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Resumé 

Formålet med denne dokumentation er at give en deskriptiv analyse af 
landbrugsbedrifternes bidrag til den lokale økonomiske aktivitet rundt omkring i Danmark, 
og herigennem at dokumentere en metode til opbygning af rumlig strukturel og økonomisk 
database for den danske landbrugssektor. I dokumentrationen kombineres strukturelle data 
fra GLR/CHR-registrene med økonomiske data fra Fødevareøkonomisk Instituts/Danmarks 
Statistiks landbrugsregnskabsstatistik. 

Det udviklede datamateriale giver mulighed for at belyse sammenhængende rumlige 
mønstre i landbrugets produktion, indtjening, afledte økonomiske effekter, milljøpåvirkning 
mv. og giver desuden mulighed for indikationer af den geografiske fordeling af fremtidige 
muligheder og udfordringer for de danske landbrugsbedrifter. 

Dokumentationens analyser konkluderer, at de direkte og indirekte økonomiske effekter af 
landbrugsmæssig aktivitet generelt er større i den vestlige del af landet, og at vurderingen af 
landbrugsaktiviteternes miljøvenlighed i høj grad afhænger af, hvilke indikatorer denne 
miljøvenlighed måles på. Mens det især er i de vestlige områder, at landbrugsproduktionen 
bidrager til økonomiske målsætninger, så er det også navnlig i disse områder, at 
landbrugsbedrifterne kan være følsomme over for nogle af de ændringer i de økonomiske 
rammevilkår, som med stor sandsynlighed kan forudses de kommende år, herunder også 
stadigt stigende krav om hensyntagen til miljø og natur. Dette gælder i områder med 
såkaldte paragraf 3-arealer samt Natura 2000-områder (figur 7.1), hvoraf en stor del er 
lokaliseret langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland.  
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Forord 

Nærværende dokumentation er udarbejdet som led i forskningsprojektet ”Virkemidler i 
landdistriktspolitikken – behov og effekter nu og i fremtiden”, som er finansieret under 
Fødevareministeriets forskningsprogram ”Jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle 
og udvikling i et regionalt perspektiv 2007-2009”. Arbejdet med udvikling af et 
landsdækkende datasæt, som supplerer de eksisterende GLR/CHR-registre med skøn for en 
række økonomiske nøgletal, bliver dokumenteret, og der gives eksempler på anvendelser af 
det udviklede datamateriale. 

Der rettes en tak til forsker Inge T. Kristensen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved 
Århus Universitet, som har bidraget med klargøring af GLR/CHR-registerdata til formålet. 

 

Fødevareøkonomisk Institut 

Jørgen Dejgård Jensen 
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1. Baggrund 

Siden midten af 1990’erne har Danmark været præget af en stigende koncentration af den 
økonomiske aktivitet i landets centerområder på bekostning af udviklingen i landområderne 
(Christoffersen, 2002, Indenrigs- og Sundhedsministeriet & Fødevareministeriet, 2004). 
Tidligere gennemførte analyser tyder på, at disse regionale koncentrationstendenser vil 
fortsætte, og at ikke mindst beskæftigelsen i landbruget vil falde betydeligt (Hasler et al, 
2002) – en tendens som bekræftes af de senere års udvikling (Dansk Landbrug, 2005). 
Samtidig tyder internationale studier (fx Bonnano et al., 1994, Friedland, 2004) på to 
modsatrettede tendenser i fødevaresektoren: en tendens mod større enheder og øget vertikal 
integration i fødevarekæden, og en opståen af ”nye” markeder for højkvalitets-fødevarer, 
herunder regionale og økologiske produkter (Murdoch & Miele, 1999, Renting et al., 2003). 

Siden 2000 er der i EU i stadig stigende grad lagt politisk, indholdsmæssig og finansiel vægt 
på målrettet støtte til udvikling af økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige 
landdistrikter frem for direkte produktionsstøtte til landbruget. Et vigtigt skridt var 
vedtagelsen af Agenda 2000 reformen, hvor ordninger til støtte af landdistrikterne blev 
samlet i den såkaldt anden søjle af den fælles landbrugspolitik, hvor den første søjle udgøres 
af de mere markedsorienterede støtteordninger. Konkret betød reformen blandt andet, at der 
blev tilført flere midler til landdistriktsudvikling, og at der for de enkelte nationer eller 
regioner skulle formuleres et samlet landdistriktsprogram for anvendelse af 
landdistriktsmidlerne. Det danske landdistriktsprogram indeholder således en række EU-
medfinansierede virkemidler, som er rettet mod enten styrkelse af den økonomiske vækst 
eller forbedring af miljø og naturforhold i landdistrikterne. 

Med vedtagelsen af 2003-reformen af den fælles landbrugspolitik i EU blev det besluttet at 
overføre yderligere midler fra de traditionelle støtteordninger (søjle 1) til 
landdistriktspolitikken (søjle 2). Den finansielle mekanisme til styrkelse af 
landdistriktspolitikken er den såkaldte graduering, hvor den direkte støtte over 5.000 € til 
den enkelte landmand gradvis reduceres med 3 pct. i 2005 til 5 pct. fra 2007 og årene frem. 

I den nye landdistriktsforordning bygges EU’s landdistriktspolitik op omkring tre 
overordnede tematiske akser:  

- akse 1 Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne, 

- akse 2 Arealforvaltning, miljø og landskab og  

- akse 3 Diversifikation og livskvalitet i landdistrikterne. 
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Derudover anvendes den såkaldte LEADER-tilgang1 i forbindelse med implementeringen af 
landdistriktspolitikken. I landdistriktsforordningen fastsættes minimumsandele af budgettet, 
som skal tilgå de enkelte akser. 

I forhold til vurderingen af behovet for landdistriktspolitiske tiltag indenfor de første 2 
akser, samt de potentielle effekter af sådanne tiltag, er det nødvendigt at have et kendskab til 
jordbrugsbedrifternes aktuelle situation og de økonomiske incitamenter, de står overfor, 
samt den geografiske struktur heri. 

I forskningsprojektet ”Virkemidler i landdistriktspolitikken – behov og effekter nu og i 
fremtiden” er det målet at bidrage til udviklingen af landdistriktsprogrammet og 
strukturfondsindsatsen gennem udvikling og demonstration af nye rumlige 
evalueringsmetoder. Et delmål i projektet er at foretage en rumlig kortlægning af bl.a. 
indtjening og beskæftigelse i det primære jordbrug for alle landdistrikter i Danmark, ved at 
kombinere oplysninger fra forskellige databaser (herunder Fødevareministeriets registre - 
GLR/CHR – samt regnskabsmaterialet bag Fødevareøkonomisk Instituts 
Landbrugsregnskabsstatistik), vha. metoder udviklet under Det Strategiske 
Miljøforskningsprogram (Dalgaard et al., 2002, Rygnestad et al., 2002). Vha. økonomiske 
modeller, som fx ESMERALDA (Jensen et al., 2001), samt diverse GIS-værktøjer muliggør 
et sådant kombineret datagrundlag detaljerede rumlige beskrivelser af landbruget – såvel 
strukturelt som økonomisk – i forskellige typer af landdistrikter og områder i landet, 
ligesom det vil være muligt at belyse samspillet med øvrige geografiske forhold.  

Formålet med nærværende dokumentation er at give en deskriptiv analyse af 
landbrugsbedrifternes bidrag til den lokale økonomiske aktivitet rundt omkring i Danmark. 
Et sideformål er herigennem at dokumentere en metode til opbygning af den udviklede 
database til brug for en sådan rumlig kortlægning af den danske landbrugssektor. I afsnit 2 
beskrives de anvendte datakilder, og i afsnit 3 beskrives metoden til kombinering af de 
forskellige datakilder til en samlet database. Afsnit 4 diskuterer validering af metoden. 
Afsnit 5 viser en række resultater vedrørende den geografiske fordeling af 
jordbrugssektorens bidrag til en række samfundsmæssige mål-variable, mens afsnit 6 
illustrerer geografiske mønstre i en række af de udfordringer, som jordbruget må forudses at 
stå over for de kommende år. Endelig peger afsnit 7 på nogle konklusioner og perspektiver 
for det videre arbejde på området. 

 

 
                                                 
1 LEADER tilgangen tager udgangspunkt i lokale udviklingsstrategier, der blandt andet skal indeholde programmer for 
veldefinerede landdistriktsområder. Strategierne er udviklet af lokale aktionsgrupper baseret på en bottom-up og 
flersektoriel tilgang. 
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2. Datagrundlag 

Udgangspunktet for etableringen af en database til kortlægning af de danske 
jordbrugsbedrifter er den kombinerede GLR/CHR2 database, opbygget af data fra det 
Generelle Landbrugs Register og det Centrale Husdyrbrugs Register.  

Et væsentligt element i belysningen af jordbrugsbedrifternes muligheder og udfordringer er 
et kendskab til de økonomiske forhold på bedrifterne – et forhold, som GLR/CHR registrene 
som udgangspunkt ikke indeholder. I nærværende sammenhæng er der således behov for at 
supplere registermaterialet med økonomiske data, og i kapitel 3 redegøres for en metode til 
at estimere sådanne data på grundlag af variable hørende til Fødevareøkonomisk Instituts 
regnskabsdatabase.  

Dette kapitel giver en beskrivelse af det anvendte datagrundlag for metoden og de 
efterfølgende analyser. 

2.1. GLR/CHR - databasen3 

GLR/CHR er et integreret registersystem, der er etableret med henblik på at opfylde 
Danmarks forpligtelser i henhold til Rådsforordning 3508/92 af 27. november 1992 om et 
integreret system til forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger samt som følge af 
lov om husdyrsygdomme L189 af 23/3 1992, hvorefter der oprettes et Centralt Husdyrbrugs 
Register med det formål at styrke det forebyggende element i husdyrsygdomsloven. Fra 
systemet blev etableret i 1993 har myndighedsansvaret for GLR/CHR som helhed ligget i 
Fødevareministeriet, dog blev ansvaret delt med Ministeriet for Familie- og 
Forbrugeranliggender (MINFF) i perioden august 2004 til slutningen af 2007. 

Siden 1980erne er der opbygget store samlinger af geografisk kodede data (geodata). 
Kendetegnende for disse geodata er, at de er tænkt og genereret i forbindelse med 
administration og løsning af konkrete opgaver. Væsentlige dele af det åbne land 
administreres i regi af Fødevareministeriets institutioner. Dette foregår ved administration af 
diverse arealrelaterede støtteordninger til landbruget og ved kontrol af disse ordninger. 
Landbrugsordningerne administreres primært i FødevareErhverv, og den fysiske kontrol 
foretages hovedsagelig af Plantedirektoratet. Herudover foretages der på Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet, DTU-Aqua og til dels i 
direktoratet for FødevareErhverv en række planlægnings- og forskningsopgaver i relation til 

                                                 
2 Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister 
3 Beskrivelsen af GLR/CHR er hentet fra to kilder; en kort beskrivelse af CHR hentet fra hjemmesiden for CHR 
(www.glr-chr.dk) og en mere omfattende intern rapport udgivet af Danmarks JordbrugsForskning (Pedersen et. al., 
2006). 
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det åbne land. I forbindelse med løsningen af disse opgaver anvendes og genereres der en 
række direkte eller indirekte stedfæstede data - geodata.  

