
skæftigelse og en faldende aflønning af arbejdskraft og kapital implicerer også et fald 
i de fødevareproducerende erhvervs bruttofaktorindkomst. Indgrebene har også nega-
tive konsekvenser for samfundsproduktionen. Kvantitativt er de langsigtede sam-
fundsøkonomiske effekter imidlertid begrænsede, da den faldende svineproduktion og 
–eksport delvist opvejes af øget produktion og eksport af andre varer. Følgelig redu-
ceres BNP mindre end svarende til produktionsnedgangen i svinesektoren og de til-
knyttede forarbejdningsindustrier. Blandt de sektorer, som indgrebene gavner, kan 
nævnes medicinal-, metal-, maskin- og transportmiddelindustrien. 
 
Selv om svinekødeksporten falder, implicerer indførsel af en produktionskvote og 
stramning af harmonikravet en forbedring af handelsbalancen og dermed af Danmarks 
finansielle position over for udlandet. Det skyldes, at den lavere efterspørgsel efter 
kapital og arbejdskraft i svinesektoren giver anledning til et fald i det indenlandske 
omkostningsniveau. Som følge heraf falder outputpriserne, hvorfor konkurrenceevnen 
forbedres, og eksport af andre varer stiger, mens importen falder. Den forbedrede po-
sition overfor udlandet er imidlertid et resultat af lavere investeringer og kapitalappa-
rat i Danmark og et mindre privatforbrug i den betragtede periode. 
 
I de øvrige scenarier har indgrebene negative konsekvenser for handelsbalancen og 
Danmarks finansielle position over for udlandet. Det skyldes, at produktiviteten fal-
der, hvorved det relative fald i samfundsproduktionen i forhold til den indenlandske 
efterspørgsel er større i disse scenarier. Når harmonikravet lempes uden at svinepro-

 
98    Dansk svineproduktion i perspektiv, FØI 



ducenterne påføres meromkostninger, og når øgede krav til fødevaresikkerhed og dy-
revelfærd ikke påvirker produktionens størrelse, skyldes forværringen af Danmarks 
finansielle position over for udlandet, at Danmarks internationale konkurrenceevne 
forværres som følge af et stigende indenlandsk investeringsniveau.  
 
De økonomiske analyser suppleres af simple mål for effekterne på husdyrgødningens 
kvælstofindhold og ammoniakfordampning i de forskellige scenarier. Således måles 
den direkte effekt af den reducerede animalske produktion på husdyrgødningens 
kvælstofindhold. Da den betragtede stramning af harmonikravet giver den mindste 
reduktion i den primære svineproduktion, og da kvægproduktionen er upåvirket af 
indgrebet, opnås den mindste reduktion i husdyrgødningens kvælstofindhold i dette 
scenario. 
 
Holdes ændringerne i ammoniakfordampningen op mod de kontraktive konsekvenser 
for samfundsøkonomien, ser det umiddelbart ud til, at lovkrav om indførsel af ny tek-
nologi er en dyr metode. Hvis anvendelse af den nye teknologi imidlertid indebærer 
yderligere reduktion i ammoniakfordampningen på 3 pct. eller derover i forhold til 
den reduktion, der sker gennem produktionsnedgangen, er det den billigste metode til 
nedbringelse af ammoniakfordampningen fra husdyrgødning for samfundet som hel-
hed. En yderligere reduktion på 3 pct. i forbindelse med anvendelse af den nye tekno-
logi er ikke urealistisk. Er der fx tale om indførsel af højteknologisk gylleseparation, 
er en reduktion på op til 27 pct. inden for mulighedens rammer. 
 
