
FAKTA OM 
ERHVERVET

2010

V
ID

EN
 –

 V
Æ

K
ST

 –
 b

a
la

N
c

E



Med denne publikation ønsker Landbrug & Fødevarer at give en 

faktabaseret fremstilling af fødevareerhvervet fra jord til bord. 

Indholdet omfatter således, både hvad der sker i primærlandbruget, 

fødevareindustrien, detailhandlen og hos forbrugerne. 

Det statistiske grundlag er indsamlet blandt mange kilder, men der er 

hovedsageligt tale om data fra Danmarks Statistik, offentlige myndig-

heder samt egne beregninger.
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Tabel 1.1

DeT DyrkeDe areals benyTTelse, 1.000 ha.

 1995-99 2006 2007 2008 2009

vinterhvede 643 682 684 639 716
vårhvede 7 10 8 11 9
rug 81 30 30 31 42
vinterbyg 174 161 169 127 141
vårbyg 530 527 457 581 443
Havre, blandsæd og triticale 48 102 97 117 101
     
Korn i alt 1.483 1.513 1.445 1.505 1.461
     
Bælgsæd til modenhed 82 11 6 5 6
     
oliehør 5 0 0 0 0
     
vinterraps 89 122 179 173 160
vårraps 34 3 1 0 1
     
raps i alt 123 124 180 173 161
heraf non food 21 26 31 0 0
eu-reform brak 176 168 154 71 6
     
udtagne arealer i alt 197 193 184 71 6
     
Kartofler 40 38 41 42 38
Sukkerroer til fabrik 67 42 39 36 38
Frø til udsæd 70 104 87 82 90
     
Gartneriprodukter 22 20 21 22 21
Andre arealer 1 23 18 20 52
     
Korn til helsæd 109 64 60 52 56
Majs til ensilage 43 135 145 159 169
     
Foderroer 37 4 4 5 5
Græs, lucerne mv. i omdriften 253 275 266 304 311
Græs uden for omdriften 177 189 197 190 192
     
Grovfoder, inkl. helsæd og majs 442 478 475 520 541
     
Samlet dyrket areal 2.689 2.711 2.663 2.668 2.624
Det dyrkede areal i pct.af Danmarks areal 62,4 62,9 61,8 61,9 60,9

Kilde: Danmarks Statistik
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GrunDlaGeT for proDukTionen

Danmarks dyrkede areal udgjorde i 2009 i alt 2.624.000 ha. I forbindelse 
med eu’s afkoblingsreform i 2005 blev der registreret en markant stig-
ning i det dyrkede areal. Men herefter er den sædvanlige strukturmæs-
sige arealtilbagegang fortsat. I de seneste år er eu-reform arealerne stort 
set forsvundet. Flere af disse arealer er nu registreret som græs uden for 
omdrift samt almindelige brakarealer under andre arealer. 

I 2009 var det samlede kornareal på 1.461.000 ha. Mens arealet med 
især vinterhvede og vinterbyg steg, ses et fald i dyrkningen af vårbyg.

Antallet af landbrugsbedrifter var i 2009 40.024. Det er et fald på godt 
1.800 bedrifter i forhold til 2008. Faldet skyldes især, at flere af de min-
dre landbrug igen bortforpagter jorden, og derfor ikke indgår i opgørel-
sen som egentlige bedrifter.

Kvægbestanden faldt i 2009 med 24.000 stk. til 1.540.000 stk. Den sam-
lede svinebestand blev i 2009 opgjort til 12.369.000 stk., hvilket er et 
fald på knap 3 pct. Antallet af søer steg med knap 3 pct. i forhold til 2008. 
Foreløbige opgørelser tyder på, at antallet af svin stiger igen i 2010.

laNDbrugS-
proDuKTIoN
landbrugsproduktionen i Danmark er mangfoldig, og omfat-
ter mange forskellige produktionsgrene, lige fra produktion 
af svinekød, oksekød, fjerkrækød og mælk, til produktion 
af kartoffelmel, græsfrø og minkskind. produktionen sker 
på færre men større bedrifter end tidligere. landbrugets 
indtjening har de seneste år været presset af lave priser på 
landbrugsvarer.

DaNmarKS 
arEal uDgør I 
alT 4.310.000 ha. 
I 2009 blEV DEr 
DyrKET 2.624.000 
HA. DET SVarEr 
TIl 61 pcT. af DET 
SamlEDE arEal



Tabel 1.2

arealeTs oG beDrifTernes forDelinG på beDrifTssTørrelser

 Landbrugsareal Landbrugsbedrifter

 1995-99 2007 2008 2009 1995-99 2007 2008 2009

absolutte tal, 1.000 ha:
under 5 ha 2 2 2 2 880 927 998 903 
5-10 ha 71 62 59 61 9.769 8.547 8.237 8.415
10-20 ha 188 119 115 106 12.924 8.235 7.968 7.371
20-30 ha 210 117 120 110 8.539 4.748 4.847 4.447
30-50 ha 428 214 203 191 10.980 5.517 5.240 4.902
50-100 ha 828 503 470 428 11.905 6.986 6.503 5.930
100-200 ha 593 770 739 720 4.472 5.506 5.259 5.124
over 200 ha 330 845 926 975 1.065 2.600 2.784 2.932

I alt 2.650 2.630 2.634 2.591 60.535 43.066 41.836 40.024
Gns. bedriftsstørrelse, ha     43,8  61,1   63,0   64,7 

 Gartneriareal Gartneribedrifter

Gartneri 30 32 34 32 2.254  1.553   1.580   1.360 

I alt inkl. gartneri 2.680 2.663 2.668 2.624  62.789   44.619   43.416   41.384 

Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Fødevareøkonomisk Institut

Figur 1.3  –  Udviklingen i antal bedrifter, 1.000 stk.
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og vinterbyg. Der var et fald i arealerne med havre og andre kornsorter, 
mens der blev en stigning i arealer med rug.

Det samlede grovfoderareal steg med 21.000 ha. Det skyldes især, at are-
alet med græs i omdriften, og især majs til ensilage, er kraftigt stigende. 
Arealet med korn til helsæd er gået lidt frem på trods af, at majsen giver 
et højere udbytte målt ved foderenheder pr. ha. 

Der BLIver Færre LAnDBruGSBeDrIFter
Antallet af landbrugsbedrifter var i 2009 40.024. Det er et fald på godt 
1.800 bedrifter i forhold til 2008. I 2009 var antallet af landbrugsbedrifter 
igen lavere end før 2005, hvor ændringerne i landbrugsstøtteordningen 
medførte, at små landbrug valgte at dyrke jorden selv. udviklingen i antal-
let af landbrugsbedrifter følger dermed den normale strukturudvikling.

BeDrIFterne BLIver StØrre
Det var særligt antallet af bedrifter under 5 ha, samt mellem 10 og 100 
ha, som blev reduceret i 2009. Antallet af bedrifter mellem 5 og 10 ha, 

aNTallET af 
lAndbRugS-
bEdRiFTER Var 
på 40.024 I 2009 
DET Er ET falD 
på goDT 1.800 
bEDrIfTEr I for-
holD TIl 2008

Der DyrKeS Korn I DAnMArK
Danmarks areal udgør i alt 4.310.000 ha. I 2009 blev der dyrket 2.624.000 
ha. Det svarer til 61 pct. af det samlede areal. Det dyrkede areal toppede 
i slutningen af 1930’erne med 3.268.000 ha eller 76 pct. af Danmarks 
totalareal. en stor del af den landbrugsjord, der i dag afgives til andre for-
mål, anvendes til naturetablering og rekreative formål. 

opgørelsen viser, at det samlede dyrkede areal i 2009 var lidt mindre end 
i 2008, og med tydelige ændringer mellem afgrøderne. Desuden er tidli-
gere brakarealer fra 2008 enten opdyrkede eller uopdyrkede i kategorien 
andre arealer.