Selv om Fødevareministeriets data og diverse administrationssystemer primært er tænkt i en 
konkret administrationssammenhæng, har der gennem det seneste årti været en støt stigende 
anvendelse af diverse geodata og data fra andre sektorer til andre formål, herunder til 
forskning. Fødevareministeriets institutioner anvender en lang række geodata; f.eks. 
angivelse af arealer (ved polygoner), adresser (med tilknyttede koordinatsæt) - eller data, 
der henviser til et areal eller en adresse. Der er dels tale om en række grundoplysninger 
(oplysninger om virksomheder, ejendomme, adresser, husdyrbesætninger, markblokregistret 
og internetmarkkort), som er samlet i det fælles registersystem GLR/CHR, og dels om 
oplysninger, som indsamles og registreres i lokale fagsystemer (f.eks. afgrødeoplysninger, 
gødningsregnskabsdata, oplysninger vedr. tilskudsansøgninger, tilsagn om tilskud). De 
fleste grundoplysninger (jf. ovenfor) vedligeholdes af andre myndigheder, men 
markbloktemaet og internetmarkkortet er etableret – og vedligeholdes – i 
Fødevareministeriets regi. 

 

Data i GLR 

En stor del af de data, der behandles i Fødevareministeriets regi, er geodata, som kan 
henføres til en adresse eller en markblok. GLR indeholder stamdata, der indlæses fra 
eksterne kilder: 

• Personer - fra CPR-registeret i Indenrigsministeriet 

• Virksomheder - fra CVR-registret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

• Ejendomme og matrikler - fra Kommunedata (KMD) / Kort- og Matrikelstyrelsen 

• Vejregister - fra Indenrigsministeriet 

• Koordinater - fra Kort- og Matrikelstyrelsen 

• Markbloktema – fra FødevareErhverv i samarbejde med Cowi  

• Digitalt Ortofoto - leveres fra Cowi 

 

Endvidere opsamles data vedr. hektarstøtteordningen/enkeltbetalingsordningen, og de 
informationer, der indsamles i Fødevareministeriets regi i øvrigt, men som offentligheden 
ikke har adgang til - fx veterinære (Vetstat) - oplysninger i GLR. 
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FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen vedligeholder egne 
virksomhedsregistre på baggrund af opdateringer fra GLR's virksomhedsregister. 

 

Data i CHR 

I det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) indsamles information om husdyrbesætninger og 
husdyr. Formålet med CHR er at opnå en hurtig smitteopsporing i forbindelse med udbrud 
af sygdomme som for eksempel BSE og mund- og klovesyge. Fødevarestyrelsens 
bekendtgørelse om registrering af husdyrbrug fastlægger, at de fleste husdyrbrug skal være 
registreret i CHR. Husdyrbrugene er registreret med CHR-nummer, besætningsnummer, 
ejendommens geografiske position, dato for etablering af husdyrbruget m.v. 

For kvæg foretages der registrering på enkeltdyrsniveau, hvilket betyder, at hvert dyr har et 
individnummer, som løbende opdateres med flytninger, kælvninger mv. Svineproducenter 
har pligt til at indberette flytninger af svin ved afgang fra besætningen til levebrug, mens 
slagterier og destruktionsvirksomheder har pligt til at indberette modtagelse af svin til 
henholdsvis slagtning og destruktion. Fåre- og gedeproducenter har pligt til at indberette 
flytninger af får og geder. For at sikre ajourføring af CHR udsendes én gang årligt 
Gødnings- og Husdyrindberetning (GHI), som giver den enkelte husdyrbruger mulighed for 
at kontrollere, om de registrerede oplysninger i CHR er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

Der er offentlig adgang til data i CHR, dvs. data vedr.: 

• CHR-ejendomme 

• Besætninger 

• Enkeltdyrsoplysninger 

 

De grundlæggende oplysninger i CHR indhentes fra husdyrbrugere - delvis i samarbejde 
med Dansk Kvæg. Endvidere genererer Fødevareministeriet en række kontroldata (fra 
kontrolsystemerne: DYKO, BEKO, Vetstat, TSE, Svineflytninger, SVIKO, GEFA og 
ZOOR). Hertil kommer data, som indhentes fra dyrlæger (der indgår i et dyrlæge/praksis-
register), apoteker, vognmænd o.a. 

Oplysningerne i CHR anvendes - udover i Fødevareministeriets myndighedsudøvelse - ved 
udbetaling af dyrepræmier fra FødevareErhverv. 
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2.2. Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsdatabase 

Hvert år indsamler Fødevareøkonomisk Institut4 (FOI) regnskabsdata for ca. 1900 
landbrugsbedrifter. Regnskabsdatabasen ligger til grund for FOI's Serie A statistik, som 
udgives årligt (Fødevareøkonomisk Institut, 2008). Data indsamles som en stratificeret 
stikprøve, fastlagt på grundlag af Danmarks Statistik’s landbrugs- og gartneritælling det 
foregående år. Ved udvælgelsen stratificeres efter beskæftigelsesforhold (heltid, deltid), 
økonomisk størrelse, driftsform, landbrugsareal, brugeralder og beliggenhed, og kun 
bedrifter som fører kalenderårsregnskab indgår i stikprøven. For hver bedrift indsamles data 
for arealanvendelse og husdyrhold, for periodeafgrænsningsposter, for omkostninger og 
bruttoudbytter samt for økonomisk resultat. 

I det følgende gives en beskrivelse af Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsmateriale. 
Beskrivelsen er baseret på Pedersen (2006). 

 

Regnskabsmaterialets strukturvariable 

Anvendelsen af FOI’s regnskabsdata til estimation af økonomiske oplysninger for 
bedrifterne i GLR/CHR-registrene bygger på en antagelse om, at en række strukturvariable 
har betydning for de økonomiske variable, som også beskrives i FOI’s regnskabsstatistik. 
En række af disse strukturvariable findes både i GLR/CHR- og FOI-materialet, og disse kan 
således anvendes som nøgle til estimationen af de økonomiske oplysninger. 

Landbrugsarealet er opdelt på selveje og forpagtning. Ved forpagtning skelnes der mellem 
helforpagtning, hvor det forpagtede areal omfatter hele bedriften, og delforpagtning, hvor 
forpagtet areal drives sammen med aktiver i selveje som en samlet selvstændig bedrift. Der 
er overvejende tale om delforpagtning. Det skal bemærkes, at der ved udvælgelsen af 
regnskabsstikprøven ikke er taget hensyn til ejerform, hvorfor regnskabsmaterialet – 
specielt med hensyn til helforpagtningsforhold – næppe er repræsentativt. 

Afgrødeopdelingen i regnskabsstatistikken kan variere fra år til år, navnlig for de mindre 
betydende afgrøder. Sammenhængen mellem variablene i GLR/CHR og FOI kan derfor 
principielt være lidt forskellig fra år til år, men det vurderes at sådanne forskelle har relativt 
begrænset betydning for det samlede billede af bedrifternes økonomi. 

Regnskabsmaterialet indeholder oplysninger om dyreantallet i forskellige kategorier af 
husdyr, henholdsvis primo og ultimo året. Til de enkelte kategorier af husdyr skal det 
bemærkes, at avlssvin omfatter søer, gylte og avlsorner, mens andre svin fortrinsvis består 

                                                 
4 Pr. 1. Januar 2009 overgik opgaven med indsamling af regnskabsmateriale og udarbejdelse af regnskabsstatistik for 
landbrug, gartneri og fiskeri til Danmarks Statistik. 
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af slagtesvin. Sopolte til senere anvendelse i avlen indgår dog også under andre svin. I 
datamaterialet kan svin evt. deles op i orner, søer, gylte, sopolte, 7 kg smågrise, 30 kg 
smågrise og slagtesvin. Sopolte dog kun fra 2006.  

 

Regnskabsmaterialets økonomiske variable 

Arbejdsindsatsen opgøres både for brugerfamiliens og den lønnede arbejdskrafts 
vedkommende i form af antal effektive arbejdstimer ved såvel det manuelle arbejde som den 
registrerbare del af driftslederindsatsen. Denne driftslederindsats omfatter fx planlægning og 
regnskabsføring samt køb og salg i forbindelse med driften. Omfanget af midlertidig 
medhjælp og akkordarbejde, der kun har kunnet oplyses i form af udbetalt løn, er omregnet 
til arbejdstimer ved hjælp af en timeløn, der er beregnet ud fra gruppe C i 
overenskomstmæssige landbrugslønninger. Timelønnen i 2006 er beregnet til 153 kr.  

Landbrugsaktiverne omfatter alle aktiver, der inden for den enkelte bedrift tjener 
landbrugsmæssig produktion, dvs. fast ejendom, husdyr, inventar og lagerbeholdninger. Der 
tages ikke hensyn til ejerforholdet for de pågældende aktiver, hvilket bevirker, at forpagtede 
værdier indregnes på lige fod med værdier i brugerens besiddelse. Kontante midler samt 
udestående fordringer medregnes ikke ved opgørelsen af landbrugsaktiverne, ligesom 
brugerboligen heller ikke indgår. Værdien af fast ejendom er opgjort til kontantværdi på 
grundlag af de offentlige ejendomsvurderinger. Primo- og ultimoværdierne af jord og 
bygninger er vurderingerne/årsreguleringerne pr. 1/10 2005 og pr. 1/10 2006, Investeringer i 
fast ejendom, som endnu ikke er vurderet, medtages til den værdi, som de forventes at få 
ved den nærmest følgende vurdering. Inventarkapitalen, der omfatter alle inventargenstande 
undtagen håndredskaber og andre mindre bestanddele, er opgjort til den nedskrevne værdi, 
dvs. inventarbestandens anskaffelsespris reduceret med de i den samme periode foretagne 
driftsmæssige afskrivninger efter lineær metode. Inventarværdien indeholder også leasede 
aktiver, såfremt disse er indeholdt i regnskabet. Husdyrenes værdiansættelses er baseret på 
handelsmæssige priser, med udgangspunkt i et sæt vejledende priser. 

Bruttoudbytte: Salgsindtægter (inkl. erstatninger) og værdi af internt forbrug er fratrukket 
udgifter forbundet med salget, herunder fx udgifter til tørring og rensning af korn og frø. 
Endvidere er indkøb af husdyr trukket fra ved beregning af bruttoudbyttet fra de respektive 
kategorier af husdyr. Udleje af driftsmidler omfatter arbejde for andre med bedriftens 
maskiner samt udleje af maskiner og driftsbygninger. Alle produktionstilskud, hvoraf 
hovedparten har baggrund i EU’s landbrugsordninger, betragtes som en del af 
bruttoudbyttet. Produktionstilskuddene kan henføres til et bestemt produkt eller en given 
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driftsgren. Hovedparten af produktionstilskuddene er dog ophørt fra 2005, hvor en stor del 
af EU-støtten er afkoblet fra produktionen. 