En vurdering af den samfundsøkonomiske pris på de miljøforbedringer, der opnås 
gennem indførsel af ny teknologi, bør også ske under hensyntagen til, at scenarierne 
er relativt ekstreme. Således betragtes en ekstrem dyr ny teknologi, som det pålægges 
samtlige producenter at indføre. Gøres indførslen frivillig, mod at harmonikravet lem-
pes, vil det sandsynligvis være rentabelt at indføre teknologien i egne af landet med 
gode naturgivne og økonomiske vilkår for svineproduktion og med stor husdyrtæthed, 
således at prisen på miljøforbedringerne reduceres yderligere. Aktuelt bevæger 
landbrugs- og miljøpolitikken sig i denne retning, idet det fra 1. juli 2002 bliver 
muligt at udvide produktionen til mere end 250 dyreenheder uden at skulle købe eks-
tra jord, hvis landmanden investerer i en teknologi, der reducerer miljøbelastningen. 
 
Sluttelig et par bemærkninger om effekten af de forskellige typer af indgreb på struk-
turudviklingen og regionale forhold. I det første scenario blev effekterne af en omsæt-
telig produktionskvote analyseret. Om kvoten er omsættelig eller ej, er af stor betyd-
ning for strukturudviklingen. En omsættelig kvote hæmmer ikke strukturudviklingen, 
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og det er sandsynligt, at produktionen i endnu højere grad end i dag vil finde sted i 
egne af landet med gode naturgivne og økonomiske vilkår for svineproduktion. Sidst-
nævnte afhænger dog af, hvorvidt harmonireglerne bevares. En ikke-omsættelig kvote 
vil hæmme strukturudviklingen, idet den fastholder de nuværende strukturer.  
 
Indførsel af ny teknologi ved lov må forventes at fremme strukturudviklingen og øge 
produktionen i egne af landet, hvor den i forvejen er stor, da kun en stor produktion 
og gode vilkår gør det rentabelt at anvende den omkostningstunge nye teknologi. Er 
der tale om indførsel af fx højteknologisk gylleseparation, kan et alternativ være mo-
bile anlæg, der kører fra bedrift til bedrift. Denne metode anvendes i Holland og må 
formodes at give anledning til en knap så kraftig strukturudvikling. De regionale ef-
fekter af stramninger i harmonikravet afhænger af den aktuelle husdyrkoncentration. I 
egne af landet med høj husdyrkoncentration vil stramningerne implicere en relativ 
stor nedgang i den animalske produktion. Således kan stramninger i harmonikravet 
give anledning til en større geografisk spredning af den animalske produktion. 
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Appendiks A 

 Sektorer og varer i dynamic-AAGE 
  Sektorer   Varer 

* 1 Korn # 1 Korn 
* 2 Oliefrø  2 Oliefrø 
* 3 Kartofler  3 Kartofler 
* 4 Sukkerroer  4 Sukkerroer 
* 5 Grovfoder  5 Grovfoder 
* 6 Kvæg  6 Kvæg 
* 7 Svin  7 Mælk 
* 8 Fjerkræ  8 Svin 
* 9 Pelsdyr  9 Fjerkræ 
* 10 Gartnerier # 10 Pelsdyr 
 11 Landbrugsservice # 11 Gartnerier 
 12  Skovbrug  12  Landbrugsservice 
 13 Fiskeri  13 Skovbrug 
 14 Råolie og naturgas # 14 Fiskeri 
 15 Kreaturslagtning # 15 Råolie og naturgas 
 16 Svineslagtning # 16 Kreaturslagtning 
 17 Fjerkræslagtning # 17 Svineslagtning 
 18 Fiskeindustri  18 Fjerkræslagtning 
 19 Grønt- og frugtkonserves # 19 Fiskeindustri 
 20 Fremstilling af olie og fedt  20 Grønt- og frugtkonserves 
 21 Mejerier  21 Fremstilling af olie og fedt 
 22 Stivelse, chokolade, mel mv. # 22 Mejerier 
 23 Brød og kager # 23 Stivelse, chokolade, mel mv. 
 24 Bagerforretninger  24 Brød og kager 
 25 Sukkerfabrikker  25 Bagerforretninger 
 26 Drikkevarer  26 Sukkerfabrikker 
 27 Tobak  27 Drikkevarer 
 28 Tekstiler, tøj og lædervarer  28 Tobak 
 29 Træ og glasprodukter # 29 Tekstiler, tøj og lædervarer 
 30 Papir og publicering  30 Træ og glasprodukter 
 31 Olieraffinaderier  31 Papir og publicering 
 32 Kemiske produkter # 32 Olieraffinaderier 
 33 Kunstgødning # 33 Kemiske produkter 
 34 Agrokemiske produkter nec  34 Kunstgødning 
 35 Leverancer til byggeri # 35 Agrokemiske produkter nec 
 36 Jern og metal  36 Leverancer til byggeri 
 37 Maskiner og udstyr # 37 Jern og metal 
 38 Transportudstyr # 38 Maskiner og udstyr 
 39 El # 39 Transportudstyr 
 40 Gas  40 El 
 41 Fjernvarme  41 Gas 
 42 Bygge og anlæg  42 Fjernvarme 
 43 Transportmidler  43 Bygge og anlæg 
 44 Engroshandel  44 Transportmidler 
 45 Detailhandel  45 Engroshandel 
 46 Transport margins  46 Detailhandel 
 47 Tjenesteydelser  47 Transport margins 
 48 Transport og kommunikation  48 Tjenesteydelser 
 49 Offentlige tjenester  49 Transport og kommunikation 
 50 Boligbenyttelse  50 Offentlige tjenester 
    51 Boligbenyttelse 
    52 Kul 
    53 Husdyrgødning 
    54 Fungicider 
    55 Insekticider 
    56 Herbicider 
 

