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Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Fødevareudvalg om konsekvensen af 
ændringer i EU’s markedsordning for sukker for beskæftigelsen på Lolland-Falster 

 
Direktoratet for FødevareErhverv har anmodet Fødevareøkonomisk Institut om at besvare 
nedenstående spørgsmål fra Folketingets Fødevareudvalg: 
 

Spørgsmål 94 
Ministeren bedes oversende Fødevareøkonomisk Instituts vurdering af, dels hvordan en li-
beralisering af EU’s sukkerordning over 5 år og dels hvordan en overgang til den af Europa 
Kommissionen skitserede mellemløsning uden kvoter og med lavere sukkerpriser vil påvir-
ke beskæftigelsen på Lolland, med specifikation af forudsætningerne med hensyn til a) i 
hvilket omfang dyrkningen af sukkerroer på Lolland vil bortfalde b) hvordan Danisco på 
kort og lang sigt vil reagere med hensyn til produktionen af sukker på fabrikkerne på Lol-
land-Falster, herunder om der vil ske import af halvfabrikata fra udlandet til raffinering på 
disse fabrikker. 
 

Svar 
Besvarelsen er baseret på Kommissionens arbejdsdokument ”På vej mod en reform af Den 
Europæiske Unions sukkerpolitik” (Kommissionen 2003) suppleret med egne beregninger 
foretaget med udgangspunkt i Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik (a).1 
 
Indledningsvis ses på muligheden for at opretholde produktionen af sukker og sukkerroer i 
Danmark og hermed også på Lolland-Falster. Dernæst behandles spørgsmålet om konse-
kvensen for beskæftigelsen på Lolland-Falster i tilfælde af, at produktionen af sukkerroer og 
sukker ophører. 
 
Muligheder for fortsat produktion af sukker og sukkerroer 

Ifølge ovennævnte arbejdsdokument anslås en fuldstændig liberalisering af markedet for 
sukker i EU at resultere i en pris for hvidt sukker ab fabrik i EU på 350 EUR pr. ton, mens 

                                              
1 Fødevareøkonomisk Institut har i rapport nr. 126 ”Reform af EU’s sukkerpolitik - konsekvenser for EU og udviklings-

landene” samt i Working paper nr. 13/2001 ”Modelling the EU Sugar Policy – A study of policy reform scenarios” fo-
retaget modelberegninger over effekten af forskellige ændringer i EU’s markedsordning for sukker, men disse model-
beregninger er ikke baseret på så store prisfald for sukker og sukkerroer, som liberaliseringen eller mellemløsningen 
forventes at indebære. 
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mellemløsningen ”lavere priser” skønnes at føre til en pris på 450 EUR pr. ton. Til sammen-
ligning kan nævnes, at den pågældende pris for nærværende ligger på ca. 725 EUR pr. ton. 
Der bliver således tale om markante nedgange i prisen på sukker ab fabrik ikke blot ved 
fuld liberalisering, men også ved mellemløsningen. Det skal bemærkes, at prisen på de 
nævnte 725 EUR pr. ton er for sukker inden for kvoten før fradrag af afgifter (A- og B-
afgiften).     
 
I arbejdsdokumentet vurderes de ovennævnte priser på 350 EUR og 450 EUR for hvidt 
sukker ab fabrik at give grundlag for, at sukkerfabrikkerne kan betale en gennemsnitspris 
for roer med et sukkerindhold på 16 pct. på henholdsvis 21 EUR pr. ton og 25 EUR pr. ton, 
når fabrikkerne skal kunne konkurrere med andre sektorer om kapital og arbejdskraft.  
 