I 2009 var det samlede kornareal på 1.461.000 ha. Mens arealet med 
især vårbyg faldt, ses en væsentlig stigning i dyrkningen af vinterhvede 



Tabel 1.5

anTal beDrifTer meD mælkeleverance opDelT efTer kvoTesTørrelse

     ændring i pct. 
     fra 2008/09
kvoteår 1995/96 2007/08 2008/09 2009/10 til 2009/10

mælkekvote, 1.000 kg:
under 200 4.474 400 293 257 -12
200-400 6.280 726 612 522 -15
400-600 2.688 682 592 532 -10
600-800 625 556 467 440 -6
800-1.000 185 572 491 446 -9
1.000-1.200 75 635 555 527 -5
over 1.200 65 1.345 1.506 1.587 5
     
I alt 14.392 4.916 4.516 4.311 -5

Kilde: Mejeriforeningen

Tabel 1.4

husDyrbesTanD i maj/juni, 1.000 sTk.

 1995-99 2006 2007 2008 2009 2010*
      
Kvæg i alt 2.010 1.535 1.566 1.564 1.540 1.642
heraf malkekøer 676 550 545 558 563 574
ammekøer 123 100 106 107 96 112
      
Svin i alt 11.406 13.361 13.723 12.738 12.369 12.528
heraf søer 1.049 1.127 1.148 1.059 1.088 1.082
      
Får 151 170 157 136 104 
      
Høner over ½ år 4.063 2.759 3.174 3.521 3.280 
Kyllinger 14.692 14.067 12.793 11.189 15.944 
heraf til slagtning 13.208 12.924 11.758 9.737 14.787 
      
Kalkuner 433 122 194 169 165 
ænder 374 295 211 214 208 
Gæs 22 6 14 14 10 
      
Mink, avlsdyr 2.066 2.704  2.832  2.740* 2.660* 

Kilde: Danmarks Statistik.
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samt over 200 ha steg med henholdsvis 2 og 5 pct. Det resulterede i, at 
den gennemsnitlige bedriftsstørrelse voksede med 3 pct. til knap 65 ha 
pr. bedrift. Ses der nærmere i statistikken for bedrifter over 400 ha, var 
der en stigning i antal i denne gruppe på godt 5 pct. Det afspejler den 
fortsatte strukturudvikling, hvor produktionen koncentreres på større 
og færre bedrifter.

Antallet af både heltids - og deltidsbedrifter faldt i 2009. en bedrift er 
defineret som en bedrift med mere end 10 ha jord. et heltidsbrug er 
defineret som et brug med et standardarbejdskraftbehov på mindst et 
normal-arbejdsår.

Der BLIver Færre GArtnerIer 
ud over de 40.024 landbrugsbedrifter var der 1.360 gartneribedrifter i 
2009. Antallet af gartnerier faldt i 2009 med 220 stk., svarende til et fald 
på hele 14 pct.

HuSDyrBeStAnDen er StABIL
Husdyrproduktionen i dansk landbrug har i mange år været præget af 
en strukturudvikling, hvor husdyrene koncentreres på stadig færre og 
større brug. Samtidig er besætningerne blevet mere specialiserede ved 
i stigende grad kun at omfatte én husdyrgren. Det var kun få bedrifter i 
2009, som havde både kvæg og svin.

Der BLIver FLere KvæG
Kvægbestanden steg sidste år med 102.000 stk. i alt. Kvoteloftet i dansk 
mælkeproduktion betyder, at malkekvægbestanden generelt er faldende 
som følge af stigende mælkeydelse pr. ko. Men en løbende udvidelse af 
mælkekvoten har betydet, at antallet af malkekøer har været stigende i 
2008, 2009 og 2010. 

Der KoMMer FLere MALKeKØer
Der var 4.311 bedrifter med mælkeleverancer i kvoteåret 2009/10. Heraf 
havde halvdelen en kvote på over en mio. kg om året. I 2009 steg antallet 
af malkekøer med 5.000 stk. tal for 2010 tyder på, at bestandene fort-
sat stiger. en fortsat udvidelse af mælkekvoten, sammen med bidraget 
fra andre ændringer i kvoteordningen, er baggrunden for udvidelsen af 
bestanden.

huSDyrENE 
KoNcENTrErES på 
STaDIg fÆrrE og 
STøRRE lAnd-
bRug





Tabel 1.6

ænDrinGer i svinebesæTninGssTrukTuren

 Pct. af samtlige svinebesætninger Pct. af samlet svinebestand

 1995-99 2008 2009 1995-99 2008 2009

antal svin i besætningerne:
1-49 23,8 12,5 10,9 0,8 0,1 0,1
50-99 10,3 4,3 2,3 1,2 0,1 0,1
100-499 29,9 13,3 12,0 12,6 1,7 1,3
500-999 16,1 11,2 11,5 18,8 3,7 3,5
1.000-1.999 13,1 19,8 19,4 29,9 13,2 11,6
2.000-4.999 6,1 27,1 30,0 28,5 39,4 39,1
5.000 og derover 0,7 11,7 14,0 8,2 41,8 44,3

I alt, pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

I alt besætninger 18.648 5.819 5.041
og 1.000 svin    11.406 12.738 12.369
Svin pr. bedrift 612 2.189 2.454

Kilde Danmarks Statistik

Tabel 1.7

husDyrproDukTionens sTørrelse, mio. kG

 Husdyrproduktionens størrelse, mio. kg

 1995-99 2005 2006 2007 2008 2009

Samlet mælkeproduktion 4.665 4.584 4.627 4.650 4.720 4.814
Smør 52 44 38 36 38 37
ost 297 355 335 346 324 321
okse- og kalvekød 189 145 140 141 138 137
Svinekød 1.672 1.988 1.957 2.046 1.985 1.898
Hestekød 1 1 1 1 1 1
Fåre- og lammekød 2 2 2 2 2 2
Fjerkrækød, grydeklar 190 207 185 198 205 197
æg 76 69 67 67 68 61
Minkskind, 1.000 stk. 10.400 12.900 13.500 14.500 14.000 14.000

Kilde: Danmarks Statistik.
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AMMeKØer BLIver Der oGSå FLere AF
Bestanden af ammekøer har i flere år været stabil. Antallet faldt ganske vist 
i 2009, men den ventes at stige betydeligt i 2010. 

SvIneBeStAnDen FALDt I 2009
Svinesektoren er præget af specialisering med voksende produktionsen-
heder. Godt 44 pct. af bestanden gik i besætninger med mere end 5.000 
svin. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse for svinebedrifterne steg 
fra 2.189 svin pr. bedrift i 2008 til knap 2.454 svin pr. bedrift i 2009.

Den samlede svinebestand blev i maj 2009 opgjort til 12.369.000 stk. 
Det er et fald i forhold til året før på knap 3 pct. også antallet af søer 
faldt med knap 3 pct. Foreløbige opgørelser fra Danmarks Statistik viser, 
at antallet af svin stiger i 2010. 

FALDenDe AntAL HØner
Bestanden af høner er faldet med 242.000 stk. fra 2008 til 2009 og ud-
gjorde dermed 3.280.000 stk. i 2009. Det er et fald på 7 pct. Der har de 

seneste år været en kraftig strukturudvikling i ægproduktionen, som 
blandt andet er drevet af pakkeriernes ønske om at rationalisere indsam-
ling af æg fra producenterne. 

FLere SLAGteKyLLInGer
Ifølge Danmarks Statistik var slagtekyllingebestanden på 14,8 mio. stk. i 
2009. Det er en stigning på 5 mio. i forhold til 2008. 

Slagtekyllingeproduktionen er meget koncentreret, og næsten alle be-
drifter har over 25.000 slagtekyllinger. 