Driftsomkostninger: Ved driftsomkostninger forstås de omkostninger, der er forbundet med 
bruttoudbyttets frembringelse. Kraftfoderomkostningen omfatter årets samlede forbrug af 
indkøbt kraftfoder og hjemmeavlet foderkorn. Indkøbt kraftfoder omfatter bl.a. foderkorn, 
proteintilskudsfoder og vitamin- og mineraltilskud. Grovfoder dækker forbruget af indkøbt 
grovfoder og strøelse, samt udgift til græsleje. Ved opgørelsen af omkostningerne behandles 
hjemmeavlet grovfoder på samme måde som hjemmeavlet foderkorn. I omkostninger til 
kemikalier indgår de til produkterne hørende afgifter. Det skal desuden bemærkes, at det i 
nogle tilfælde, hvor sprøjtning er udført af maskinstation, ikke er muligt at udskille 
kemikalieudgiften, hvorfor en del af denne kan indgå under maskinstation. Under 
maskinstation indgår – udover maskinstationsomkostninger – udgifter til leje og leasing af 
inventar og leje af driftsbygninger. Diverse omfatter bl.a. udgifter til regnskab og 
konsulentydelser, samt fx dagblade og landbrugets andel af den samlede telefonudgift. 
Afskrivninger vedrører driftsbygninger, grundforbedringer og inventar. 
Grundforbedringsafskrivninger vedrører hovedsagelig faste installationer i forbindelse med 
drænings- og vandingsanlæg. Løntilskud til ansættelse af langtidsledige samt tilskud til 
lære- og praktikpladser er fratrukket omkostningerne til lønnet arbejdskraft. 
Vedligeholdelse, forsikringspræmier og ejendomsskatter, der kan henføres til 
brugerfamiliens bolig eller til andre selvstændigt vurderede beboelsesbygninger, er ikke 
med i landbrugets driftsomkostninger.  

 

3. Metode 

I det følgende beskrives, hvorledes de eksisterende GLR/CHR registerdata suppleres med 
approksimerede oplysninger vedrørende en række centrale økonomiske variable som 
bruttoudbytte, omkostninger, indtjening, arbejdsindsats mv. på bedriftsniveau. 
Approksimationen af disse variable sker med udgangspunkt det i afsnit 2 beskrevne 
regnskabsmateriale fra Fødevareøkonomisk Institut ud fra en antagelse om, at bedrifter, som 
strukturelt set (dvs. med hensyn til størrelse, aktivitetssammensætning mv.) minder om 
hinanden, også må forventes at have nogenlunde ens økonomiske egenskaber. Ideen i 
approksimationsmetoden er således, at de økonomiske nøgletal for en given bedrift i 
GLR/CHR registrene kan approksimeres som et vægtet gennemsnit af de tilsvarende 
nøgletal for et mindre antal bedrifter fra regnskabsstikprøven, som alle ligner den 
pågældende registerbedrift på en række punkter.  
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3.1 Approksimationsproceduren 

Den grundlæggende idé i approksimationsproceduren er som nævnt, at de økonomiske 
variable for en bedrift beskrevet i GLR/CHR-registret (en registerbedrift) kan 
approksimeres ved et vægtet gennemsnit af de tilsvarende variable for et antal bedrifter i 
FOI-regnskabsstatistikken (regnskabsbedrifter). Ved approksimationen tages der 
udgangspunkt i strukturvariable, som findes i begge statistikker – navnlig aktivitetsniveauer 
i de vegetabilske og animalske driftsgrene. 

For en given bedrift (bedrift nr. i) i GLR/CHR-registret, kan den m’te økonomiske variabel 
imX  således approksimeres ved formlen 

(1) 1    ,    ˆ =⋅= ∑∑ j ijj jmijim vxvX  

hvor ijv  er vægtene knyttet til bedrifterne i regnskabsstikprøven, og jmx  er den m’te 

økonomiske variabel på disse ’regnskabsbedrifter’. Indeks j kan principielt løbe over alle 
bedrifter i regnskabsstikprøven.  

Det afgørende i approksimationsmetoden er nu at få bestemt de vægte, hvormed en 
regnskabsbedrift skal indgå i denne approksimation for registerbedrift nr. i. Som antydet 
ovenfor er udgangspunktet for vægtningen, at regnskabsbedrifter som strukturmæssigt 
ligner den pågældende registerbedrift meget, skal have en stor vægt, mens 
regnskabsbedrifter som ikke ligner registerbedriften, ikke skal tillægges nogen vægt. 
Vægtene v afspejler således graden af strukturel overensstemmelse mellem register- og 
regnskabsbedrifter.  

Der er imidlertid forskel på, i hvor høj grad de enkelte strukturvariable påvirker de 
økonomiske variable. Dette kan indebære, at fx en stor overensstemmelse på antallet af 
malkekøer har større betydning for approksimationens kvalitet (for så vidt angår de centrale 
nøgletal) end en stor overensstemmelse på arealet med raps. Der kan således være behov for 
en hensyntagen til, hvor stor betydning de enkelte strukturvariable har for de økonomiske 
nøglevariable. Strukturvariablenes betydning for de samlede driftsomkostninger estimeres 
ved hjælp af lineær regressionsanalyse, og de respektive strukturvariables betydning (målt 
som den andel af den samlede forklarede variation, som kan henføres til de pågældende 
strukturvariable) indgår i fastlæggelsen af vægte. 

Estimationen af vægte sker i to trin: 

1. Beregning af parametre for de forskellige strukturvariables betydning for bedriftens 
økonomi, repræsenteret ved bedriftens samlede driftsomkostninger (incl. rentebelasning 
af kapitalapparatet og aflønning af brugerfamiliens arbejdsindsats) på grundlag af 
bedrifterne i regnskabsmaterialet, ved hjælp af lineær regression 



FOI Dokumentation 2010 / 1 

12 
 

2. For hver bedrift i registermaterialet bestemmes et sæt vægte, hvormed økonomiske data 
fra regnskabsbedrifterne kan sammenvejes til estimater for de tilsvarende økonomiske 
variable på registerbedrifterne.  

 

3.1.1. Regressionsanalyse til beregning af strukturvariablenes betydning. 

Med udgangspunkt i regnskabsmaterialet gennemføres en variansanalyse af 
regressionsmodellen 

(2) rkrkrrrr zzzzC εβββββ ++++++= ...3322110  

hvor rC  er samlede driftsomkostninger pr. hektar for regnskabsbedrift nr. j, krr zz ,...,1  er de k 
strukturvariable for regnskabsbedrift nr. r, og kβββ ,...,, 10  er parametre knyttet til disse 
strukturvariable. Baseret på denne regressionsmodel gennemføres en variansanalyse, hvor 
variationen i driftsomkostninger, målt ved summen af kvadrerede afvigelser fra 
gennemsnittet, SS, dekomponeres på bidrag fra de forklarende strukturvariable ( kSSSS ,...,1 ), 

samt en residualvariation, ( εSS ), hvor SSSSSSk

j j =+∑ = ε1
. På baggrund af variansanalysen 

afdækkes, hvilke af de strukturelle variable som har væsentlig betydning for bedrifternes 
driftsoverskud, og hvilke strukturvariable som spiller en mindre rolle5. Parametre for hver 
enkelt strukturvariabel h’s betydning beregnes: 

(3) 
∑ =

= k

g g

h
h

SS
SSq

1

 

For at undgå problemer med skalering, er bedrifternes driftsomkostninger som nævnt 
transformeret, således at de udtrykker driftsomkostninger pr. hektar dyrket areal på 
pågældende bedrift, og strukturvariablene er ligeledes udtrykt på hektar samlet dyrket areal 
(fx vårbygs andel af det samlede dyrkede areal, eller bedriftens gennemsnitlige antal 
malkekøer pr hektar dyrket areal). Resultater af regressionsanalysen er vist i tabel 3.1. 

 

                                                 
5 For at tage højde for evt. indbyrdes korrelation mellem strukturvariablene anvendes partielle SS-mål i beregningen 
(svarende til SSIII i SAS PROC GLM). 
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Tabel 3.1. Variansanalyse 

  Type III SS Q

Kode for økonomisk størrelsesgrp. 3.47E+14 0.0074
Dyrket areal 1.46E+14 0.0031
Vårbyg, arealandel 3.78E+13 0.0008
Vinterbyg, arealandel 3.13E+10 0.0000
Hvede, arealandel 6.49E+13 0.0014
Øvrigt korn, arealandel 4.45E+13 0.0010
Ærter, arealandel 1.52E+12 0.0000
Konsumkartofler, arealandel 4.23E+12 0.0001
Industrikartofler, arealandel 8.69E+12 0.0002
Fabriksroer, arealandel 1.44E+13 0.0003
Frø til udsæd, arealandel 2.21E+13 0.0005
Raps, arealandel 5.13E+13 0.0011
Øvr. Industriafgr.arealandel 9.52E+11 0.0000
Frilandsgrønsager, arealandel 6.25E+09 0.0000
Frugt og bær, arealandel 5.69E+10 0.0000
Helsæd, arealandel 9.72E+13 0.0021
Sædskiftegræs, arealandel 1.98E+13 0.0004
Vedv.græs arealandel 8.77E+12 0.0002
Brak, arealandel 9.47E+13 0.0020
Non-food afgr.arealandel 2.53E+13 0.0005
Malkekøer pr. ha 2.87E+15 0.0615
Ammekøer pr ha 8.02E+11 0.0000
Kvier pr. ha 3.63E+14 0.0078
Handyr pr. ha 7.48E+13 0.0016
Avlsorner pr. ha 2.05E+14 0.0044
Søer pr. ha 1.14E+16 0.2448
Slagtesvin pr. ha 7.24E+15 0.1555
Fjerkræ pr. ha 4.61E+15 0.0989
Heste pr. ha 2.16E+12 0.0000
Får pr. ha 2.04E+09 0.0000
Pelsdyr pr. ha 1.85E+16 0.3979
Lerjordsandel 2.88E+14 0.0062
Kode for økologi 8.89E+10 0.0000
Kode for MVJ-tilskud 1.89E+12 0.0000
Kode for skovrejsnings-tilskud 2.74E+11 0.0000

Sum 4.66E+16 1.0000

Total ESS 1.09E+17   

 

Som det fremgår af tabellen, er det især intensiteten af svine-, fjerkræ- og 
pelsdyrproduktion, samt i nogen grad intensiteten i kvægproduktionen, som bidrager til 
variationen i driftsomkostningerne pr. ha, og det er derfor væsentligt at få taget højde herfor, 
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når der skal findes regnskabsbedrifter til at estimere økonomiske nøgletal for 
registerbedrifterne. 

Nederst i tabel 3.1 er angivet summen af de beregnede partielle bidrag til den forklarede 
variation, samt den faktisk beregnede samlede forklarede variation i regressionsmodellen. 
Som det fremgår, svarer summen af partielle bidrag til ca. halvdelen af den samlede 
forklarede variation, hvilket antyder, at der er nogen korrelation mellem de enkelte 
strukturvariables bidrag til variationen. Eksempelvis kan man forestille sig en vis 
korrelation mellem bidragene fra de forskellige kvæg- og grovfodervariable, og mellem 
bidragene fra de forskellige svine-variable. 

