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Fødevareøkonomisk Institut 03-04-2009 
Afdeling for International Økonomi og Politik  
Jens Hansen 
 
Forskelle mellem Eurostats og Fødevareøkonomisk Instituts prognoser for udviklin-
gen i dansk landbrugets indkomster fra 2007 til 2008   
 
Dansk landbrugs reale nettofaktorindkomst pr. helårsarbejder forventes at falde med 24,7 
pct. fra 2008 til 2009 ifølge Eurostat (statistics in focus 18/2009), mens landbrugets nomi-
nelle nettofaktorindkomst (bruttofaktorindkomst minus afskrivninger) i november/december 
2008 forudsås at vokse fra 16.053 mio. kr. i 2007 til 17.286 mio. kr. i 2008, svarende til en 
stigning på 7,7 pct. ifølge ”Landbrugets økonomi 2008” fra Fødevareøkonomisk Institut.  
 
Selv om tallene af forskellige grunde ikke umiddelbart kan sammenlignes, virker den store 
forskel umiddelbart overraskende. Imidlertid kan størstedelen af forskellen mellem de to 
statistikker henføres til, at Eurostat forventer et fald i kornprisen på 25,3 pct. i Danmark fra 
2007 (2007/08) til 2008 (2008/09), jf. tabel 3 i ovennævnte statistik, mens der forudsås en 
prisstigning fra indeks 171,0 i 2007 til indeks 196,3 i 2008, svarende til en stigning på 14,8 
pct. ifølge ”Landbrugets økonomi 2008” tabel 1.3. 
 
Ovennævnte markante forskel skyldes hovedsagelig forskelle mellem de to statistikker ved-
rørende de anvendte principper for opgørelse af produktionsværdien af korn. I Eurostat sva-
rer værdien af kornproduktionen i et givet kalenderår – fx 2007 - til produktionen (høstud-
byttet) i det pågældende år samt til priserne på korn i driftsåret 2007/08, mens produktions-
værdien i 2008 tilsvarende svarer produktionen i 2008 samt til priserne i driftsåret 2008/09.     
 
Til forskel herfra svarer produktionsværdien af korn ifølge ”Landbrugets økonomi” i 2007 
og 2008 til priserne i de pågældende kalenderår.  
 
Ovennævnte forskel beror på, at værdien af kornproduktionen i Danmarks Statistiks - og 
hermed også i Eurostats - opgørelse omfatter både pris- og mængdebetingede ændringer fra 
primo til ultimo i værdien af landbrugets beholdninger af korn opgjort på grundlag af pri-
serne på korn i det efterfølgende halvår, jf. Statistiske Efterretninger, Landbrug 2007:10, 
side 7. I ”Landbrugets økonomi” omfatter værdien af kornproduktionen derimod ikke pris-
betingede ændringer i værdien af lagerbeholdninger (konjunkturgevinster), men udelukken-
de mængdebetingede ændringer, jf. ”Landbrugets økonomi 2008” tabel 1.2, note1.  
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Udover ovennævnte store forskel mellem de to statistikker vedrørende opgørelsen af korn-
produktionens værdi er der givetvis en del mindre forskelle, bl.a. fordi Eurostats prognose 
er fra februar 2009 og Fødevareøkonomisk Instituts fra december 2008, hvorfor Eurostats 
prognose uden tvivl er udarbejdet på grundlag af mere præcise oplysninger om produktion 
og priser i de sidste måneder af 2008, end Fødevareøkonomisk Instituts prognose er.     
 
 
 