* ektorer der anvender landbrugsjord i produktionen. # Varer klassificeret som traditionelle eksportvarer. S
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Appendiks B 

Lønningsevne i svinesektoren og landbruget som helhed 
    

 
 
 
 
 

Svineproduktion, 
kr. pr. time

Samlet landbrugspro-
duktion, kr. pr. time 1)

Lønningsevne pr. ar-
bejdstime i svinepro-

duktionen i pct. af 
samme i landbrugs-

produktionen 
 
1980/81 30 24 125
1981/82 84 46 183
1982/83 73 60 122
1983/84 86 51 169
1984/85 139 81 172
1985/86 103 70 147
1986/87 65 60 142
1987/88 71 49 145
1988/89 85 66 129
1989/90 180 101 178
1990/91 145 87 167
1991/92 162 96 169
1992/93 136 83 164
1993/94 60 90 67
1994/95 114 104 110
1995/96 134 113 119
1996/97 188 120 157
1997/98 190 125 152
1998/99 2 68 3
1999/2000 16 68 24
2000 169 105 161
Gennemsnit 1980/81-2000 134
 

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Landbrugsregnskabsstatistik, serie A, samt Økonomien I landbrugets 
driftsgrene, Serie B. 

1) Lønningsevnen for svin er i 1989/90, 1990/91 og 2000 beregnet ved fremskrivninger af produktværdi og 
omkostninger fra det foregående år under hensyntagen til udviklingen i produkt- og faktorpriser samt til 
skøn over væksten i produktiviteten. 
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Appendiks C 

Antagelser vedrørende makroøkonomiske nøgletal og sektorspecifik eksport 
(Gennemsnitlig årlig procentvis ændring) 