Som nævnt er det valgt at anvende driftsomkostningerne som grundlag for at fastlægge de 
enkelte strukturvariables indbyrdes vigtighed for bedrifternes økonomi. I figur 3.1 er det 
søgt at illustrere, hvor følsom denne vægtning er overfor dette valg. Som det fremgår, 
gælder der stort set det samme mønster for bidragene til bruttoudbytte som for 
driftsomkostninger. Derimod er fordelingen af strukturvariablenes bidrag til den 
aggregerede indsats af primære produktionsfaktorer (arbejdskraft og kapital) pr. hektar 
noget anderledes, idet bedriftens størrelse her betyder væsentligt mere end intensiteten i de 
animalske driftsgrene. Dette bekræfter den generelle opfattelse, at størrelsesøkonomiske 
forhold primært giver sig udslag i udnyttelsen af netop arbejdskraft og kapital. 

 

 
Figur 3.1. Følsomhed i vægtning af strukturvariable afhængig af regressand 
 
Hvis strukturvariablenes bidrag til bedrifternes samlede økonomi baseres på en regression, 
hvor de samlede driftsomkostninger er den afhængige variabel, opnås en forholdsvis 
retvisende vægtning, for så vidt angår omkostnings- og udbyttevariable, men en mindre 
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præcis vægtning hvad angår indsatsen af primære produktionsfaktorer. Omvendt vil en 
vægtning baseret på regression af arbejds- eller kapitalindsatsen på de respektive 
strukturvariable give en retvisende vægtning i forhold til kapital og arbejdskraft, men et 
forholdsvis upræcist grundlag for at vægte udbytte- og omkostningsvariable.  

I nærværende sammenhæng er fokus primært rettet mod økonomiske nøgletal vedrørende 
den primære drift (bruttoudbytte, driftsomkostninger, driftsoverskud, jordrente mv.), 
hvorfor udgangspunktet i de samlede driftsomkostninger vurderes at være rimeligt. 

 

3.1.2. Beregning af vægte til sammenvejning af regnskabsbedrifter 

I estimationstrin 2 sammenholdes henholdsvis registerdatasættet og regnskabsdatasættet. I 
forhold til en given bedrift i i registerdatasættet beregnes for samtlige regnskabsbedrifter 
størrelsen ( )2

1
1 hjhih

k

hij zzqD −⋅= ∑ =
 som et mål for den strukturelle forskel mellem den 

pågældende registerbedrift og de respektive bedrifter i regnskabsmaterialet. Jo større 
afvigelse på de strukturelle variable, jo mindre bliver den pågældende ijD . På grundlag 

heraf transformeres ijD ’erne til *
ijD , ved at der udvælges de n regnskabsbedrifter med højest 

værdi af ijD , mens resten sættes lig nul. Herefter kan vægten for regnskabsbedrift j i forhold 

til registerbedrift i beregnes 

(4) 
∑

=
r ir

ij
ij D

D
v *

*

 

For at sikre en tilstrækkelig grad af anonymisering er der indbygget en mekanisme som 
sikrer at approksimationen af hver enkelt registerbedrift bygger på 20 regnskabsbedrifter 
som alle indgår med positiv vægt.  

Værdien af en given økonomisk variabel x for registerbedrift i kan nu approksimeres som 

(5) ∑ ⋅=
j jiji xvx̂  

For at reducere problemer med for stor spredning på grund af variation i registerbedrifternes 
størrelse og produktionssammensætning foretages der en normalisering af de økonomiske 
variable fra regnskabsbedrifterne. Konkret beregnes en normaliseret variabel ved at dividere 
den observerede værdi af variablen med en ”standardiseret” værdi, som fremkommer ved at 
multiplicere aktivitetsniveauerne med gennemsnitlige værdier pr hektar eller dyr ( )

kjk zX , 

jf. Fødevareøkonomisk Instituts statistik for økonomien i landbrugets driftsgrene (serie B) 
og summere disse produkter over driftsgrene, dvs.  
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(6) ( )∑ ⋅
=

k kjkkj

j
j zXz

X
x   

 

Som udgangspunkt forventes disse normaliserede variable at ligge i omegnen af én, men der 
kan forekomme afvigelser i kraft af bl.a. størrelsesøkonomiske forhold, positive eller 
negative synergieffekter på tværs af driftsgrene, heterogenitet på tværs af bedrifter osv.  

Efterfølgende kan disse pr-hektar nøgletal så multipliceres med bedriftens areal samt 
normværdier for at opnå skøn for nøgletallene på bedriftsniveau.  

(7) ( ) jk kjkkii xzXzX ˆˆ ⋅⋅=∑  

Sammenvejningen af nøgletal fra sammenlignelige bedrifter sker for de nøgletal, som ikke 
er resultat af bogholderimæssige sammenhæng (fx arbejdstimer, bruttoudbytter i de enkelte 
driftsgrene, specifikke omkostningsposter mv.), mens regnskabsposter, som er defineret ud 
fra bogholderimæssige sammenhænge (fx bruttoudbytte i alt, driftsomkostninger i alt, 
driftsoverskud mv.) beregnes ved hjælp af disse sammenhænge for at sikre konsistens i de 
konstruerede regnskaber. 

 

3.2 Usikkerhedsberegninger og variationsmål 

I det ovenstående er den anvendte metode til at approksimere en række økonomiske nøgletal 
på landbrugsbedrifter i GLR/CHR-registrene beskrevet. Det er vigtigt at henlede 
opmærksomheden på, at der er tale om en approksimation, som nødvendigvis må være 
behæftet med en vis usikkerhed. Der er mindst to kilder til sådan usikkerhed: 

- de regnskabsbedrifter (eller i det mindste en del af disse bedrifter), som anvendes til 
at approksimere en given GLR/CHR bedrift vil strukturmæssigt afvige fra den 
pågældende register bedrift 

- Selv strukturelt ens bedrifter vil udvise en (tilfældig) variation i de økonomiske 
variable 

I det følgende skitseres beregningen af to variationsmål, som kan anvendes til evaluering af 
approksimeringernes præcision. 

 

3.2.1 Variationsmål 1 

Den strukturelle variation som følge af regnskabs-bedrifternes strukturelle afvigelse fra den 
pågældende GLR/CHR bedrift kan repræsenteres ved et mål som 
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(5) 

( )

1

1

ˆ 222

=

=

−⋅=

∑
∑

∑ ∑

h

j

h hjhhjz

q

v
hvor

zzqvs

 

jv  repræsenterer de enkelte regnskabs-bedrifters vægt i approksimationen af den 

pågældende GLR/CHR bedrift, og de skal naturligvis summe til 1. hq  repræsenterer de 
enkelte driftsgrenes vægt i bestemmelsen af de regnskabs-bedrifter som strukturelt set ligner 
pågældende GLR/CHR bedrift. Ved at uddrage kvadratroden af variansen, opnås et skøn for 
standardafvigelsen på den pågældende variabel. Der beregnes én sådan standardafvigelse for 
hver GLR/CHR bedrift. 

 

3.2.2 Variationsmål 2 

Et mål for variationen i de approksimerede økonomiske variable – og dermed den statistiske 
usikkerhed på estimationen af disse variable - er at opgøre standardafvigelsen på en given 
økonomisk variabel (fx driftsomkostningerne eller beskæftigelsen) blandt de bedrifter, som 
anvendes i approksimationen. Da regnskabs-bedrifterne indgår med forskellige vægte i 
approksimationen, skal denne vægtning også afspejles i beregningen af varians og 
standardafvigelse. 

Variansen på variabel x (eksempelvis driftsomkostningerne) kan beregnes som 

(6) 

( )

1

ˆ
222

=

⋅=

−⋅=

∑
∑

∑

j

ij

jjx

v

xvx
hvor

xxvs

 

Som ved variationsmål 1 kan der beregnes en standardafvigelse ved at tage kvadratroden af 
dette variationsmål. 

 

4. Estimation og validering af økonomiske data for registerbedrifter 

På baggrund af de ovenfor beskrevne beregningsmetoder og datagrundlag er der estimeret 
regnskabsdata for samtlige bedrifter i GLR/CHR-datamaterialet. I dette kapitel præsenteres 
det resulterende datamateriale i form af en summariske beskrivelser af de estimerede 
nøglevariable og præcisionen af disse estimater, og værdien af disse variable sammenlignes 
med tilsvarende nøgletal i eksisterende statistikker. I kapitel 5 og 6 anvendes den udviklede 
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database til mere rumlige analyser i form af en række geografisk relaterede økonomiske 
indikatorer for de danske landbrugsbedrifter.  

 

4.1 Estimerede nøgletal og deres standardafvigelser 

Et udvalg af estimerede nøgletal og deres approksimerede standardvigelser er i tabel 4.1 
sammenholdt med tilsvarende nøgletal fra Fødevareøkonomisk Instituts publicerede 
regnskabsstatistik for 2006. Det er naturligt at opdele de økonomiske variable i forskellige 
kategorier: 

- aktivitetsniveauer 

- arbejds- og kapitalindsats 

- bruttoudbytter 

- driftsomkostninger 
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Tabel 4.1. Estimerede økonomiske nøgletal for landbrugsbedrifterne, sammenlignet med FOI's 
regnskabsstatistik, 2006 

  Estimeret nøgletal Std. Afv FOI
Aktivitetsiveauer 

Primoareal i alt 43.0                    398  64.2

Kornareal i alt 23.4                      10  39.3

Andre salgsafgrødearealer i alt 3.5 5.1

Grovfoderareal i alt 13.8                         9  15.8

Brak og non-foodareal i alt 2.6                         2  5.1

Malkekøer 8.6                         7  14.7

Avlssøer 15.9                      11  24

Slagtesvin 100.5                      23  157.3

Slagtekyllinger 205.9                      31  407.1

Arbejds- og kapitalindsats 
Arbejdsindsats i alt                1,352                    353  2,248

Fast ejendom i alt        2,767,286         1,867,436  6,765,915

Inventar           395,683            212,118  688,363

Bruttoudbytter 
Korn i alt           126,646                    968  209,887

Planteproduktion landbrug i alt           168,478            460,724  385,562

Mælk, netto           163,495                    287  270,929

Andet udbytte af kvæg              28,604                         0  80,979

Svin           305,076                         0  501,961

Fjerkræ              20,874                    233  43,801

Husdyrproduktion i alt           558,920                    522  1,013,920

Bruttoudbytte i alt           826,251   1,476,921

Driftsomkostninger 
Udsæd og plantemateriale i alt              19,679                      27  30,473

Kunstgødning              17,006                      22  31,975

Kemikalier              15,379                      21  29,199

Kraftfoder           182,790            288,516  340,271

Energi i alt              37,625              10,097  56,961

Vedligeholdelse i alt              55,829                4,515  91,538

Tjenesteydelser i alt           132,111                    268  242,388

Driftsomkostninger i alt           734,565   1,282,382

 
Det bemærkes umiddelbart, at de estimerede nøgletal for bruttoudbytter, driftsomkostninger 
og indsats af primære produktionsfaktorer ligger lavere end de tilsvarende publicerede tal 
fra Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik. En forklaring på denne niveau-forskel 
er, at registrene omfatter mange landbrugsbedrifter, som er for små til at være omfattet af 
regnskabsstatistikken. Der er således over 55.000 bedrifter i registermaterialet, mens den 
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publicerede regnskabsstatistik repræsenterer en population på knap 38.000 
landbrugsbedrifter. 
  