For den samlede produktion af A-, B- og C-roer under ét lå prisen ab landmand i Danmark 
på 33,08 kr. pr. 100 kg i 2001. Denne pris, der gælder for roer med et sukkerindhold på 16,7 
pct. (årets gennemsnit), svarer til en pris på 31,12 kr. pr. 100 kg eller 41,89 EUR pr. ton for 
roer med et sukkerindhold på 16 pct. De to alternative forslag skønnes således at medføre et 
fald i prisen på roer ab landmand i Danmark på henholdsvis ca. 50 pct. (1 – 21 / 41,89 = 
0,4987) og godt 40 pct. (1 – 25 / 41,89 = 0,4032) i forhold til prisen i 2001.2  
 
Under de eksisterende markedsordninger er der generelt en bedre økonomi ved produktion 
af sukkerroer end ved produktion af andre planteprodukter, hvilket afspejler sig i et betrag-
teligt afkast til sukkerkvoterne. Med mindre markedsordningen for sukker ændres, vil denne 
kvoterente ydermere vokse i de kommende år som følge af reformen af de øvrige markeds-
ordninger – herunder især afkoblingen af hektarstøtten.  
 
I tabel 1 er der foretaget en opgørelse af kvoterenten i 2001 ved produktion af sukkerroer på 
grundlag af oplysninger fra Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik. I opgørelsen 
indgår omkostningen til jord med et beløb, der svarer til arealafkastet ved produktion af 
hvede, idet hvede er et oplagt alternativ til sukkerroer på Lolland-Falster. Det hér anvendte 
arealafkast er eksklusive hektarstøtte, idet arealafkastet i hvedeproduktionen alt andet lige 
falder med det pågældende beløb, når støtten afkobles med virkning fra 2005 eller 2006.  
 
Under ovennævnte forudsætninger udgjorde kvoterenten godt 6.000 kr. pr. ha sukkerroer i 
gennemsnit for alle heltidsbrug i hele landet i 2001. Kvoterenten er formodentlig lidt højere 

                                              
2 Der er i de efterfølgende beregninger taget udgangspunkt i 2001, idet enkelte oplysninger for 2002 endnu er foreløbi-

ge, og at 2002 i visse henseender var et atypisk år. 
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på Lolland-Falster end for landet som helhed bl.a. som følge af en kortere afstand til sukker-
fabrikkerne og hermed lavere transportomkostninger.   
 
Tabel 1. Opgørelse af kvoterenten ved produktion af sukkerroer i heltidslandbrug i 2001, efter fuld li-

beralisering samt efter gennemførelse af mellemløsningen, kr. pr. ha  
  
 2001 Fuld liberalisering Mellemløsningen
  
Produktionsværdi:  
Sukkerroer 19.667 9.859 11.737
Roetop og tilskud 437 437 437
Produktionsværdi i alt 20.104 10.296 12.174
  
Samlede omkostninger inkl. alternativ afkast til jord 14.047 14.047 14.047
Kvoterente 6.057 -3.751 -1.873
 
Kilde: Egne beregninger baseret på Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik (a).  

 

 
Med udgangspunkt i tallene for 2001 samt i de nævnte ændringer i prisen på sukkerroer ab 
landmand er der foretaget en alt-andet-lige opgørelse af kvoterenten ved dyrkning af suk-
kerroer dels i tilfælde af fuld liberalisering og dels i tilfælde af mellemløsningens gennem-
førelse. Ifølge disse beregninger falder den gennemsnitlige kvoterente til ca. -3.750 kr. pr. 
ha ved fuld liberalisering samt til omkring –1.900 kr. pr. ha ved mellemløsningen, jf. tabel 
1.  
 
En negativ kvoterente indikerer generelt, at produktionen ikke er rentabel og derfor må for-
ventes indstillet – om ikke før så i takt med nedslidningen af produktionsapparatet. Det er 
dog værd at bemærke, at oplysningerne om kvoterenten i tabel 1 er gennemsnitstal, der 
dækker over betragtelige forskelle fra landbrug til landbrug.  
 
Hertil kommer, at både liberaliseringen og mellemløsningen vil virke som incitament til at 
ændre bedriftsstrukturen i retning af en større produktion af sukkerroer på den enkelte be-
drift, forudsat naturligvis at produktionen ikke falder helt bort, og at en sådan effektivise-
ring af strukturen vil medvirke til at formindske omkostningerne og hermed forbedre øko-
nomien. Baggrunden er, at den eksisterende markedsordning med ikke-frit omsættelige kvo-
ter har lagt en dæmper på udviklingen i produktionsstrukturen. I 2002 udgjorde arealet med 
sukkerroer kun 10,4 ha i gennemsnit pr. bedrift med denne afgrøde, jf. Danmarks Statistik 
(a).   
 