 
Variabel 1995-2000 2001-2010 2011-2020

 
Makroøkonomiske nøgletal 
Realt privat forbrug 1.8 2.3 2.5
Reale investeringer 6.7 1.2 2.5
Realt offentligt forbrug 1.5 0.8 0.5
Real eksport * 6.4 3.7 4.2
Real import * 6.7 3.5 4.4
Realt BNP * 2.8 2.1
Arbejdsudbud 0.1 -0.1 -0.1
Beskæftigelse 1.1 0.0 0.0
Realt kapitalapparat * 2.4 2.1 2.0
BNP deflator * 2.6 1.4 1.7
Real jordpris * -0.8 3.4 5.4
Real lejepris på kapital * 1.3 -1.0 -0.5
Nominel løn 4.0 3.6 4.0
Realløn (deflateret med prisen på BNP) * 1.3 2.2 2.3
Forbrugerprisindeks 2.0 1.3 1.5
Bytteforhold * 1.3 -0.1 0.0
Real devaluering af valutakursen * -2.2 -0.4 -0.6
Traditionel eksport 
Korn * -0.6 12.6 10.4
Pelsdyr 4.6 1.2 1.2
Gartneri 5.4 1.2 1.2
Fiskeri 2.8 1.0 0.0
Råolie og naturgas * 11.5 -12.0 -4.1
Kreaturslagtning -4.4 2.6 0.0
Svineslagtning 3.4 1.8 1.8
Fiskerindustri 1.1 1.1 1.1
Mejerier 1.4 1.2 1.2
Stivelse, chokolade, mel mv. 4.1 3.0 3.0
Tekstiler, tøj og lædervarer 6.3 4.9 5.0
Olieraffinaderier 6.4 4.9 5.0
Kemiske produkter 6.1 4.9 5.0
Agrokemiske produkter nec. 6.9 4.9 5.0
Jern og metal 4.8 4.9 5.0
Maskiner og udstyr 7.3 4.9 5.0
Transpostudstyr 10.2 4.9 5.0
Ikke-traditionel eksport 6.4 3.4 4.0
Speciel eksport 9.2 2.9 3.0
 

1.8

 
* Beregnes i modellen 
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Appendiks D 

Antagelser vedrørende præference- og teknologiskift (gns. årlig pct.-vis ændring) 
    
 Vare  Virksomhedernes teknologier: 
  Husholdningernes

præferencer(a)
Halvfabrikata-
Besparende(b)

Primær faktor-
besparende (c)

1 Korn 0.0 0.0 -1.5 
2 Oliefrø 0.0 0.0 -1.5 
3 Kartofler 0.0 0.0 -1.5 
4 Sukkerroer 0.0 0.0 -1.5 
5 Grovfoder 0.0 0.0 -1.5 
6 Kvæg 0.0 0.0 -1.5 
7 Mælk 0.0 0.0 -1.5 
8 Svin 0.0 0.0 -1.5 
9 Fjerkræ 0.0 0.0 -1.5 
10 Pelsdyr 0.0 0.0 -1.5 
11 Gartnerier 0.0 0.0 -1.5 
12  Landbrugsservice 0.0 0.0 0.0 
13 Skovbrug 0.0 0.0 0.0 
14 Fiskeri 0.0 0.0 -1.5(d)

15 Råolie og naturgas 0.0 0.0 0.0 
16 Kreaturslagtning 0.0 0.0 -1.0 
17 Svineslagtning 0.0 0.0 -1.0 
18 Fjerkræslagtning 0.0 0.0 -1.0 
19 Fiskeindustri 0.0 0.0 -1.0 
20 Grønt- og frugtkonserves 3.9 0.0 -2.0 
21 Fremstilling af olie og fedt -1.0 0.0 0.0 
22 Mejerier 1.5 0.0 -1.5 
23 Stivelse, chokolade, mel mv. -1.5 0.0 0.0 
24 Brød og kager -1.5 0.0 0.0 
25 Bagerforretninger -1.5 0.0 0.0 
26 Sukkerfabrikker 0.5 0.0 -1.0 
27 Drikkevarer 0.0 0.0 0.0 
28 Tobak -3.5 -1.0 0.0 
29 Tekstiler, tøj og lædervarer -1.5 -0.5 -1.0 
30 Træ og glasprodukter 0.0 -1.0 0.0 
31 Papir og publicering 0.0 -1.0 -0.5 
32 Olieraffinaderier -2.7 -0.5 0.0 
33 Kemiske produkter 0.0 2.0 0.0 
34 Kunstgødning 0.0 0.5 0.0 
35 Agrokemiske produkter nec 0.0 0.5 0.0 
36 Leverancer til byggeri 0.0 -0.5 -1.0 
37 Jern og metal 0.0 1.0 -1.0 
38 Maskiner og udstyr 0.0 2.5 -1.5 
39 Transportudstyr 1.0 1.0 -2.5 
40 El 0.3 0.9 -3.5 
41 Gas 1.5 0.5 -3.0 
42 Fjernvarme 0.0 0.0 0.0 
43 Bygge og anlæg -1.0 0.0 0.0 
44 Transportmidler 1.0 1.0 0.0 
45 Engroshandel -1.5 -1.0 0.0 
46 Detailhandel -1.5 -1.0 0.0 
47 Transport margins -1.5 -1.0 -0.5 
48 Tjenesteydelser 0.5 2.5 -2.5 
49 Transport og kommunikation 1.5 2.5 -1.5 
50 Offentlige tjenester -1.0 -1.0 -0.5 
51 Boligbenyttelse 0.0 -1.0 0.0 
52 Kul 0.0 0.0 0.0 
53 Husdyrgødning 0.0 0.0 0.0 
54 Fungicider 0.0 0.0 0.0 
55 Insekticider 0.0 0.0 0.0 
56 Herbicider 0.0 0.0 0.0 
   