4.1.1 Aktivitetsniveauer 

Aktivitetsniveauer omfatter variable som bedriftens samlede dyrkede areal, arealer med de 
enkelte afgrøder og antal husdyr i forskellige kategorier. Variablene er som udgangspunkt 
givet i registeroplysningerne og anvendes som grundlag for approksimationen af de øvrige 
variable. Der kan dog også beregnes et vægtet gennemsnit af aktivitetsvariablene på 
grundlag af FOI-data, og et sådant gennemsnit er beregnet for hver registerbedrift og er 
sammenlignet med de tilsvarende oplysninger fra registrene.  

Som omtalt i kapitel 3 beregnes der et heterogenitetsmål – udtrykt som en standardafvigelse 
-  som repræsenterer den strukturelle heterogenitet blandt de regnskabsbedrifter, som indgår 
i beregningen af økonomiske nøgletal for en given registerbedrift. Det beregnede 
heterogenitetsmål varierer naturligvis betydeligt over registerbedrifterne – afhængig af hvor 
’typisk’ strukturen er på disse bedrifter. Det simple gennemsnit af disse beregnede 
heterogenitetsmål viser, at den gennemsnitlige heterogenitet blandt de regnskabsbedrifter 
som indgår i estimationerne er således ca. 20 pct. af den heterogenitet, som ville være hvis 
man udvalgte regnskabsbedrifterne helt tilfældigt, dvs. approksimationerne opfanger 
principielt omkring 80 pct. af den strukturelle variation i de danske landbrugsbedrifter. 

 

4.1.2 Arbejds- og kapitalindsats 

Arbejdsindsatsen opgøres i timer pr. år, og kapitalindsatsen opgøres ud fra bedrifternes 
primostatus. En del af kapitalindsatsen (fx mælkekvoteværdi samt kartoffel- og 
sukkerrettigheder) kan relateres til enkelte produktionsgrene, mens arbejdsindsatsen og den 
øvrige kapitalindsats snarere vedrører bedriften som helhed. 

Der er beregnet estimater for beholdningen af en række produktionsrelevante aktiver, 
herunder jord, bygninger, inventar, besætninger og lagerbeholdninger. Principperne for 
beregningen af disse estimater svarer til beregningen af omkostningsposter. Der beregnes 
ikke estimater for investeringsomfang i forhold til forskellige aktiver.  

I konstruktionen af data for de produkttilknyttede kapitalvariable/rettigheder er der foretaget 
en approksimation af disse variable pr. specifik produktionsenhed (fx mælkekvoteværdi pr. 
malkeko eller sukkerrettigheder pr. ha sukkerroer) ved hjælp af ovenstående metode, mens 
approksimationen for arbejdskraft og de øvrige kapitalvariable gennemføres i forhold til en 
normeret indsats af disse faktorer under hensyntagen til de enkelte registerbedrifters 
strukturelle karakteristika, jf. afsnit 3 ovenfor. 
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4.1.3 Bruttoudbytter 

I Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsdata er variablene angivet pr. bedrift. Men da 
udbyttevariablene er driftsgrensspecifikke, foretages approksimationen jf. ovenstående 
metode på variablene pr. produktionsenhed (fx hektar vårbyg eller pr. malkeko).  

I forhold til ovenstående approksimationsprocedure kan der opstå det problem, at der ved 
konstruktionen af data for en GLR/CHR-bedrift med en given driftsgren (fx sukkerroer) 
indgår bedrifter, som ikke har denne driftsgren repræsenteret (men som på andre 
strukturvariable ligner en del). Der kan således ikke konstateres noget udbytteniveau for 
sukkerroer på de pågældende bedrifter. Hvis udbytteniveauet pr. ha blev sat til nul, ville det 
trække det beregnede vægtede gennemsnitlige sukkerroeudbytte nedad. For at undgå dette 
problem, fastsættes bruttoudbyttet pr. produktionsenhed for regnskabs-bedrifter, som ikke 
har en given driftsgren repræsenteret ud fra gennemsnittet, jf. Fødevareøkonomisk Instituts 
driftsgrensstatistik.  

 

4.1.4 Driftsomkostninger 

For omkostningsposter, som fortrinsvis vedrører planteproduktion (bl.a. udsæd, gødning, 
bekæmpelsesmidler), approksimeres variablene pr. hektar dyrket areal på bedriften. 
Omkostningsposter som fortrinsvis vedrører husdyrproduktion (fx foder, dyrlæge) 
udtrykkes som forholdstal målt i forhold til en standardiseret omkostning, som beregnes ud 
fra antallet af dyr i forskellige kategorier og en standardiseret (fx foder-) omkostning pr. dyr 
i disse kategorier. Omkostningsposter, som vedrører både plante- og husdyrproduktion (fx 
energi, maskinstation, vedligeholdelse) approksimeres ud fra samme princip som 
husdyrrelaterede omkostningsposter, idet der dog her også medregnes standardiserede 
omkostninger til de enkelte plantedriftsgrene. Standardiserede enhedsomkostninger er 
hentet fra Fødevareøkonomisk Instituts statistik for økonomien i landbrugets driftsgrene. 

 

4.1.5 Resultatvariable og nøgletal 

Givet approksimerede værdier for udbytte- og omkostningsvariable for de relevante 
aktivitetsniveauer, er det for en given bedrift muligt at beregne approksimerede variable for 
bedriften som helhed ved at gange enhedstallene op med de relevante aktivitetsniveauer. 

Herefter kan en række relevante nøgletal beregnes ved simpel addition og subtraktion. 
Eksempelvis kan bedriftens samlede bruttoudbytte beregnes som summen af de individuelle 
bruttoudbytter fra de forskellige driftsgrene, og bedriftens samlede driftsomkostninger kan 
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beregnes som summen af de respektive omkostningsposter. Bedriftens driftsoverskud 
beregnes som forskellen mellem samlet bruttoudbytte og samlede driftsomkostninger. 

Et centralt økonomisk nøgletal for økonomien i landbrugsproduktion er jordrenten, som 
repræsenterer afkastet af produktionen, efter at omkostninger til aflønning af alle 
produktionsfaktorer (excl. jord) er afholdt. En problemstilling i relation til opgørelse af 
jordrenten ved landbrugsaktivitet er, at der ikke foreligger en markedsmæssig opgørelse af 
aflønningen af arbejdskraft og øvrig kapitalindsats (excl. jord), fordi det øvrige 
kapitalapparat oftest også ejes af virksomhedsejeren, ligesom en betydelig del af 
arbejdsindsatsen typisk erlægges af ejeren/driftslederen. Det er derfor nødvendigt at 
foretage en værdisætning af disse faktorindsatser for at kunne beregne jordrenten. Som 
oftest opgøres værdien af den erlagte arbejdsindsats ud fra et alternativ-omkostningsprincip, 
dvs. den aflønning, som arbejdsindsatsen alternativt ville kunne have givet anledning til ved 
beskæftigelse udenfor bedriften (153 kr/time). Tilsvarende opgøres forrentningen af 
kapitalindsatsen (excl. jord) som værdien af dette kapitalapparat, multipliceret med en 
kalkulationsrente.  

En af de kapitalposter, som skal rentebelastes i en sådan kalkule, er bygningskapitalen. Der 
findes imidlertid ikke markedsbaserede prisdata for landbrugsbygninger isoleret, idet disse 
indgår som en del af ejendomsværdien, inklusiv jord. I de offentlige vurderinger foretages 
der skøn for fordelingen af ejendomsværdien på hhv. bygninger og jord, men disse skøn har 
tendens til at overvurdere værdien af bygningerne (forskelsværdien).  

Ved beregning af jordrenten i nærværende studie er der foretaget et selvstændigt skøn for 
fordelingen af ejendomsværdien på jord og bygninger ud fra en antagelse om, at 
markedsprisen på landbrugsjord er afspejlet i den gennemsnitlige erlagte forpagtningsafgift, 
som i 2006 androg 3846 kr/ha (Fødevareøkonomisk Institut, 2007). Ved en 
kalkulationsrente på 4 pct. p.a., samt en tidshorisont på 30 år, svarer dette til en 
markedsmæssig jordpris på 66.500 kr/ha, som multipliceres med antal hektar og trækkes fra 
den samlede ejendomsværdi, hvorved der opnås et estimat af bygningsværdien på hver 
enkelt bedrift. 

 

4.2 Within-sample afprøvning af de estimerede økonomiske data 

Den skitserede metode til konstruktion af økonomiske data for GLR/CHR-registrenes 
landbrugsbedrifter er afprøvet på grundlag af FOI’s regnskabsmateriale. For alle bedrifter i 
regnskabsstikprøven er beregningsmodellens evne til at forudsige en række økonomiske 
variable afprøvet ved at sammenligne den estimerede værdi af de pågældende nøgletal med 
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de faktisk observerede. Valideringen kan således sammenlignes med ’within-sample’ 
performance tests, som kendes fra økonometrien. 

Som led i valideringen af metoden viser figur 4.1-4.4 plots af estimerede overfor faktisk 
observerede data for arbejdsindsats, samlet kapitalindsats, bruttoudbytte og 
driftsomkostninger for de bedrifter, som findes i Fødevareøkonomisk Instituts 
regnskabsmateriale.  

 

 
Figur 4.1 Arbejdstimer, timer/bedrift 

 

 
Figur 4.2. Kapitalindsats, kr/bedrift 
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Figur 4.3. Bruttoudbytte, kr/bedrift 

 

 
Figur 4.4. Driftsomkostninger, kr/bedrift 

 

Figur 4.1-4.5 giver generelt et indtryk af en rimelig sammenhæng mellem estimerede og 
observerede værdier af de fire nøglevariable. I alle fire tilfælde er der tale om, at punkterne 
ligger omkring en 45o linie gennem origo. Men det kan også konstateres, at punkterne i alle 
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fire plots udviser en vis spredning i forhold til 45o linien, hvilket indikerer en vis grad af 
estimationsusikkerhed.  

 

4.3 Sammenligning af estimerede nøgletal med publicerede tal 

I tabel 4.2 er en række økonomiske nøgletal for bedrifterne aggregeret til nationalt niveau, 
og disse er sammenlignet med tilsvarende tal fra Danmarks Statistiks 
bruttofaktorindkomstopgørelse for landbruget i 2006. For en stor del af posterne er der en 
fornuftig overensstemmelse mellem de to opgørelser, idet de beregnede tal i de fleste 
tilfælde dog ligger lavere end i Danmarks Statistiks publicerede tal. En del af forklaringen 
på disse uoverensstemmelser kan være forskelle i registreringen af handel med levende svin 
og foder internt i landbruget, ligesom det formentlig også har indflydelse på nogle af 
omkostningsposterne, at gartneriet er medregnet i Danmarks Statistiks BFI-opgørelse, mens 
dette ikke er tilfældet i nærværende opgørelse. 