Endvidere skal bemærkes, at kvoteordningen også har bidraget til at fastlåse den geografi-
ske placering af sukkerroeproduktionen med store afstande mellem produktionen af roer og 
fabrikkerne til følge, hvilket har ført til unødvendig store omkostninger til transport af suk-
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kerroerne. Til illustration heraf kan nævnes, at omkostningen ved at transportere sukkerroer 
100 km ekstra beløber sig til omkring 2.500 kr. pr. ha, idet det gennemsnitlige høstudbytte 
pr. ha ligger på et niveau omkring 50 tons, mens transportomkostningen (eksklusive om-
kostning til pålæsning og aflæsning mv.) ligger på ca. 0,50 kr. pr. ton pr. km, jf. Danske 
Sukkerroedyrkere (2003). (100 * 50 * 0,50 = 2.500). 
 
Når det gælder placeringen af sukkerroeproduktionen i forhold til fabrikkerne kan nævnes, 
at der findes tre sukkerfabrikker i Danmark - alle ejet af Danisco - der ligger i henholdsvis 
Nakskov, Nykøbing Falster og Assens, og at Storstrøms amt og Fyns amt tegnede sig for 
henholdsvis 61 pct. og 23 pct. af det samlede areal med sukkerroer i Danmark i 2002, jf. 
Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik (b). Selv om størstedelen af sukkerroepro-
duktionen således foregår i de to amter, hvor sukkerfabrikkerne ligger, finder der en vis 
produktion sted i de øvrige amter – herunder navnlig i Vestsjællands amt.    
 
Såfremt produktionen af sukkerroer opretholdes i større eller mindre omfang, vil såvel libe-
raliseringen som mellemløsningen uden tvivl indebære, at produktionen af sukkerroer gene-
relt flyttes nærmere til fabrikkerne med en reduktion af transportomkostningerne til følge, 
hvilket ligesom effektiviseringen af bedriftsstrukturen vil bidrage til at forbedre økonomien.       
 
Selv under hensyntagen til de ovennævnte muligheder for rationaliseringer er vurderingen 
på grundlag af Kommissionens arbejdsdokument samt beregningerne i tabel 1, at produkti-
onen af sukkerroer vil ophøre i Danmark i tilfælde af en fuldstændig liberalisering, hvor-
imod produktionen muligvis kan opretholdes i større eller mindre omfang, såfremt mellem-
løsningen gennemføres. Hvis produktionen af sukker og sukkerroer fortsætter i Danmark, 
må det forventes, at den i højere grad end hidtil bliver koncentreret i nærheden af eksiste-
rende sukkerfabrikker - eller mere præcist de sukkerfabrikker, der måtte blive tilbage.          
 
Beskæftigelsen på Lolland-Falster 

I tabel 2 er vist en opgørelse over de umiddelbare konsekvenser for beskæftigelsen i det 
primære landbrug på Lolland-Falster, såfremt produktionen af sukkerroer ophører, og area-
let i stedet for anvendes til produktion af hvede. Ifølge opgørelsen vil arbejdsforbruget falde 
med ca. 300 helårsarbejdere, hvilket skyldes, at forbruget af arbejdskraft pr. ha er væsentlig 
større ved produktion af sukkerroer end ved produktion af hvede. 
 
På de to sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster er der beskæftiget henholdsvis 210 
og 255 fastansatte medarbejdere, hvortil kommer 30-50 ekstra medarbejdere på hver fabrik i 
sæsonen – omkring 100 dage fra midten af september til sidst i december. Den samlede be-
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skæftigelse på sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster kan således opgøres til ca. 500. Såfremt 
produktionen af sukker ophører fuldstændig, vil beskæftigelsen derfor umiddelbart falde 
med dette antal.   
 