FALDenDe BeStAnD AF ænDer, GæS oG KALKuner
Bestanden af ænder, gæs og kalkuner er faldet betydeligt de seneste 10 
år, hvilket bl.a. skyldes de skærpede krav til veterinære forhold i fjerkræ-
produktion samt slagterilukninger. I 2009 var der 208.000 ænder, hvilket 
var et fald på 3 pct. i forhold til 2008. Bestanden af kalkuner faldt med 3 
pct. i 2009 og udgør nu 165.000 stk. Bestanden af gæs var på 10.000 stk., 
hvilket er 4.000 færre end i 2008.

DEN SamlEDE 
VEgETAbilSKE 
pROduKTiOn 
STEg I 2009, og 
NåEDE DET 
højESTE NIVEau 
NogENSINDE.



Tabel 1.8

høsTuDbyTTe i Danmark

 1995-99 2005 2006 2007 2008 2009

udbytte, 1.000 tons:
vinterhvede 4.705 4.834 4.768 4.482 4.979 5.897
vårhvede 39 53 34 37 40 44
vinterbyg 1.014 836 896 856 751 938
vårbyg 2.782 2.961 2.369 2.248 2.646 2.456
rug 415 132 130 135 152 238
triticale 154 152 156 150 185 229
Havre og blandsæd 154 315 274 312 322 315

Korn i alt 9.201 9.283 8.626 8.220 9.074 10.117

Bælgsæd i alt 300 53 33 19 14 22
Bjærget halm 3.717 3.253 3.005 3.071 3.868 4.050
raps 325 342 435 589 629 637
Kartofler 1.512 1.576 1.361 1.626 1.705 1.618
Fabriksroer 3.318 2.763 2.314 2.255 2.187 1.898
Fodersukkerroer 2.380 333 271 262 338 380

udbytte, mio. afgrødeenheder: 1)
Kerne, halm og bælgsæd 107,9 98,3 91,4 87,2 97,2 108,3
rodfrugter 15,3 10,3 8,7 9,3 9,4 8,6
roetop og ensilage 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Græsmarksafgrøder 27,1 25,0 26,3 26,8 27,7 31,9
Majs til ensilering 3,7 12,3 13,9 14,2 16,6 18,1
Helsæd (inkl. efterafgrøde) 5,7 4,8 4,3 4,1 3,1 3,5
raps 5,3 5,8 7,4 10,0 10,7 10,9

Samlet høstudbytte 2) 165,6 156,6 152,1 151,6 164,7 181,3

1)  1 afgrødeenhed = 100 Foderenheder

2)  ekskl. frø til udsæd og gartneriprodukter.

Kilde: Danmarks Statistik.
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Der var i 2009 en stigning i produktionen af fodersukkerroer på 12 pct., 
mens de noget mere udbredte fabriksroer gik tilbage med 13 pct. Fa-
briksroerne bliver brugt til sukkerproduktion, mens fodersukkerroerne 
bliver brugt som foder til kvæg. tidligere var roerne en af de primære 
foderkilder, men i dag er de blevet erstattet af bl.a. majs. 

høSTEN Slog 
AllE REKORdER 
I 2009 mED 10,1 
mIo. ToNS KorN, 
hVIlKET Var 1 
mIo. ToNS højErE 
END DET forEgå-
ENDE år

Færre Får I DAnMArK
Antallet af får falder fortsat. I 2009 var der 104.000 får, hvilket var et fald 
på knap 24 pct. i forhold til året før. 

BeStAnDen AF MInK er StABIL
Bestanden af mink var i 2008 på omkring 2,7 mio. avlsdyr. I 2009 vur-
deres bestanden at være stort set uændret. Minkene er koncentreret på 
få landsdele, hvor nordjylland og vestjylland har langt over halvdelen af 
minkbedrifterne.

LAnDBruGSProDuKtIonen er StABIL 
Den samlede vegetabilske produktion steg i 2009, og nåede det højeste 
niveau nogensinde. Det skyldtes primært fjernelsen af den obligatoriske 
braklægning, som slog fuldt igennem i 2009. I 2009 var der kun 6.000 ha, 
som var braklagt. Da braklægningsordningen var obligatorisk, blev der 
årligt braklagt landbrugsareal på omkring 175.000 ha.

Den samlede animalske produktion indeholdt en række forskydninger 
fra 2008 til 2009. Den samlede mælkeproduktion steg, mens den sam-
lede svineproduktion faldt. Hvad angår mælkeproduktionen, så har pro-
duktionens størrelse været påvirket af ændringer i eu’s landbrugspolitik. 
For så vidt angår svineproduktionen, har eksporten af smågrise påvirket 
produktionen af svinekød.  

StIGenDe veGetABILSK ProDuKtIon
Høsten slog alle rekorder i 2009 med 10,1 mio. tons korn, hvilket var 1 
mio. tons højere end det foregående år.  

en del af stigningen kan forklares ved, at arealerne med hvede er øget 
med 12 pct., mens arealerne med byg har været faldende. udbyttet i 
hvede er højere end for byg. Den stigende kornproduktion skyldes også  
generelt højere udbytter.  

Produktionen af vinterhvede gik frem med 18 pct., mens produktionen af 
vårbyg kun gik tilbage med 7 pct. Produktionen af vinterbyg steg med 25 
pct. Det er de tre vigtigste kornarter i Danmark. Kornarter såsom rug og 
triticale fik også større betydning i 2009.



Kilde:  Videncenter for Landbrug

Figur 1.9  –  E
ektivitet i husdyrproduktionen. Mælkeydelse pr. malkeko, 1.000 kg
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Produktionen af raps og kartofler ligger på et stabilt niveau med kun min-
dre ændringer i produktionens størrelse. Produktionen af bælgsæd er 
steget betydeligt i 2009 i forhold til 2008, men er på et meget lavt niveau 
i forhold til for 15 år siden. Bælgsædens faldende produktionsmæssige 
betydning skyldes hovedsagelig en stigende import af proteinafgrøder 
fra Sydamerika samt omlægning af eu’s landbrugspolitik.

uænDret AnIMALSK ProDuKtIon
omkring 80 pct. af den danske korn- og planteproduktion anvendes til 
foder i husdyrproduktionen, hvor svin og kvæg er de største aftagere. 

Den totale mælkeproduktion er reguleret af mælkekvoten, og i 2009 var 
produktionen på i alt 4.814 mio. kg. Den danske kvægbestand er stort 
set halveret siden 1984, hvor mælkekvoten blev indført. Halveringen af 
kvægbestanden er sket som følge af en markant ydelsesfremgang. I 1984 
producerede en malkeko i gennemsnit 5.900 kg mælk årligt, mens den i 
dag producerer 9.000 kg mælk.

proDuKTIoNEN 
af SVINEKøD blEV 
I alT på 1.898 MiO. 
Kg I 2009, hVIlKET 
Er ET falD på 4 
pcT. SammENlIg-
NET mED proDuK-
TIoNEN I 2008



Tabel 1.11

 slaGTninGer på slaGTerierne oG eksporT af levenDe slaGTeDyr, 1.000 sTk.

 1995-99 2006 2007 2008 2009

slagtninger på slagterierne:

voksent kvæg og slagtekalve 689 487 492 489 481
Spædekalve 2 0 0 0 0
Søer og orner 437 425 428 414 411
Polte 17 16 14 14 11
Slagtesvin 19.681 20.950 20.916 20.335 18.885
Kyllinger 119.141 105.888 103.236 100.304 100.132
Høns 1.091 909 0 0 0
Får og lam 70 99 97 90 90
Heste og føl 3 3 3 3 3

eksport af levende slagtedyr:

voksen kvæg 4 11 9 1 2
Kalve 53 5 5 13 18
Slagtesvin 241 634 899 858 1.107
Smågrise 1.001 3.574 3.833 5.280 7.044
Får og lam 10 15 10 8 5

* opgjort for perioden 1996-2000

Kilde: Danmarks Statistik og Landbrug & Fødevarer

Kilde:  Videncenter for Landbrug

Figur 1.10  –  E
ektivitet i husdyrproduktionen. Producerede grise pr. årsso
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Den samlede produktion af fjerkrækød var på 197 mio. kg i 2009, og faldt 
således med 4 pct. i forhold til året før. Slagtninger af høns sker ikke læn-
gere på danske slagterier. Slagtehønsene sendes primært til tyskland, el-
ler indgår som foder i minkproduktionen.

