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Beskæftigelsen på økologiske landbrugs- og gartneribedrifter  

I nærværende notits, som er udarbejdet efter anmodning fra Fødevareministeriet, er beskæfti-
gelsen på de økologiske brug opgjort i antal helårsarbejdere. Desuden er beskæftigelsen på de 
økologiske brug sat i relation til den samlede beskæftigelse i primærlandbruget. Beskæftigel-
sen er gradueret på planteavl, kvægbrug mv. (grovfoderædende husdyrhold), svine-/fjerkræ-
brug mv. (arealuafhængigt husdyrhold) og gartneri.  

Tabel 1. Antal beskæftiget på de økologiske brug samt beskæftigelsesandelen i forhold til 
samtlige landbrugs- og gartneribedrifter 

2006 2007 2008 2009

Alle brugstyper 
Beskæftigelsen på økologiske brug, antal helårsarbejdere 2.441 2.601 3.080 2.848
heraf lønnet arbejdskraft, antal helårsarbejdere 793 869 1.259 1.048
Beskæftigelsen på økologiske brug i pct. af alle brug, pct. 2,2 2,4 2,8 2,8

Plantebrug 
Beskæftigelsen på økologiske brug, antal helårsarbejdere 639 580 733 699
heraf lønnet arbejdskraft, antal helårsarbejdere 115 64 102 80
Beskæftigelsen på økologiske brug i pct. af alle brug, pct. 2,0 2,0 2,4 2,3

Kvægbrug mv.  
Beskæftigelsen på økologiske brug, antal helårsarbejdere 1.368 1.516 1.579 1.580
heraf lønnet arbejdskraft, antal helårsarbejdere 452 518 657 659
Beskæftigelsen på økologiske brug i pct. af alle brug, pct. 4,1 4,3 4,7 4,9

Svine-/fjerkræbrug mv.  
Beskæftigelsen på økologiske brug, antal helårsarbejdere 170 208 290 283
heraf lønnet arbejdskraft, antal helårsarbejdere 71 89 149 124
Beskæftigelsen på økologiske brug i pct. af alle brug, pct. 0,6 0,7 1,0 1,1

Gartneri 
Beskæftigelsen på økologiske brug, antal helårsarbejdere 265 297 477 285
heraf lønnet arbejdskraft, antal helårsarbejdere 155 197 351 185
Beskæftigelsen på økologiske brug i pct. af alle brug, pct. 2,4 2,6 3,1 2,7
Anm. Ved omregning fra arbejdstidsforbrug til antal helårsarbejdere, er der kalkuleret med 1.665 arbejdstimer pr. helårsarbejder. 
Kilde: Egner beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugs- og Gartneriregnskabsstatistikker.  

Det fremgår af tabellen, 
• at beskæftigelsen på de økologiske brug har været stigende, men er p.t. kulmineret,  
• at beskæftigelsesandelen på de økologiske brug har været stigende i forhold til den 

samlede beskæftigelse i primærlandbruget, men andelen er tilsyneladende kulmineret,  
• at beskæftigelsen på de økologiske brug især er knyttet til kvæghold (især mælkepro-

duktion), hvorimod beskæftigelsen knyttet til svinebrug er begrænset.  