(a) Årlig ændring i forbrugsfunktionen.  
(b) Årlig ændring i brugen af varen i søjlen til venstre pr. produktionsenhed i virksomheder, som anvender varen. 
(c) Årlig ændring i brugen af alle primære faktorer pr. produktionsenhed i virksomheden til venstre. 
( ) I 2001-2010 bestemmes parameteren i modellen. d 
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Appendiks E 

Husdyrgødningens kvælstofindhold og produktionens størrelse i 2000 og 2010 
samt ændringen i forholdet mellem kvælstofindhold og produktion i henhold til 
Landboforeningernes rapporter 

   
Kvælstof ab dyr, tons N 1) Forholdet kvælstof/produktion 3)  

 
 2000 2010

Produktionens
 størrelse i 2010, 

2000=100 2)
 

2010 (2000=100)
Ændring fra 2000 til 

2010, pct. pr. år
 
Kvæg 125.427 108.006 99 87,0 -1,39
Svin 114.842 120.068 117 89,4 -1,12
Fjerkræ 11.913 12.703 120 88,9 -1,17
Andre husdyr 13.370 13.370 100 100,0 -0,00
 
1) Kilde: De Danske Landboforeninger (2002) ”Hovedrapport vedrørende dansk landbrug 2010 – udvik-

lingsscenarier”, side 36, og ”Dansk landbrug 2010 – udviklingsscenarier”, side 27. Oplysning om kvæl-
stoffets fordeling på de forskellige sektorer er fremskaffet direkte fra Landboforeningerne. 

2) Kilde: Hovedrapporten, side 2, tabel 1.1.2 samt oplysninger fra Landboforeningerne. 
3
 

) Egne beregninger på grundlag af tallene i de tre foranstående kolonner. 

 
 
Fordampning af ammoniak fra husdyrgødning og produktionens størrelse i 2000 
og 2010 samt ændringen i forholdet mellem ammoniakfordampning og produktion i 
henhold til Landboforeningernes rapporter 
   

Ammoniakfordampning, tons N 1) Forholdet ammoniakfordampning/produktion 3)  
 
 
 2000 2010

Produktionens
størrelse

i 2010,
2000=100 2010 (2000=100)

Ændring fra 
2000 til 2010,

 pct. pr. år
 
Kvæg 21.800 18.100 99 83,9 -1,74
Svin 33.400 31.400 117 80,4 -2,15
Fjerkræ 4.100 4.100 120 83,3 -1,82
Andre husdyr 4.300 3.800 100 88,4 -1,25
 

1) Kilde: Hovedrapporten, side 35, tabel 2.5.6 og den koncentrerede rapport, side 27, tabel 25. 
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Appendiks F 

Ved sammenligning af de makroøkonomiske effekter i de forskellige scenarier, er det 
vanskeligt at forklare de kvantitative forskelle med udgangspunkt i de sektorøkono-
miske resultater. Til det formål er det nyttigt at betragte opgørelsen af BNP fra ud-
gifts- og indtægtssiden.  
 