 
Tabel 4.2 Sammenligning med BFI-tal fra Danmarks Statistik, mio. kr., 2006 
  Beregnet Danmarks Statistik 
Produktion 
Korn           7,029 7,474 
Industrifrø              657 799 
Kartofler              749 910 
Sukkerroer              558 639 
Kvæg           1,587 2,387 
Svin         16,931 18,998 
Får                22 33 
Fjerkræ           1,158 1,141 
Mælk           9,074 10,195 
Driftsomkostninger 
Udsæd           1,092 1,756 
Handelsgødning              944 1,453 
Bekæmpelsesmidler              853 1,211 
Indkøbte foderstoffer         10,144 12,070 
Energi           2,088 2,950 
Dyrlæge og medicin           1,225             1,165  
Reparation og vedligeholdelse           3,098             3,646  
Tjenesteydelser fra andre erhverv           3,744             5,945  
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5. Landbrugsbedrifternes bidrag til samfundsmæssige målsætninger lokalt 

I nærværende og det efterfølgende kapitel anvendes den udviklede database til mere rumlige 
analyser i form af en række geografisk relaterede økonomiske indikatorer for de danske 
landbrugsbedrifter. Analyserne i nærværende kapitel fokuserer på den regionale fordeling af 
landbrugssektorens økonomiske bidrag, mens analyserne i det efterfølgende kapitel sigter på 
at belyse, i hvilken udstrækning der er geografiske forskelle i landbrugsbedrifternes 
kapacitet til at imødegå nogle af de kommende års udfordringer.  

 

5.1 Samlet geografisk overblik over landbrugsbedrifternes bidrag til samfundsmål 

Landbruget bidrager gennem sin produktion og sin anvendelse af indsatsfaktorer til en 
række samfundsmæssige målsætninger. Selve landbrugsproduktionen giver anledning til 
indkomst på bedrifterne, men giver samtidig anledning til produktion, indkomst og 
beskæftigelse i en række forsynings- og forarbejdningserhverv. Men ud over at bidrage til 
dannelsen af indkomst og beskæftigelse i samfundet, har landbrugssektorens udstrakte 
anvendelse af faktoren jord i produktionen også betydning for en række miljø-, natur- og 
landskabsmæssige værdier. Den geografiske udbredelse af disse bidrag vises i det følgende. 

Tabel 5.1 viser den regionale fordeling af nogle hovedtal for dansk landbrug: antal bedrifter, 
landbrugsareal, antallet af malkekøer og svin, samt produktionsværdi, driftsomkostninger og 
værditilvækst. Som det fremgår, råder Hovedstadsregionen over ca. 5 pct. af de danske 
landbrugsbedrifter, men kun 4 pct. af arealet og endnu mindre andel af husdyrantal og 
bidrag til økonomien. Bedrifterne i Hovedstadsregionen er således relativt små og prægede 
af relativt lav intensitet, mens bedrifterne i de jyske regioner omvendt er relativt intensive. 

Tabel 5.1. Regional fordeling af en række nøgletal for landbruget 

  
Antal 

bedrifter Areal 
Antal 

malkekøer
Antal 
svin

Produk-
tions-
værdi

Drifts-
omkostninger 

Region Hovedstad 5 4 1 1 2 3 
Region Sjælland 15 16 4 10 10 11 
Region Syd 26 28 39 30 31 31 
Region Midt 39 37 38 42 39 39 
Region Nord 15 15 18 17 17 16 
I alt 100 100 100 100 100 100 
 
Med det konstruerede datamateriale er det muligt at foretage tilsvarende opdelinger på et 
vilkårligt detaljeringsniveau. Eksempelvis er der i tabel 5.2 vist fordelingen af de samme 
indikatorer på kommuner indenfor Region Syddanmark. Af tabellen fremgår, at 
kommunerne i Sønderjylland (Tønder, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa) alle præsterer 
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en større andel af regionens produktion og værditilvækst, end deres andel af bedrifts-antallet 
og arealet skulle tilsige. For Sønderborg kommune hænger det sammen med en relativt høj 
svine-intensitet, for Tønder og Aabenraa kommuner skyldes det en høj kvæg-intensitet, 
mens Haderslev kommune har en højere intensitet af både kvæg og svin end regionen som 
helhed. Kommunerne med større byer (Odense, Kolding) bidrager mindre til regionens 
samlede produktionsværdi end fordelingen af bedrifter og areal tilsiger, fordi 
husdyrintensiteten er relativt lav i disse kommuner. Dog afviger Vejle kommune en smule 
fra dette mønster, idet svine-intensiteten pr. ha her faktisk ligger over regionsgennemsnittet. 
 
Tabel 5.2. Kommunal fordeling af nøgletal for landbruget i region Syddanmark 

  
Antal 

bedrifter Areal 

Antal 
malke-

køer Antal svin
Produktions

-værdi 

Forbrug i 
produk-

tionen 
Værdi-

tilvækst
Middelfart 3 3 2 3 2 3 2
Assens 4 4 2 7 4 4 4
Faaborg-Midtfyn 6 5 4 6 5 5 2
Kerteminde 1 2 0 3 2 2 2
Nyborg 2 2 1 2 2 2 1
Odense 2 2 1 2 2 2 0
Svendborg 4 3 2 3 3 3 2
Nordfyn 4 4 2 4 3 4 0
Langeland 2 2 1 2 2 2 1
Ærø 0 0 0 0 0 0 0
Haderslev 6 8 7 8 8 8 10
Billund 4 5 5 4 4 4 6
Sønderborg 4 4 1 12 6 6 3
Tønder 8 11 17 9 11 11 14
Esbjerg 8 7 11 5 8 8 11
Fanø 0 0 0 0 0 0 0
Varde 10 10 17 6 11 11 15
Vejen 8 7 9 6 8 8 7
Aabenraa 7 8 11 6 8 8 10
Kolding 5 5 2 4 4 4 2
Vejle 10 8 5 9 8 8 9
Region 
Syddanmark i alt 100 100 100 100 100 100 100
 
 
5.2 Lønsomheden i det primære landbrug 

Det etablerede datamateriale giver også mulighed for at studere og sammenholde den 
rumlige struktur i en række driftsmæssige og økonomiske indikatorer for 
landbrugsbedrifterne.  



FOI Dokumentation 2010 / 1 

28 
 

Eksempelvis kan den rumlige struktur i rentabiliteten i landbrugsproduktionen belyses ved 
jordrenten, som angiver den rest der er tilbage til aflønning af jorden, når alle øvrige 
produktionsfaktorer er aflønnet, jf. diskussionen i kapitel 4. Ved opgørelsen af jordrenten 
forudsættes, at arbejdsindsatsen er aflønnet svarende til lønniveauet ved ufaglært arbejde, 
mens værdien af kapitalindsatsen opgjort i primo balancen (excl. jord) forudsættes forrentet 
med en real rente på 4 %.  

I figur 5.1 er vist den geografiske struktur i den således beregnede jordrente ved 
landbrugsmæssig drift, idet der sondres mellem 3 forskellige niveauer af positiv jordrente 
(<1000 kr/ha, 1000-35006 kr/ha og >3500 kr/ha), samt negativ jordrente. Som det fremgår, 
er det geografiske mønster i jordrenten ikke ganske entydigt, idet der dog er tegn på, at 
forekomsten af landbrugsarealer med positiv jordrente er noget større i Jylland end på øerne. 

 

 
Figur 5.1. Geografisk struktur i jordrenten ved landbrugsdrift, 2006. 

 

Generelt er den således beregnede jordrente forholdsvis lav, og for en ganske betydelig del 
af landbrugsarealet er jordrenten negativ. Forekomsten af landbrugsjord med et forholdsvis 
klart positivt afkast (om end ikke nødvendigvis markant højere end den forpagtningsafgift, 
der gennemsnitligt erlægges) er relativt størst langs den jyske højderyg. 

                                                 
6 3500 kr/ha svarer nogenlunde til den gennemsnitligt betalte forpagtningsafgift i 2006. Det er dog her vigtigt at sondre 
mellem, om den erlagte forpagtningsafgiften også giver adgang til tilskud fra enkeltbetalingsordningen eller ej. 
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Det er vigtigt at bemærke, at den således beregnede jordrente er stærkt afhængig af de 
aktuelle prisforhold, høstudbytter mv., og derfor kan udvise betydelige udsving fra år til år. 
Dette har betydning for det generelle jordrenteniveau, men kan også have væsentlig 
betydning for det viste geografiske mønster, hvor eksempelvis udsving i priserne på 
svinekød eller foder kan have helt forskellig effekt på jordrenten i forskellige egne af landet, 
afhængig af intensiteten i svineproduktionen. I figur 5.1 er der taget højde for sådanne 
prisudsving ved at justere til et ”standardiseret” 2006-prisniveau – svarende til en 
fortsættelse af de forudgående års respektive pris-trends.  

Da indsatsen af kapital og egen arbejdskraft spiller en stor rolle i landbrugsproduktionen, 
har beregningsforudsætningerne vedrørende aflønningen af disse faktorer også afgørende 
betydning for den beregnede jordrente. Ved jordrenteberegningen i figur 5.1 er der regnet 
med en real rentebelastning af kapitalindsatsen (excl. jord) på 4 pct. p.a., mens der er regnet 
med en aflønning af arbejdskraften på 153 kr/time. For at illustrere jordrentens følsomhed 
overfor disse forudsætninger er der i figur 5.2 (a) vist den geografiske struktur i jordrenten, 
hvor der ses bort fra aflønningen af kapitalindsatsen og den interne arbejdsindsats. Det 
således beregnede jordafkast kan således ses i forhold til et kortsigtet perspektiv, hvor der 
ikke tages hensyn til bl.a. investeringer. 

 

 
(a)                                                                 (b) 

Figur 5.2 Geografisk struktur i jordafkastet ved landbrugsdrift, målt ved hhv. (a) driftsoverskud (før 
aflønning af kapital og intern arbejdskraft) og ved (b) jordrente, inklusiv generelle 
produktuafhængige tilskud. 

 

Siden 2005 er hovedparten af den hidtidige produkt-relaterede EU-landbrugsstøtte omlagt til 
produktuafhængige tilskud under den såkaldte enkeltbetalingsordning. Udbetalingen af 
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tilskud i henhold til enkelbetalingsordningen er betinget af, at producenten besidder et antal 
betalingsrettigheder samt et landbrugsareal svarende til antal betalingsrettigheder, mens der 
ikke er sammenhæng mellem udbetalingerne og den produktion, som foregår på arealerne. 
Det kan i den sammenhæng anføres, at tilskuddene ikke vedrører landbrugsproduktionen, 
hvilket er begrundelsen for, at de ikke er medregnet i jordrenten i figur 5.1. Hvis man i 
stedet inddrager disse tilskud i beregningen af jordrenten fås et billede som i figur 5.2 (b), 
hvor en betydeligt større andel af landbrugsarealet oppebærer en positiv jordrente, om end 
den de fleste steder er lavere end det beløb, der i gennemsnit betales i forpagtningsafgift. 
Som det er tilfældet i figur 5.1, er niveauet for jordrenten generelt højest i den vestlige del af 
Jylland, også under disse alternative beregningsforudsætninger. 