ægproduktionen var i 2009 på 61 mio. kg, hvilket er et fald på 7 mio. 
kg sammenlignet med 2008. De fleste æg går til konsum i Danmark, da 
de danske forbrugere foretrækker dansk producerede friske æg på grund 
af den større fødevaresikkerhed. De æg, der importeres til Danmark, er 
primært industriæg. 

Minkproduktionen ligger på et uændret niveau med en produktion på 
14 mio. skind i 2009. Stort set hele den danske minkproduktion går til 
eksport. Kina er det vigtigste marked for de danske skind. I Kina sker 

Produktionen af okse- og kalvekød var på 137 mio. kg. i 2009 og dermed 
1 mio. kg lavere end året før. over en årrække har antallet af slagtedyr 
været faldende, hvilket kan forklares med fremgangen i mælkeydelsen 
og dermed en mindre samlet kvægbestand. 

Produktionen af svinekød blev i alt på 1.898 mio. kg i 2009, hvilket er 
et fald på 4 pct. sammenlignet med produktionen i 2008. eksporten af 
levende slagtesvin steg med 29 pct., hvilket betød, at 1,1 mio. svin blev 
sendt til slagtning i udlandet. eksporten af levende smågrise steg til 7,04 
mio. stk. i 2009, hvilket er en fremgang på 33 pct.

Fremgangen i produktiviteten i svineproduktionen kommer bl.a. til ud-
tryk ved udviklingen i antallet af producerede grise pr. årsso. Det gen-
nemsnitlige antal producerede grise pr. årsso steg til 27,5 i 2009. over de 
seneste 30 år er der næsten sket en fordobling i produktiviteten. Det skal 
hertil bemærkes, at der er stor spredning mellem top og bund i svinepro-
ducenternes evne til at forbedre effektiviteten.

hElE DEN DaNSKE 
MinKpROduK-
TiOn går TIl 
EKSporT



Tabel 1.12

proDukTion, imporT, eksporT, laGerænDrinGer oG mænGDe Til 
råDiGheD Til forbruG. 2009

 smør ost æg til okse- og svinekød fjerkræ- korn
   konsum kalvekød  kød 
    
    mio. kg

Produktion 37 321 61 135 1.646 167 9.827
+ Import 40 68 60 115 144 57 696
-  eksport 61 264 35 104 1.614 112 1.980
+ / - Lagerforskydning -2 -5 0 1 -14 -3 1.354

= til rådighed til forbrug 15 120 87 146 163 109 9.897

Selvforsyningsgrad, pct. 245 269 71 93 1.012 153 99

Anm. nogle vareområder indeholder reeksport af importerede varer. Fx smør importerret fra new Zealand.

Bemærk: Importen af smør dækker over 2008 statistikken

Kilde: Danmarks Statistik.

Kilde:  Plantedirektoratet. * 2010 bygger på prognose fra Landbrug & Fødevarer.

Figur 1.13  –  Udviklingen i antal økologiske bedrifter og det økologiske areal
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De foreløbige tal for 2010 tyder på, at det økologiske areal fortsat er 
stigende. Det samlede areal forventes at nærme sig 175.000 ha ved 
udgangen af året. Arealet er skønnet på baggrund af tal fra Plante-
direktoratet. 

Den almindelige strukturudvikling i landbruget påvirker også antallet af 
økologiske bedrifter. tilgangen af nye bedrifter betød dog, at der i 2009 
var en lille stigning i andelen af økologiske bedrifter i forhold til det sam-
lede antal bedrifter.

De økologiske bedrifter adskiller sig især fra landsgennemsnittet ved en 
langt højere andel af bedrifter under 5 ha, og gennemgående en lavere 
andel af mellemstore bedrifter. Andelen af bedrifter over 100 ha er lidt 
højere end landsgennemsnittet.

der videreforarbejdning af skindene, hvorefter de videreeksporteres til 
andre lande.  

HØj ProDuKtIon I ForHoLD tIL ForBruG
Danmark har en høj selvforsyningsgrad med de fleste landbrugsvarer. 
Selvforsyningsgraden er højest for svin, men også for mejeriprodukter og 
fjerkrækød er selvforsyningsgraden langt over 100. Hvad angår korn er 
der balance mellem det indenlandske forbrug og produktionen. For de 
væsentligste landbrugsvarer er det kun oksekød og æg, hvor forbruget er 
højere end den danske produktion.

ØKoLoGISKe AreALer StIGer
ved udgangen af 2009 var der 2.689 autoriserede økologiske bedrifter, 
og det økologiske produktionsareal var 170.300 ha. Der var tale om en 
stigning i arealet på 3.500 ha i 2009 og en tilbagegang på 62 økologiske 
bedrifter i forhold til året før. Disse tal dækker over både nytilkomne 
og ophørte økologer samt etablerede økologer, der udvidede deres 
jordtilliggende. 

DET øKologI-
SKE proDuKTI-
oNSarEal Var 
170.300 HA. 
hVIlKET Var  EN 
STIgNINg I arEa-
lET på 3.500 ha I 
2009



Tabel 1.14

lanDbruGeTs resTGælD ulTimo, mio. kr.

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

realkredit-
institutter i alt 124.680 134.770 146.010 155.720 169.660 184.380 197.640 220.497 243.725 266.522
heraf rente-
tilpasningslån 18.380 39.330 52.350 65.670 87.300 109.500 130.990 155.680 187.720 221.860
heraf med 
renteloft     580 9.150 11.710 13.530 12.320 9.190
heraf  med 
afdragsfrihed 1) 570 1.540 2.810 13.510 28.730 44.950 64.700 98.370 128.930 153.580
heraf ydet i euro 7.540 25.380 34.580 38.750 47.220 50.030 60.110 85.572 111.983 146.945
heraf baseret på 
CIBor/eurIBor        46.309 61.597 59.662

Statslån 190 140 100 70 90 70 40 59 14 0

Pengeinstitutter 25.880 28.430 29.230 32.670 33.590 39.780 45.630 55.377 65.893 62.643

Privat realkredit 1.310 1.150 790 850 930 1.020 2.310 1.817 1.981 1.919
Privat gæld i øvrigt 1.490 1.800 1.640 1.600 2.570 2.690 3.110 3.368 3.650 2.432

varegæld 9.840 10.560 10.500 11.430 12.390 12.730 13.550 13.721 13.970 14.170

Moms, skat mv. 1.540 1.190 960 1.110 1.050 1.040 1.090 1.144 1.594 2.300
Gæld i alt, 
tinglyst værdi 164.930 178.040 189.230 203.450 220.280 241.710 263.370 295.983 330.826 350.347
Gæld i alt, 
kontantværdi 169.660 182.160 193.360 208.850 223.200 244.140 264.960 295.645 330.279 350.030
heraf på 
heltidsbedrifter 117.780 130.530 142.000 152.430 165.720 174.420 188.040 213.510 236.840 254.120

1) Lån med en afdragsfri periode på op til 10 år.

Kilde: realkreditinstitutterne og Fødevareøkonomisk Institut

omfatter bedrifter over 10 ha samt bedrifter herunder med en væsentlig landbrugsproduktion. ekskl. udlån til gartnerier.