Basisidentiteten vedr. BNP fra udgiftssiden udtrykt i reale værdier hedder 
 

)MX(GICY �����  

 

hvor Y står for realt BNP, C for realt privat forbrug, I er reale investeringer, G er realt 
offentligt forbrug, X er den reale eksport, mens M er den reale import. Udtrykt i pro-
centvise ændringer ser identiteten ud som (1). 
 

)m
Y
Mx

Y
X(g

Y
Gi

Y
Ic

Y
Cy �����   

hvor små bogstaver udtrykker den procentvise ændring i variablen. 
 

Opgjort fra indtægtssiden og udtrykt i procentvise ændringer kan realt BNP udtrykkes 
som følger. 
 

j
Y
Jk

Y
Kl

Y
Lay ����  

hvor a er den procentvise ændring i totalfaktorproduktiviteten, L er den aggregerede 
beskæftigelse, l er er den procentvise ændring i beskæftigelsen, K er det aggregerede 
kapitalapparat, k er den procentvise ændring i kapitalapparatet, J er landbrugsarealet 
og j er den procentvise ændring i landbrugsarealet. Der ses her bort fra ændringer i re-
alværdien af indirekte skatter og subsidier samt i ændringer i faktor-specifikke pro-
duktivitetsparametre. 
 

I modellen forklares ændringer i det private forbrug af ændringer i husholdningernes 
reale disponible indkomst, og da denne størrelse tilnærmelsesvist bevæger sig med re-
al BNP, anvendes approksimationen c � y. Det offentlige forbrug bestemmes, således 
at forholdet mellem den offentlige budgetsaldo og nominelt BNP er konstant, hvorfor 
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der tilnærmelsesvist gælder, at også g � y. På langt sigt vil i � k, mens l = j = 0, da 
beskæftigelsen vender tilbage til niveauet i grundforløbet på langt sigt, mens land-
brugsarealet er antaget konstant. Indsættes dette i de to udtryk for realt BNP fås føl-
gende sammenhænge. 
 

)( m
Y
M

x
Y
X

k
Y
I

y
Y

GC
y ���

�

�   

  

k
Y
Kay ��  

 

Indsættes (2) på højresiden af (1) fås et udtryk for ændringen i realt BNP fra udgifts-
siden, der kun afhænger af ændringerne i kapitalapparatet og den reale nettoeksport: 
 

)m
Y
Mx

Y
X(k

Y
I

Y
K*

Y
GCa

Y
GCy ���

�

�
�
�

�
�

�
�

�
	  

 

I 2005 ser BNP-andelene ifølge modellen således ud: 
 

%6,69
Y

GC
�

�  

 

%7,21
Y
I
�  

 

%1,30
Y
K

�  

 

Indsættes disse andele i ligning 1 og 2 fås følgende sammenhænge. 

 

)m
Y
Mx

Y
X(k*%6,42a*%6,69y ����  

k*%1,30ay ��  
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Lad os nu sammenholde den procentvise ændring i realt BNP og realt GNE. Den pro-
centvise ændring i realt BNP følger direkte af (2). GNE er defineret som summen af 
det private og offentlige forbrug samt investeringerne (C+I+G), således at den pro-
centvise ændring i realt GNE kan isoleres i (1): 
 

Procentvis ændring i realt BNP: a + 30,1% * k. 
 