 

5.3 Afledte økonomiske effekter af landbrugsproduktionen 

Landbrugsproduktion giver anledning til afledt økonomisk aktivitet i en række 
forarbejdningserhverv (slagterier, mejerier mv) og forsyningserhverv (foderstoffer, 
tjenesteydelser, håndværkere mv.). Ved hjælp af såkaldte input-output tabeller (Jacobsen, 
1996, Jacobsen & Christoffersen, 2006, Jensen, 2004) er det muligt at opgøre omfanget af 
disse afledte aktiviteter. Koefficienter for disse afledte effekter fremgår af tabel 5.3.  

 
Tabel 5.3. Parametre for beskæftigelses- og værditilvæksteffekter af ændringer i landbrugets 
aktivitetsomfang 
  Salgsafgrøder Grovfoder Kvæg Svin Fjerkræ

  pr. 1000 ha pr. 1000 ha
pr. 1000 

DE
pr. 1000 

DE 
pr. 1000 

DE

Afledte beskæftigelseseffekter 
Årsværk i forsynende erhverv 4.5 3.9 6.1 10.0 4.5
Årsværk i aftagende erhverv 0.5 0.0 5.7 12.3 5.8
Samlet afledt beskæftigelse 5.1 3.9 11.8 22.4 10.3

Effekter for værditilvækst, mio. kr 
Værditilv. i forsyning 3.1 2.6 4.2 7.0 3.3
Værditilv. i aftagende 0.4 0.0 3.8 8.1 4.2
Samlet afledt værditilv. 3.4 2.6 8.0 15.1 7.6
Kilde: Jensen (2004), baseret på Jacobsen (1996). 

 
I figur 5.3 er vist skøn for den afledte værditilvækst-effekt af landbrugsbedrifternes 
aktiviteter, idet der sondres mellem høj afledt effekt (afledt værditilvækst større end 10.000 
kr pr. ha) og lav effekt (mindre end 10.000 kr/ha). Som det fremgår af figuren, er frekvensen 
af bedrifter med høj afledt effekt relativt lille på store dele af Sjælland og Lolland-Falster og 
til dels langs den østjyske kyst. Disse forskelle hænger nøje sammen med udbredelsen af 
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intensiv husdyrproduktion, der – som det også fremgår af tabel 5.3 – giver anledning til 
noget højere afledt værditilvækst end ren planteproduktion.  

 

 
Figur 5.3. Geografisk struktur i landbrugsproduktionens afledte værditilvækst, 2006. 
 
De afledte bekæftigelsesmæssige virkninger af landbrugsaktiviteten fremgår af figur 5.4, 
idet en høj afledt beskæftigelseseffekt betyder, at 1 ha landbrugsjord giver anledning til 
mindst 20 arbejdstimer pr. år i afledt beskæftigelse. Som det er tilfældet med den afledte 
værditilvækst, er frekvensen af bedrifter med høj afledt effekt størst på og vest for den jyske 
højderyg, på Bornholm, vestlige Fyn og det vestligste Sjælland. 
 



FOI Dokumentation 2010 / 1 

32 
 

 
Figur 5.4. Geografisk struktur i landbrugsproduktionens afledte beskæftigelse, 2006. 
 

5.4. Landbrugets bidrag til natur og miljø 

Udover at bidrage direkte og indirekte til den regionale og lokale økonomiske aktivitet, 
bidrager landbrugsbedrifternes aktivitet også (positivt og negativt) til natur-, miljø- og 
landskabelige værdier.  

Figur 5.5 viser en økonomisk indikator for den geografiske fordeling af landbrugets 
næringsstofbelastning, målt som værdien af den samlede næringsstoftilførsel 
(handelsgødning plus værdien af husdyrgødning) pr. hektar dyrket areal. Figuren viser et 
generelt lavere niveau på Sjælland og Lolland-Falster end i resten af landet. Særligt høje 
koncentrationer ses omkring Als og på spredte lokaliteter i Jylland og på Fyn, samt det 
sydlige Bornholm. 
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Figur 5.5. Intensitet i næringsstoftilførsel fra handels- og husdyrgødning, 2006. 

 

En anden indikator for landbrugets miljø- og naturmæssige påvirkning er andelen af 
landbrugsarealet, som allokeres til vedvarende græs eller braklægning. Et overblik over den 
geografiske udbredelse af disse ekstensive arealanvendelser fremgår af figur 5.6, idet der 
skelnes mellem en høj (mere end 10 pct. af bedriftens areal) og en lav arealandel. 
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Figur 5.6. Geografisk udbredelse af areal med vedvarende græs og brak, 2006. 
 

Udbredelsen af vedvarende græs- og brak-arealer er relativt lav på det sydlige Sjælland og 
Lolland-Falster, og til dels også op gennem det vestlige Jylland, mens den er relativt høj i 
Nordsjælland, Nordjylland, Midtjylland, Sydfyn og langs den jyske vestkyst. 

En tredje indikator for landbrugsproduktionens miljø- og naturvenlighed er intensiteten i 
forbruget af bekæmpelsesmidler. I figur 5.7 er det geografiske mønster i denne intensitet 
opgjort på grundlag af estimerede kemikalieomkostningsdata pr. hektar. Som det fremgår, er 
pesticidintensiteten klart størst på Lolland-Falster og Fyn, hvilket hænger sammen med den 
relativt store vægt på intensiv planteproduktion i disse egne. Derimod er intensiteten i 
forbruget af bekæmpelsesmidler relativt lav i Vest- og Midtjylland, samt i Nordsjælland. 
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Figur 5.7 brug af kemikalier pr. ha 
 

Sammenfattende viser figur 5.1 til 5.4 at de direkte og indirekte økonomiske effekter af 
landbrugsmæssig aktivitet generelt er større i den vestlige del af landet, både hvad angår 
indtjeningsevne i det primære landbrug, og hvad angår evnen til at skabe afledt økonomisk 
aktivitet i tilknyttede erhverv. Hovedforklaringen på dette mønster er den relativt store vægt 
på husdyrproduktion i Vest-Danmark, som dels indebærer en større samlet økonomisk 
aktivitet pr. hektar i primær-landbruget, men som også indebærer en større afledt aktivitet.  

Samtidig viser figur 5.5-5.7 et blandet billede med hensyn til landbrugsaktiviteternes miljø- 
og naturvenlighed, idet næringsstofbelastningen er relativt stor i det vestlige Danmark, mens 
miljøvenligheden, målt ved andelen af landbrugsarealet med vedvarende græs eller brak 
eller ved udbredelsen af arealer med lav intensitet i bekæmpelsesmiddelforbruget, er relativt 
høj i Vest-Danmark, hvilket hænger ganske tæt sammen med udbredelsen af græsarealer i 
forbindelse med kvægproduktion, og i Nordsjælland, hvor forklaringen på betydelige 
græsarealer sandsynligvis nærmere er en betydelig udbredelse af heste og får i denne del af 
landet.  

 

5.5 Landbrugsbedrifternes bidrag til samfundsmæssige mål på lokalt niveau 

På grundlag af det konstruerede datamateriale er det endvidere muligt at belyse den 
geografiske variation i en række landbrugs-økonomiske indikatorer på mere lokalt niveau. 
Som et eksempel herpå viser figur 5.8 nogle af de ovennævnte indikatorer indenfor Assens 
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kommune, og kortet tyder på, at forekomsten af jord med relativt højt økonomisk afkast 
ligger på en nogenlunde centralt beliggende øst-vest akse i kommunen, mens de nordlige og 
sydlige dele af kommunen præsterer mere moderate afkast til landbrugsjorden.  

 

   

   
 
Figur 5.8 Geografisk struktur i økonomiske og miljømæssige indikatorer ved landbrugsdrift i 
Assens kommune 
 
Den afledte værditilvækst af landbrugsaktiviteten i Assens kommune følger nogenlunde det 
geografiske mønster for jordrenten, således at det er langs øst-vest aksen – med enkelte 
afstikkere – at de væsentligste bidrag til den afledte værditilvækst forekommer. Vedrørende 
de to viste miljøindikatorer er det vanskeligt at se et tydeligt geografisk mønster. Det 
forekommer, at intensiteten i forbruget af bekæmpelsesmidler sandsynligvis er lidt højere – 
og udbredelsen af vedvarende græs og brak lidt lavere - i den sydvestlige del af Assens 
kommune end i andre dele af kommunen. 
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6. Geografiske mønstre i landbrugsbedrifternes fremtidige udfordringer 

Det er velkendt, at den danske landbrugssektor står overfor en række udfordringer de 
kommende år. Bl.a. forventes økonomien i svineproduktionen at blive presset af et stigende 
udbud fra lande med lavere omkostningsniveau end den danske primærproduktion og/eller 
forarbejdning. EU’s landbrugspolitik er blevet reformeret de senere år, og disse reformer vil 
få betydning for bl.a. mælkekvoterne og værdien af disse de kommende år. Endvidere 
forventes stigende krav fra miljø- og klimapolitikken, såvel nationalt som internationalt, at 
indebære restriktioner og omkostningsstigninger i betydelige dele af 
landbrugsproduktionen, navnlig i de animalske sektorer.  

Det er i dette lys relevant at undersøge, i hvilken udstrækning landbrugsbedrifterne rundt 
om i landet er rustet til at imødegå disse udfordringer. I det følgende præsenteres en række 
indikatorer, som kan give et indtryk af dette. 

Dækningsbidragsgraden – defineret som dækningsbidrag i forhold til produktionsværdi - er 
en indikator for bedrifternes indtjeningsevne. I figur 6.1 er vist den geografiske fordeling af 
dækningsbidragsgrader, idet det sondres mellem en høj (over 50%)  og en lav 
dækningsbidragsgrad. Af figuren fremgår en geografisk systematik i udbredelsen af disse to 
klasser i retning af at dækningsbidragsgraden er højere i områder med lille vægt på 
husdyrproduktion end i områder med intensiv animalsk produktion. 

 

 
Figur 6.1. Dækningsbidragsgrad på landbrugsbedrifterne, 2006. 
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Et andet mål for bedrifternes økonomiske robusthed kunne være deres grad af 
aktivitetsdiversificering, som kan være et udtryk for bedrifternes potentielle evne til at 
omstille produktionen som reaktion på ændrede økonomiske rammevilkår. Til gengæld 
indebærer en høj diversificeringsgrad også en potentielt reduceret mulighed for udnyttelse 
af eventuelle størrelses- og specialiserings-økonomiske fordele på bedrifterne.  

Graden af diversificering måles ud fra et specialiseringsindeks målt ved Herfindahl-
indekset, der beregnes som 

∑=
i iff sH 2  

ifs  er produktionsgren i’s andel af bruttoudbyttet på bedrift nr. f. Jo tættere indekset ligger 

på 1, jo mere specialiseret er bedriften – og jo mere følsom vil bedriften således være 
overfor udsving i de økonomiske rammebetindelser for den pågældende produktionsgren.  