Inkl. realkreditgæld på tilforpagtede aktiver.
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lede restgæld til realkreditinstitutterne var ultimo 2009 på 267 mia. kr. 
Dette er lidt over ¾ af landbrugets samlede gæld. 83 pct. af restgælden 
til realkreditinstitutterne er med variabel rente, og blot 3,5 pct. har et 
renteloft. Andelen med variabel rente er således igen steget i forhold til 
året før. en renteændring på 1 pct. vil således føre til, at landbrugets ren-
teudgifter som følge af den store andel af variabelt forrentede realkredit- 
og pengeinstitutsgæld, vil ændres med ca. 2,8 mia. kr. en del landmænd 
har dog via pengeinstitutternes finansielle instrumenter tilknyttet deres 
variable realkreditlån, som delvist beskytter dem mod virkninger af en 
renteforøgelse. 58 pct. af landbrugets realkreditgæld var med afdragsfri-
hed ved udgangen af 2009. 60 mia. kr., svarende til 22 pct. af den sam-
lede realkreditgæld, var baseret på de korte CIBor- eller eurIBor-renter 
med rentetilpasning enten 2 eller 4 gange årligt. Af disse lån var 83 pct. i 
euro. 55 pct. af den samlede realkreditgæld var ultimo 2009 baseret på 
euro sammenlignet med 46 pct. i 2008. Dermed fortsætter den stigende 
tendens. Blot 6 pct. af gælden var i euro i 2000. Den næststørste kredit-
giver til landbruget er pengeinstitutterne med et udlån på 62 mia. kr., 
svarende til 18 pct. af den samlede restgæld. Mange landmænds usikre 

Kilde:  Realkreditinstitutterne

Figur 1.15  –  Variabelt forrentede lån i andel af landbrugets bruttoudlån hos realkreditinstitutterne, pct.
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Landbrugets samlede gæld var ved udgangen af 2009 på 350 mia. kr. 
Dermed er udviklingen i landbrugets gæld bremset noget i forhold til 
tidligere år. Således steg gælden med 20 mia. kr., hvilket er en vækst på 
6 pct. Knap 75 pct. af gælden var placeret på heltidsbrugene. Den sam- uDVIKlINgEN 

I lAndbRu-
gETS gÆld Er 
brEmSET NogET 
I forholD TIl 
TIDlIgErE år



Kilde:  Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik

Figur 1.16  –  Landbrugets gældsprocent ultimo året
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økonomiske forhold gjorde bankerne mere forsigtige i forhold til nye lån, 
og dette kan nu ses i statistikken. Det er første gang i mange år, at banker-
nes udlån til landbruget er faldet. De øvrige gældsposter (varegæld, pri-
vat gæld, moms, mv.) tegner sig for 21 mia. kr. ultimo 2009. Dette svarer 
til godt 6 pct. af det samlede udlån, hvilket er en lidt mindre andel end 
sidste år. Statslån er nu så lille en størrelse, at den er for usikker at opgøre.

rentetILPASnInGSLån BLIver StADIG Mere PoPuLære
Fleks- og rentetilpasningslån blev introduceret på det danske marked i 
1997 og siden er deres popularitet steget støt. De danske boligejere har 
i dag gennemsnitligt finansieret 55 pct. af deres bolig med variabelt for-
rentede lån. De danske landmænd benytter sig i endnu højere grad af 
rentetilpasningslån. Landmændene benytter sig specielt af rentetilpas-
ningslån med en rentebindingsperiode på 1 år de såkaldte F1-lån.

GæLDSProCenten StIGer LIDt IGen
Gælden sat i forhold til værdien af landbrugets aktiver giver gældspro-
centen. Gældsprocenten på landets landbrug tog et dyk i 2008, men 

dette fald blev delvist udlignet i 2009. Gældsprocenten for alle bedrifter 
var ved årets udgang steget til 50,3 pct. en tilsvarende stigning har bragt 
heltidsbrugenes gældsprocent op på 59,5 pct. Selvom gælden er steget 
en smule, skyldes stigningen primært, at værdien af landbrugets aktiver, 
herunder især ejendomspriserne, er faldet for første gang i mange år.

HAnDLen MeD LAnDBruGSejenDoMMe er LILLe
Priserne på landbrugsejendomme er det seneste år faldet ligesom det  
øvrige ejendomsmarked. I 2009 var prisen i fri handel i gennemsnit 
220.000 kr. pr. ha inklusive bygninger, hvor prisen året inden var på 
265.000 kr. pr. ha. 

Der er sket omkring en halvering i antallet af handler fra 2008 til 2009, 
hvilket betød, at der blev handlet 2.413 landbrugsejendomme i 2009.

Antallet af handler har været påvirket af finanskrisen og lave kornpriser, 
ydermere har noteringerne på mælk og svinekød været dårligere end 
forventet. Landmændene kunne ikke længere få finansieret ejendoms-
køb, og mange landmænd stillede køb i bero, indtil omfanget af krisen 
stod klart.  

Antallet af handler i almindelig fri handel viser et fald på 56 pct., mens 
antallet af familiehandler er faldet med 27 pct. fra 2008 til 2009. Af de 
omsatte ejendomme var ca. 29 pct. familiehandler, hvilket er en større 
andel end tidligere.

PrISerne På LAnDBruGSejenDoMMe er FALDet
Priserne på landbrugsejendomme har stort set fulgt samme udvikling 
som prisen på enfamiliehuse og sommerhuse, dog med en lille periode-
mæssig forskydning. Hvor landbrugene som følge af stor optimisme steg i 
pris gennem 2007 og 2008, var der mere konstante prisforhold i de to an-
dre kategorier. Prisen på landbrugsejendomme toppede i andet kvartal 
2008. Priserne er frem til udgangen af 2009 faldet med 27 pct. Priserne 
på enfamiliehuse og sommerhuse er gennem 2009 ikke faldet yderligere.
 
Priserne på fast ejendom er påvirket af mange faktorer. Grundlæggende 
er gode finansieringsmuligheder vigtige for priserne. Specifikt for land-
bruget har udviklingen i indtægterne også været afgørende for det fal-
dende prisniveau.

DEr Er SKET om-
KrINg EN HAlVE-
Ring I aNTallET 
af haNDlEr af 
laNDbrugSEjEN-
DommE fra 2008 
TIl 2009





Tabel 1.17

salG af bebyGGeDe lanDbruGsejenDomme 2007-2009 1)

 2007 2008 2009

 Antal Købesum Antal Købesum Antal Købesum
 salg 1.000 kr. salg 1.000 kr. salg 1.000 kr.
 pr. ha  pr. ha  pr. ha

salg i alm. fri handel:
2-5 ha 838 477 740 495 216 459
5-10 ha 1.082 345 905 343 408 300
10-15 ha 565 265 545 284 235 238
15-30 ha 776 225 721 253 319 221
30-60 ha 468 217 473 260 255 194
60-100 ha 195 203 186 244 122 232
over 100 ha 87 188 61 233 43 151
I alt 4.011 231 3.631 265 1.598 220

familiesalg
2-5 ha 86 233 82 361 35 366
5-10 ha 221 227 189 218 85 260
10-15 ha 118 154 117 183 77 192
15-30 ha 307 143 215 140 160 181
30-60 ha 348 127 202 132 188 164
60-100 ha 217 124 110 160 108 119
over 100 ha 138 110 59 137 56 151
I alt 1.435 133 974 151 709 179

Andre salg 152 - 177 - 106 -
Bebyggede landbrugsejendomme, i alt 5.615 - 4.782 - 2.413 -

1) Handelspriser til kontantværdi for jord og bygninger.