Tabel 2. Opgørelse af konsekvensen for beskæftigelsen i det primære landbrug på Lolland- Falster i 

tilfælde af, at produktionen af sukkerroer falder bort, og arealet med sukkerroer anvendes 
til produktion af hvede 

 
 
 Areal , ha Arbejdstimer pr. ha

Antal helårs-
arbejdere1)

 
Sukkerroeproduktion 22.312 36,1 484
Ekstra hvedeproduktion  22.312 14,0 188
Reduktion i beskæftigelse  - - 296
 
1) Beregnet på grundlag af tallene i de to foranstående kolonner. (Én helårsarbejder svarer til 1.665 arbejdstimer).  
 
Kilde: Areal med sukkerroer på Lolland-Falster i 2003 (kolonne 1), jf. Direktoratet for FødevareErhverv,  og arbejdsfor-

bruget ved produktion af sukkerroer og hvede i 2002 (kolonne 2), jf. Fødevareøkonomisk Instituts regnskabssta-
tistik (a)  

 
 
Produktionen af sukkerroer og sukker giver desuden anledning til afledt beskæftigelse bl.a. i 
forbindelse med transport af sukkerroer og vedligeholdelse af produktionsapparatet både i 
det primære landbrug og på sukkerfabrikkerne. 
 
Reaktioner på lang og kort sigt 

Opretholdelse af produktionen af sukkerroer og sukker på Lolland-Falster på lang sigt for-
udsætter, at prisen både for sukkerroer og for sukker er tilstrækkelig høj til, at værdien af 
produktionen kan dække samtlige omkostninger – herunder omkostninger, der er faste på 
kort sigt, som fx afskrivninger og forrentning af produktionsapparatet. Såfremt produktio-
nen ikke er lønsom på lang sigt – hvilket som nævnt næppe vil være tilfældet ved en fuld-
stændig liberalisering – er det vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt produktionen nedtrappes. 
For så vidt angår mellemløsningen, vil neddroslingen af produktionen i givet fald bl.a. af-
hænge af, hvordan den skitserede overgangsordning mere præcist udformes.  
 
Det er ligeledes vanskeligt at vurdere, om importen af sukker til Danmark, efter at den in-
denlandske produktionen måtte være ophørt, primært vil bestå af hvidt sukker eller af rå-
sukker til videre forarbejdning. Selv om der skulle blive tale om raffinering af sukker på 
Lolland-Falster, forventes det kun at indebære en begrænset beskæftigelse.     
 
Sammenfatning 

På det foreliggende grundlag er konklusionen, at produktionen af sukkerroer og sukker i 
Danmark og hermed også på Lolland-Falster må forventes at ophøre i tilfælde af en fuld-
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stændig liberalisering, mens produktionen måske kan opretholdes i større eller mindre om-
fang, hvis mellemløsningen gennemføres. Konklusionen skal dog tages med et vist forbe-
hold, dels fordi det inden for den fastsatte tidsfrist ikke har været muligt at foretage egne 
modelberegninger, dels fordi der under alle omstændigheder vil være knyttet en betydelig 
usikkerhed til forudsigelsen af konsekvensen af så store ændringer af markedsordningen for 
sukker både med hensyn til ændringen i produktionsomfanget i EU-landene og med hensyn 
til udviklingen i sukkerprisen på verdensmarkedet.  
 
Et bortfald af sukkerroe- og sukkerproduktionen vil umiddelbart medføre en reduktion i an-
tal beskæftigede på sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster på omkring 500 personer samt en 
reduktion i arbejdsindsatsen i landbruget svarende til ca. 300 helårsarbejdere. Hertil kom-
mer afledte konsekvenser for beskæftigelsen i de øvrige sektorer i regionen. På lidt længe 
sigt må det dog formodes, at den frigjorte arbejdskraft – eller i det mindste størstedelen her-
af - vil kunne finde anden beskæftigelse enten på Lolland-Falster eller i de øvrige dele af 
landet.  
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