Procentvis ændring i realt GNE: 69,6% * a + 42,6% *  k 

 
Ved sammenligning af disse to udtryk ses, at enhver ændring i kapitalapparatets stør-
relse giver numerisk større procentvis ændring i realt GNE end i realt BNP givet total-
faktorproduktiviteten. Dvs. at hvis kapitalapparatet falder, falder GNE procentvist 
mere end BNP givet produktiviteten. Det er derfor sandsynligt, at den reale handels-
balance forbedres, således at værdien af Danmarks nettoaktiver over for udlandet øges 
givet priserne i økonomien.41 Men hvis totalfaktorproduktiviteten ændrer sig, kan det 
ske, at den procentvise ændring i BNP er numerisk større end den procentvise æn-
dring i GNE, da ændringer i totalfaktorproduktiviteten har større effekt på BNP end 
på GNE. Dvs. at jo større ændring, der sker i produktiviteten, jo større er sandsynlig-
heden for, at BNP ændres mere end GNE. Hvis fx totalfaktorproduktiviteten falder, er 
der stor sandsynlighed for, at BNP falder mere end GNE, således at den reale han-
delsbalance forværres, og værdien af Danmarks nettoaktiver over for udlandet reduce-
res givet priserne i økonomien. 
 

Langsigtede makroøkonomiske effekter, ændring i forhold til grundforløbet, pct. og 
mio. kr. (2000-priser) 

     
 
 

 
       Reatl BNP 

Real indenlandsk  
anvendelse 

Real aggregeret 
eksport 

Real aggregeret  
Import 

         
 Mio.kr. Pct. Mio.kr. Pct. Mio.kr. Pct. Mio.kr. Pct. 
  
Grundforløb 1.997.843 1.830.579 954.727 787.464  
Kvote -3.661 -0,18 -3.658 -0,20 -2.218 -0,23 -2.215 -0,28 
Harmoni -849 -0,04 -1.027 -0,06 -483 -0,05 -660 -0,08 
Teknologi I -2.564 -0,13 -2.349 -0,13 -789 -0,08 -574 -0,07 
Teknologi II -2.086 -0,10 -1.737 -0,09 -505 -0,05 -156 -0,02 
Teknologi III 1.005 0,05 1.276 0,07 585 0,06 856 0,11 
Fødevaresikkerhed 
og dyrevelfærd I -2.188 -0,11 -2.178 -0,12 -638 -0,07 -628

 
-0,08 

Fødevaresikkerhed 
og dyrevelfærd II -1.120 -0,06 381 0,02 -1.030 -0,11 471

 
0,06 

 

                                                 
41 Det modsatte kan ske ved meget små ændringer i kapitalapparatets størrelse, da realt GNE er 

mindre end realt BNP, således at realt GNE i absolutte værdier ændrer sig mindre end realt BNP. 
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I kvote- og harmoniscenarierne sker ingen ændring i produktiviteten, således at realt 
GNE falder mere end realt BNP, og den reale handelsbalance forbedres.42 I de øvri-
ge scenarier falder kapital- og arbejdskraftproduktiviteten. I teknologiscenarierne er 
det især kapitalproduktiviteten, der falder, hvorfor reduktionen i kapitalapparatet er 
begrænset, således at realt BNP falder mere end realt GNE, og den reale handelsba-
lance forværres. I scenariet, hvor ændrede forbrugerholdninger ikke følges op af ænd-
ret betalingsvillighed, falder kapitalens produktivitet mindre end i teknologiscenarier-
ne. Som følge heraf falder realt BNP og GNE stort set lige meget, og den reale han-
delsbalance er uændret. Når ændrede forbrugerholdninger følges op af ændret beta-
lingsvillighed, falder BNP som følge af produktivitetsfaldet. Til gengæld ændres GNE 
ikke, da forbrug og investeringer er uændrede. Resultatet er en kraftig forværring af 
den reale handelsbalance. 
 

                                                 
42 I kvotescenariet implicerer kvoterenten i sig selv ændringer i BNP fra indtægtssiden, som ikke 

medtages i indeværende opgørelse. 

 
Dansk svineproduktion i perspektiv, FØI     111



 

 

 
112    Dansk svineproduktion i perspektiv, FØI 