Anm.: Data er for handel i hele landet. Kilde: Danmarks Statistik

Kilde:  Danmarks Statistik

Figur 1.18  –  Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og tid, 2006 = 100
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Det bør bemærkes, at en så bred opdeling betyder, at der i enkelte ka-
tegorier kan være relativt få handler, hvilket gør, at prisudviklingen skal 
tages med forbehold. ydermere bør indekset for gruppen af landbrugs-
ejendomme på mere end 100 ha ikke tillægges for stor vægt, da gruppen 
dækker over væsentligt forskellige størrelser og typer af ejendomme. 

InveSterInGer I LAnDBruGet er FALDet
Landbrugets investeringer har, som følge af lav rente og gode finansie-

ringsmuligheder, været støt stigende de senere år, men i 2009 faldt land-
brugets investeringer med 41 pct. De danske landmænd anslås at have 
foretaget investeringer for 7,5 mia. kr. i 2009. Baggrunden for det kraf-
tige fald skal findes i en kombination af lange sagsbehandlingstider for 
miljøgodkendelser af byggeri af nye stalde samt den finansielle situation. 
Investeringer i svinestalde har været hårdest ramt med et fald på 69 pct., 
mens investeringer i kostalde kun er faldet med 33 pct. fra 2008 til 2009.

LAnDBruGetS SALGSPrISer HAr uDvIKLet SIG PoSItIvt
Landbrugets bytteforhold er defineret som forholdet mellem salgspri-
ser og købspriser. Stigningen i landbrugets købs- og salgspriser under 
højkonjunkturen i 2007 og 2008, blev afløst af store fald som fortsatte 
ind i 2009. Salgspriserne faldt ned til samme niveau som i 2005 og 2006. 
Købspriserne faldt også, men ikke så meget som salgspriserne og dermed 
forværredes bytteforholdet betragteligt. I løbet af 2010 har en forbed-
ring i salgspriserne rettet lidt op på bytteforholdet, og specielt de sti-
gende kornpriser har medvirket til forbedringen. Desværre medfører de 
stigende kornpriser, at foderomkostningerne også stiger. 

I 2009 falDT 
laNDbrugETS 
inVESTERingER



Tabel 1.19

konTanTværDien af lanDbruGeTs akTiver mv, ulTimo kalenDeråreT, mia. kr.

 1995-99 2005 2006 2007 2008 2009

Landbrugsaktiver i alt 173,7 298,1 381,5 379,8 520,0 489,9
Brugerbolig, personbil m.v. 29,9 34,7 38,0 36,5 43,8 49,3
Andre erhverv 13,5 20,7 22,3 28,1 36,8 52,5
Andre aktiver 24,3 34,3 41,9 53,9 51,7 52,3
Aktiver i alt i selveje 241,4 387,7 483,7 498,3 652,3 643,9
Heraf finansieret med:      
Gæld 124,5 216,5 235,8 264,5 301,6 323,8
egenkapital 116,8 171,2 247,9 233,8 350,7 320,1

Anm.: omfatter aktiver og passiver på bedrifter med 10 ha og derover. ekskl. værdi af tilforpagtede aktiver.

Kilde: egen bearbejdning af materiale fra Danmarks Statistik

Tabel 1.20

lanDbruGeTs samleDe invesTerinGer, mio. kr.

 1995-99 2006 2007 2008 2009*

Avlsbygninger 2.659 5.025 6.495 5.254 3.094
Heraf kostalde 752 1.374 1.914 1.933 1.304
 svinestalde 942 1.826 2.296 1.446 449
Inventar mv. 4.426 6.553 7.743 7.220 4.325
Grundforbedringer 101 106 168 263 120
I alt 7.186 11.684 14.406 12.737 7.540

Kilde: Danmarks Statistik
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rapsprisen følger i nogen grad prisen på andre protein- og olieafgrø-
der. Prisen faldt efter det økonomiske kollaps i 2008, men fastholdt et 
højere niveau end for eksempel hvede i 2009. Da hvedeprisen steg hen-
over sommeren 2010, fulgte rapsprisen i nogen grad med op. 

Kartoffelprisen var lav i 2009 som følge af en god høst og den generelle 
økonomiske afmatning. I 2010 har våde forhold gjort kartoffeloptag-
ningen problematisk. Det har reduceret udbyttet og kvaliteten af kar-
toflerne og medført en forbedret pris.

Priserne på kunstgødning og dieselolie var meget høje i 2008 på grund af 
stor efterspørgsel og den generelle økonomiske højkonjunktur. Da bob-
len brast i slutningen af 2008, faldt efterspørgslen og priserne. I løbet af 
2010 er priserne steget lidt igen, og udsigten til større global plantepro-
duktion har øget efterspørgslen og priserne på gødning.

udviklingen i dieselolieprisen er tæt forbundet til dollarkursen og den 
generelle udvikling i verdensøkonomien.

Prisen på sojaskrå er steget siden 2006. Da kornafgrøderne faldt i pris i 
2009, fortsatte denne stigning. Det skyldes hovedsageligt en stor efter-
spørgsel fra Kina, som bl.a. bruger sojaen i deres store svineproduktion. 
Prisen på foderkorn følger salgsprisen på korn. Foderblandingerne er 
afhængige af både korn- og proteinprisen, og følger udviklingen i dem 
begge.

Mælkeprisen var meget lav i 2009. Det medførte store driftsunderskud 
for de danske mælkeproducenter. I 2010 er den globale efterspørgsel på 
mejeriprodukter forbedret, og det har trukket priserne op. Indtjeningen 
er stadig under pres, og renteudviklingen har stor betydning for land-
mændenes driftsresultater.

Prisen på oksekød har været forholdsvis stabil i eu i de seneste år. I 2009 
faldt oksekødspriserne ligesom de øvrige landbrugsprodukter, men en 
god global efterspørgsel i 2010 har været med til at holde priserne på et 
fornuftigt niveau.

noteringen på svinekød faldt med 6 pct. i 2009 i forhold til 2008. I 2010 
er prisen steget med 3 pct. igen, men foderomkostningerne er steget 
endnu mere. Det har forværret bytteforholdet i svineproduktionen, og 
sat indtjeningen under stort pres.

I 2009 faldt priserne på korn og andre planteprodukter med ca. 40 pct. 
i forhold til 2008. De unormalt lave priser skyldtes en stor global pro-
duktion i 2008 og 2009. Kombineret med den økonomiske krise fik det 
priserne til at falde drastisk. I 2010 blev blandt andet ruslands kornhøst 
ramt af tørke. udsigten til lave lagre fik priserne til at stige – til glæde for 
planteavlerne, men med ekstra foderomkostninger til følge for husdyr-
producenterne. 

I 2009 falDT pRi-
SERnE på KORn 
og aNDrE plaNTE-
proDuKTEr mED 
ca. 40 pcT.  
I forholD TIl 
2008



Kilde:  Landbrug & Fødevarer

Figur 1.22  –  Udviklingen i landbrugets salgspriser
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Kilde:  Landbrug & Fødevarer

Figur 1.23  –  Udviklingen i landbrugets salgspriser
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Kilde:  Landbrug & Fødevarer

Figur 1.24  –  Udviklingen i landbrugets salgspriser
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Kilde:  Landbrug & Fødevarer

Figur 1.21  –  Udviklingen i landbrugets salgspriser
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Kilde:  Landbrug & Fødevarer

Figur 1.25  –  Udviklingen i landbrugets salgspriser
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Kilde:  Landbrug & Fødevarer

Figur 1.27  –  Udviklingen i landbrugets faktorpriser
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Kilde:  Landbrug & Fødevarer

Figur 1.28  –  Udviklingen i landbrugets faktorpriser
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Kilde:  Landbrug & Fødevarer

Figur 1.26  –  Udviklingen i landbrugets salgspriser
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figur 1.29

 inDeks for lanDbruGeTs prisuDviklinG, 2001-03 = 100
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Landbrugets samlede bytteforhold er forholdet mellem salgspriserne og 
købspriserne. Salgsprodukterne omfatter de produkter, som landmæn-
dene producerer, såsom kød, mejeriprodukter, æg, korn, kartofler, osv. 
Købsprodukterne omfatter de varer, som landmændene har brug for i 
produktionen såsom diesel, foder, kunstgødning, osv.  