I figur 6.2 er landbrugsbedrifterne opdelt efter specialiseringsindekset, idet bedrifter med et 
højt specialiseringsindeks har en lav grad af diversificering, mens et lavt indeks indbærer en 
relativt høj grad af diversificering.  

 

 
Figur 6.2. Relativ produktdiversificering i bedrifternes landbrugsaktiviteter, 2006 

Figur 6.2 viser en vis geografisk variation i graden af produktdiversificering i bedrifternes 
landbrugsproduktion. Således er der tale om en forholdsvis høj frekvens af højt 
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specialiserede bedrifter vest for den jyske højderyg og på Bornholm, mens graden af 
produktdiversificering er højere i Østjylland, på Sjælland og Lolland-Falster. Et teknisk 
bidrag til forklaringen af dette geografiske mønster er dog, at ved opgørelsen af Herfindahl 
indekset er planteproduktionen opdelt på en række mindre produktionsgrene (fx raps, 
kartofler mv.), hvilket har betydning for beregningen af indekset på bedrifter med stor vægt 
på planteavl. Da dette ikke helt modsvares på bedrifter med stor vægt på husdyrproduktion, 
kan dette bidrage til en overvurdering af de geografiske forskelle, navnlig hvis 
markedsudviklingen for de forskellige planteprodukter er stærkt korreleret. 

Specialiseringsindekset afbildet i figur 6.2 udtrykker diversiteten i bedrifternes 
produktionssammensætning på forholdsvis generel form, idet det ikke viser, om det er 
eksempelvis svine- eller kornproduktion, som er relativt stærkt repræsenteret på den enkelte 
bedrift. Som et supplement viser figur 6.3 derfor udbredelsen af bedrifter, hvor 
svineproduktionen udgør en væsentlig del af bedrifternes produktionsværdi. Netop 
svinesektoren er som nævnt en af de sektorer, som må forudses at stå overfor væsentlige 
økonomiske udfordringer de kommende år. Figuren sondrer mellem tre forskellige grader af 
afhængighed af svineproduktionen: lav afhængighed (mindre end en tredjedel af 
bruttoudbyttet), medium afhængighed (mellem en og to tredjedele af bruttoudbyttet) og 
stærk afhængighed (mere end to tredjedele af bruttoudbyttet).  

 

 
Figur 6.3. Landbrugsbedrifternes afhængighed af svineproduktion, 2006 
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Som det fremgår, er det navnlig i det Østjylland, Nordvestjylland, østlige Sønderjylland, det 
sydvestlige Fyn, det vestligste Sjælland samt Bornholm, at svineproduktionen spiller en 
afgørende rolle for bedrifternes indtjening, mens den har relativt begrænset betydning for 
indtjeningen i Nordsjælland, på Vestlolland og det sydlige Vestjylland. 

Som nævnt kan der også forudses betydelige økonomiske udfordringer i form af 
tilpasninger af EU’s landbrugspolitik de kommende år. Denne problemstilling er belyst ved 
to indikatorer i det følgende: bedrifternes afhængighed af tilskud, samt betydningen af 
mælkekvoten. Afhængigheden af tilskud er belyst i figur 6.4, idet bedrifterne er opdelt i tre 
kategorier: bedrifter med lav tilskudsafhængighed (mindre end en  femtedel af 
bruttoudbyttet), bedrifter med middel tilskudsafhængighed (mellem 20 og 30 procent af 
bruttoudbyttet), samt bedrifter med stor tilskudsafhængighed (mere end 30 procent af 
bruttoudbyttet).  

 
Figur 6.4. Landbrugsbedrifternes afhængighed af tilskud, 2006 

 

Generelt udgør tilskud en ganske betydelig del af bruttoudbyttet i de fleste egne af landet. 
Der er dog en tendens til, at tilskudafhængigheden er lidt lavere på Bornholm, Lolland-
Falster, Sønderjylland og Vestjylland, hvilket for de jyske områder formentlig hænger 
sammen med svineproduktionens relativt store betydning, mens billedet for Sydsjælland og 
Lolland-Falster kan hænge sammen med produktionen af fabriksroer til sukkerfremstilling, 
som indtil 2006 ikke modtog direkte tilskud (men var støttet af en markedsprisordning med 
relativt høje sukkerpriser). På grund af en omlægning af EU’s sukkerordning, hvor en 
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betydelig del af den tidligere prisstøtte er omlagt til direkte tilskud, kan dette billede være 
ændret siden 2006. 

Siden april 1984 har mælkeproduktionen i EU været styret af kvoter og støttede priser, og i 
takt med produktivitetsudviklingen i malkekvægholdet siden da, er værdien af disse kvoter 
steget. Mælkekvoter kan handles frit, men handler sker ofte i sammenhæng med handel med 
landbrugsejendomme. En udhuling af værdien af mælkekvoten vil således have betydning 
for værdien af ejendommen (inklusiv mælkekvoten). I figur 6.5 er betydningen af 
mælkekvoten for ejendomsværdien opdelt i tre klasser: høj (over 5 pct. af 
ejendomsværdien), mellem (2,5-5 pct.) og lav (under 2,5 pct.). 

 
Figur 6.5. Mælkekvotens betydning for ejendomsværdien, 2006 

 

Der er en klar tendens til, at mælkekvoteværdien har relativt stor betydning for bedrifter i 
Vest- og Sønderjylland, mens betydningen er ganske begrænset på Sjælland og Lolland-
Falster. 

Analyserne i kapitel 5 viser, at det især er i de vestlige – og husdyrtætte – områder af landet, 
at landbrugsproduktionen bidrager til økonomiske målsætninger om rentabilitet i 
primærproduktionen og afledt værditilvækst og beskæftigelse i de tilknyttede erhverv. Men 
analyserne i nærværende kapitel viser også, at det navnlig er i disse områder, at 
landbrugsbedrifterne kan være følsomme overfor nogle af de ændringer i de økonomiske 
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rammevilkår (navnlig indenfor de animalske produktionsgrene), som med betydelig 
sandsynlighed kan forudses de kommende år. 

 

7. Konklusion og diskussion 

Formålet med denne dokumentation har været at give en deskriptiv analyse af 
landbrugsbedrifternes bidrag til den lokale økonomiske aktivitet rundt omkring i Danmark, 
og herigennem at dokumentere en metode til opbygning af den udviklede database til brug 
for en sådan rumlig kortlægning af den danske landbrugssektor.  

Ved at kombinere GLR/CHR registrene med bedriftsdata fra Fødevareøkonomisk Instituts 
regnskabsdatabase er det muligt at estimere en række økonomiske nøgletal for stort set 
samtlige bedrifter i GLR/CHR-registrene, og dermed at foretage rumlige analyser, som også 
inddrager økonomiske forhold, på relativt detaljeret niveau. Det skal understreges, at de 
estimerede økonomiske nøgletal repræsenterer ’sandsynlige værdier’ af de pågældende tal, 
men ikke kan opfattes som ’faktisk observerede’ tal. 

Det kombinerede datamateriale har været anvendt til en række deskriptive analyser i 
rapporten. Sammenfattende viser analyserne i kapitel 5, at de direkte og indirekte 
økonomiske effekter af landbrugsmæssig aktivitet generelt er større i den vestlige del af 
landet, både hvad angår indtjeningsevne i det primære landbrug, og hvad angår evnen til at 
skabe afledt økonomisk aktivitet i tilknyttede erhverv. Men samtidig viser analyserne, at 
landbrugsaktiviteternes miljøvenlighed i høj grad afhænger af, hvilke indikatorer denne 
miljøvenlighed måles på. Målt ved andelen af landbrugsarealet med vedvarende græs eller 
brak, og ved intensiteten i bekæmpelsesmiddelforbruget, er miljøvenligheden relativt høj i 
de kvæg-tætte områder i Vest-Danmark. Måles der i stedet på næringsstoftilførslen – og 
dermed potentialet for bl.a. næringsstofforurening – er miljøvenligheden derimod relativt 
lav i netop de husdyrtætte områder. 

Mens analyserne i kapitel 5 viser, at det især er i de vestlige områder, at 
landbrugsproduktionen bidrager til økonomiske målsætninger, så viser analyserne i kapitel 
6, at det navnlig også er i disse områder, at landbrugsbedrifterne kan være følsomme overfor 
nogle af de ændringer i de økonomiske rammevilkår, som med stor sandsynlighed kan 
forudses de kommende år. 

Udover de fremtidige udfordringer i forhold til de økonomiske rammebetingelser, som 
landbruget må forudses at stå overfor, er der også stigende bevågenhed omkring sikringen 
af, landdistriktspolitikkens virkemidler også skal sikre den miljø- og naturmæssige 
bæredygtighed i landbrugsbedrifternes aktiviteter. Dette indebærer, at 
landbrugsaktiviteterne i visse specielt sårbare områder i særlig grad skal indordnes under 



FOI Dokumentation 2010 / 1 

43 
 

hensynet til miljø og natur. Dette gælder i områder med såkaldte paragraf 3-arealer samt 
Natura 2000-områder (figur 7.1), hvoraf en stor del er lokaliseret langs den jyske vestkyst 
og i Nordsjælland.  

 

 

    
Kilde: Abildtrup og Jensen (2005) baseret på AIS-DMU Beskyttede naturområder 1:25.000 

Figur 7.1 Paragraf 3-areal (venstre) og andel af areal udpeget som Natura 2000 områder (højre) i 
pct. af det totale areal opgjort på kommuneniveau  

 

Sammenholdes disse udpegninger med resultaterne i kapitel 5 og 6 kan der både forudses 
regionale/lokale synergier og konflikter. Regioner med naturmæssigt sårbare områder har i 
forvejen relativt store arealer med vedvarende græs og lav pesticidintensitet, men også en 
høj husdyrtæthed, en høj indtjening pr. hektar og en betydelig økonomisk sårbarhed. Med en 
øget vægt på miljø- og naturhensyn i disse områder de kommende år, samtidig med et 
økonomisk pres på nogle af de rammebetingelser som har betydning for 
landbrugsproduktionen i netop disse geografiske områder, er der næppe tvivl om, at især for 
landbrugsbedrifterne i den vestlige del af Danmark vil de kommende år byde på en række 
økonomiske udfordringer. 

I relation til udformningen af landdistriktspolitikken er der derfor et betydeligt behov for 
viden om, hvordan de økonomiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser for 
landbrugsproduktionen de kommende år præcist vil forme sig, hvordan 
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landbrugsproduktionen skal udvikle sig for at tilgodese såvel økonomiske som miljø- og 
naturmæssige hensyn, mulighederne for at sikre producenternes indtjening bl.a. gennem 
teknologi- og produktudvikling, virksomhedsudvikling og investeringer, udvikling af 
infrastrukturen omkring landbrugsbedrifterne, samt hvordan landdistriktspolitiske tiltag kan 
understøtte en sådan udvikling. 
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