For planteproducenterne giver høje kornpriser et højt bytteforhold, 
mens høje kornpriser giver et lavt bytteforhold for svineproducenterne, 
da foder er grundlaget for svineproduktionen. Høje kornpriser bør dog 
på sigt give højere salgspriser på kød og dermed forbedre bytteforholdet.

I forhold til bunden i begyndelsen af 2009, så er bytteforholdet forbedret 
med lidt over 10 pct. til 3. kvartal 2010. over tid er et faldende byttefor-
hold kompenseret af øget produktivitet.

LAnDBruGetS 
BytteForHoLD På et 
LAvt nIveAu

fakta om erhvervet 2010

laNDbrugSproDuktIoN

laNDbrug & føDevarer

laNDbrugSproDuktIoN

Kilde: Danmarks Statistik

byTTEFORHOldET ER FORbEdRET
SALGSPrISerne På LAnDBruGetS ProDuKter er Det SeneSte år SteGet 
Mere enD KØBSPrISerne På De ProDuKter, Der er BeHov For I ForHoLD 
tIL At SKABe ProDuKtIonen. Det HAr BetyDet, At BytteForHoLDet er 
BLevet ForBeDret.



Tabel 1.30

lanDbruGeTs proDukTionsværDi oG bruTTofakTorinDkomsT, mio. kr.

 1995-99 2005 2006 2007 2008 2009*

planteproduktion: 16.464 14.109 15.303 21.516 20.060 16.656
Heraf:
Korn i alt 8.161 6.844 7.484 10.678 10.889 7.779
Bælgsæd til modenhed 302 49 31 26 23 28
Industrifrø 523 534 799 1.388 1.769 1.310
Frø til udsæd inkl. tilskud 614 619 605 607 793 696
Sukkerroer 1.076 907 639 649 662 786
Kartofler 1.007 884 921 1.185 1.214 1.092
Foderroer, græs mv. 4.382 3.504 3.781 4.552 5.396 4.636
Lagerforskydning på korn 50 288 584 1.963 -1.459 -285
Andet 350 480 459 468 773 614

husdyrproduktion: 34.335 36.265 37.432 37.006 39.722 37.242
Heraf:
Mælk 11.207 10.076 10.195 11.033 12.954 10.189
okse- og kalvekød 3.022 2.311 2.387 2.328 2.433 2.169
Svinekød 16.018 18.131 18.998 18.080 19.195 18.086
Fjerkrækød 1.256 1.383 1.141 1.319 1.674 1.480
æg 577 573 584 653 737 590
Pelsdyr 1.987 4.022 3.140 3.631 2.731 4.091
Besætningsforskydning 109 -466 713 -292 -295 365
Andet 159 235 274 254 293 272

tjenesteydelser mv 1.524 2.787 2.745 2.619 3.208 3.222

Produktionsværdi i alt 52.323 53.161 55.480 61.141 62.990 57.120

udsæd 1.002 1.240 1.214 1.350 1.647 1.583
Foderstoffer 19.067 17.879 19.124 22.999 25.934 20.604
Gødningsstoffer 1.724 1.474 1.388 1.521 2.626 2.152
Bekæmpelsesmidler  1.117 1.323 1.212 1.311 1.607 1.694
Dyrlæge og medicin 827 1.088 1.165 1.162 1.191 1.226
energi 1.383 2.333 2.419 2.504 2.920 3.102
reparation og vedligeholdelse  3.120 3.391 3.432 3.494 3.860 3.984
Landbrugsmæssige tjenester 2.126 3.075 3.153 3.456 3.725 3.726
Bankomkostninger 2.672 3.194 3.155 3.150 4.231 6.011
tjenesteydelser  3.342 4.890 5.255 5.394 5.868 6.322

rå- og hjælpestoffer i alt 36.379 39.887 41.517 46.341 53.609 50.404

Tabel 1.30 Fortsat

lanDbruGeTs proDukTionsværDi oG bruTTofakTorinDkomsT, mio. kr.

 1995-99 2005 2006 2007 2008 2009*

Produktionsværdi - rå- og hjælpestoffer 15.944 13.274 13.963 14.800 9.381 6.716
+ Produkttilknyttede tilskud 4.542 271 266 266 263 262
+ Generelle tilskud 924 6.940 7.453 7.329 7.696 7.462
- Produktionsskatter mv. 773 977 1.038 1.017 1.081 1.132

Bruttofaktorindkomst 20.637 19.508 20.643 21.379 16.259 13.308

opgørelsesmetoden er ændret ved 2008 publikationen.

egen bearbejdning af materiale fra Danmarks Statistik og Fødevareøkonomisk Institut.

*Foreløbige tal på enkelte poster.
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Kilde: Landbrug og Fødevarer

Figur 1.31  –  Driftsresultat for heltidsbedrifter, mia. kr.
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LAnDBruGet PåvIrKer MILjØet
Landbrugets produktion sker i naturen, og vil uundgåeligt påvirke det 
omgivende miljø. Landbruget har haft fokus på udnyttelse af nærings-
stoffer gennem bl.a. forskning og rådgivning til landmændene. Derud-
over har der også været stor interesse for landbrugets produktion fra 
samfundets side, og den hidtidige bekymring har især været rettet mod 
udledninger til miljøet samt anvendelsen af bekæmpelsesmidler. For at 
begrænse effekten af disse har Folketinget gennem de sidste årtier iværk-
sat flere handlingsplaner.

Landbruget har leveret betydelige reduktioner i miljøpåvirkningen de 
seneste 25 år, hvor kvælstofoverskuddet og fosforoverskuddet fra mark 
er faldet betragteligt, udledningen af ammoniak er ligeledes faldet, sam-
tidig med at forbruget af bekæmpelsesmidler målt i aktivstof er faldet. 
Det har betydet, at behandlingshyppigheden er faldet med 21 pct. de 
seneste 25 år. 

LAnDBruGetS ProDuKtIonSværDI er HØj
Landbrugets bruttofaktorindkomst er faldet med ca. 3 mia. i 2009 i for-
hold til 2008. Faldet skyldes både en forringet driftsøkonomi, som følge 
af den dårlige udvikling i bytteforholdet i 2009, og at bankomkostnin-
gerne næsten er fordoblet fra 2007 til 2009. 

LAnDBruGetS DrIFtSreSuLtAter er neGAtIve
Heltidsbedrifterne havde et samlet underskud på 6,9 mia. i 2009. Det 
er 1,7 mia. dårligere end 2008, og faldet skyldes det dårlige byttefor-
hold i landbrugsproduktionen. I 2010 er bytteforholdet forbedret, og 
med de nuværende lave renter er der udsigt til en væsentlig forbedring i 
heltidsbedrifternes driftsresultat. For både deltids- og heltidslandbrug 
blev det samlede driftsresultat i 2009 et underskud på 9,4 mia. kr.

Kilde: Miljøstyrelsen.

Figur 1.32  –  Behandlingshyppigheden med pesticider
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Tabel 1.33

 lanDbruGeTs foDerforbruG

mio. f.e.: 1995/96    
 -99/00 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*

Korn og bælgsæd 6.583 7.254 7.418 6.975 6.001
Andre vegetabilske foderstoffer 1.185 732 602 729 826
Mælk og mælkeprodukter 132 110 117 102 97
Proteinfodermidler 3.033 2.987 3.447 3.206 2.653
rodfrugter, inkl. top 1.001 331 322 392 359
Græsmarksafgrøder inkl.majs 3.376 3.891 4.107 4.168 4.379
Halm 425 197 187 201 243

Foderforbrug i alt 15.735 15.502 16.200 15.773 14.558
heraf udenlandsk 3.514 3.646 4.142 4.501 3.767
udenlandsk i pct. af total 22% 24% 26% 29% 26%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 1.34

samleT forbruG af anTibioTika Til husDyr

 forbrug i kg  ændring, pct.

præparatgruppe 2008 2009 

Amfenikoler  592   692  16,8
Aminoglycosider  6.001   6.336  5,6
Cephalosporiner  636   585  -8,0
Fluorokinoloner  24   23  -5,2
Kinoloner  646   768  18,8
Lincomycin  3.008   3.048  1,3
Makrolider  12.316   14.390  16,8
Penicilliner (sim.)  23.995   26.007  8,4
Penicilliner (udv.)  11.153   12.632  13,3
Sulfa-tMP  14.055   15.615  11,1
tetracykliner  35.436   38.475  8,6
tiamuliner  9.191   10.645  15,8
Andre antibiotika  439   460  4,8
I alt  117.493   129.675  10,4

Kilde: veterinærinstituttet
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gødning, men ikke tilstrækkeligt til at være selvforsynende. ydermere 
producerer landbruget energi, og omfanget er stigende.

ForBruGet AF FoDer er StABILt
Foderforbruget har lå forholdsvis stabilt omkring 15 mia. foderenheder 
i mange år. Forbruget toppede i 2007 ved et forbrug på omtrent 16 mia. 
foderenheder, men er faldet siden da, og var i 2009 nået et niveau på 
under 14,6 mia. foderenheder, hvilket er en nedgang på 7,7 pct. i forhold 
til året før. Målt i foderenheder er den indenlandske produktion faldet 
med 7,7 pct., mens importen faldt med 16,3 pct. Det er hovedsageligt 
forbruget af græsmarkedsafgrøder, der er steget.

MeDICInForBruGet er SteGet
Det samledes antibiotikaforbrug til husdyr steg i 2009 med 10,4 pct., 
målt som kilo aktivstof, ifølge veterinærinstituttets database vetStat. 
Svin er langt den største gruppe af produktionsdyr i Danmark, og stig-
ningen hænger sammen med et øget antal dyr i svinebesætningerne. 

LAnDMænDene SPrØjter MInDre
Behandlingshyppighed er et teoretisk begreb baseret på salget af aktiv-
stoffer. Det udtrykker antallet af behandlinger med solgte aktivstoffer 
udbragt i standarddosis. en behandlingshyppighed på eksempelvis 2,4 er 
udtryk for, at et areal er sprøjtet 2,4 gange med standarddosis. 

Forbruget af pesticider har været jævnt faldende gennem 1990’erne. 
Mængden af aktivstof blev mere end halveret, hvilket også har haft en 
positiv indflydelse på behandlingshyppigheden. ændringer i klima og 
dyrkningsforhold har dog betydet, at der efter 2000 har været et større 
behov for bekæmpelse af skadevoldere i afgrøderne, hvilket har medført 
et øget pesticidforbrug. 

I 2008 var der en betydelig stigning i behandlingshyppigheden, hvilket 
bl.a. skyldtes ophævelsen af den obligatoriske braklægning. Der var et 
ekstra behov for bekæmpelse af ukrudt på de nu tidligere brakarealer. 
Behandlingshyppigheden faldt i 2009 tilbage på niveauet fra 2007.

InPut tIL ProDuKtIonen I LAnDBruGet
Landbrugets vareforbrug består især af korn og foderstoffer, gødning, 
pesticider samt energi og medicin. Landbruget producerer selv foder og 



Tabel 1.35

enGrossalG af bekæmpelsesmiDler, Tons akTivsTof

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

hovedgruppe:
Herbicider 2.087 2.308 2.479 2.583 2.927 2.012
vækstregulatorer 186 209 140 148 287 262
Fungicider 1) 604 693 536 557 864 484
Insekticider 1) 22 36 57 28 38 40
      
I alt 2.899 3.246 3.212 3.316 4.116 2.798

1) Bejdsemidler er ikke medtaget.

Kilde: Miljøstyrelsen.
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Fra 2008 til 2009 steg antallet af søer med godt 6 pct., og hermed også 
antallet af smågrise. Stigningen skal ses i lyset af, at det typisk er i denne 
aldersgruppe, der opstår sygdomme, og der anvendes antibiotika.

Betragtes antibiotikatyperne separat, ses det, at der er sket et fald i 
brugen af cephalosporiner og fluroquinoloner, der er kritisk vigtige for 
behandling af mennesker. I stedet er der primært anvendt de typer anti-
biotika, der anbefales af Fødevarestyrelsen for at mindske risikoen for 
udvikling af resistens, bl.a. tetracykliner.

ForBruGet AF PeStICIDer er FALDet
Salget af pesticider til anvendelse i planteavlen faldt i 2009 med 32 pct. 
i forhold til 2008, hvilket er det største fald, der er set i løbet af den se-
neste årrække. Det drastiske fald skyldes især et markant lavere salg af 
fungicider, som faldt med 44 pct. ydermere er et fald i herbicider på 31 
pct. bidragende til det store fald.

årsagen til faldet skal ses i sammenhæng med, at der i 2008 var en mar-
kant stigning pga. forventningen om fortsat stigende afgrødepriser, og at 
lagrene blev opbygget. I 2009 er lagerbeholdningen igen formindsket, 
hvilket har givet udslag på det samlede salg af bekæmpelsesmidler.





Tabel 2.1

sTørsTe føDevarevirksomheDer i Danmark i 2009, 1000 kr.

rank 1) virksomhed omsætning ansatte

4 Carlsberg 59.382.000 43.137
9 Arla Foods 46.230.000 16.231
10 Danish Crown 44.765.300 24.274
11 Coop Danmark 41.882.000 35.000
16 DLG 34.137.656 5.057
20 Dagrofa 23.428.179 4.301
29 Danisco 12.991.000 8.986
90 royal Greenland 4.741.000 150 
109 royal unibrew 3.816.421 2.498
114 tican 3.705.341 1.867
124 DLA Agro 3.372.197 37 
132 nordic Sugar A/S 3.184.000 743 
133 F. uhrenholt Holding 3.156.847 617
136 Scanmills 3.060.924 -
139 Danish Agro 2.979.843 394
146 Agro Supply 2.632.080 -
162 Alfa Laval Danmark 2.287.963 999
163 Chr. Hansen 2.271.221 797
175 DLF trifolium 2.061.398 682
176 Dan Agro Holding A/S (Hedegaard) 2.060.160 253
187 Aarhuskarlshamn Denmark A/S 1.917.200 389
192 Kangamiut Holding 1.867.633 46
194 nordic Seafood 1.858.367 92
207 Polar Seafood Greenland 1.697.050 558
210 Gasa Group 1.691.249 342
218 rose Poultry 1.578.676 1.090
222 Harboes Bryggeri 1.544.606 520
224 Arovit Petfood 1.530.358 679
230 HedeDanmark 1.491.021 1.127
245 Lantmännen unibake Denmark 1.409.230 717
270 Lantmännen Danpo 1.278.802 734
279 nordjysk Andels Grovvareforretning 1.233.244 114
282 toms Gruppen 1.219.789 775
286 vestjyllands Andel 1.209.433 110
287 Fiskernes Fiskeindustri 1.205.139 112
294 Kohberg 1.185.234 770
298 Good Food Group 1.168.560 706
332 Kurt Skare Holding 1.031.238 396
340 Lantmännen Schulstad 1.012.747 625

Kilde: top1000.dk / Dansk Supermarked indgår ikke i tabellen, da de er en del af A. P. Møller Mærsk Koncernen

1) Størrelsesmæssige placering blandt alle virksomheder i Danmark
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forarbEjDNINg og 
DISTrIbuTIoN
De danske fødevarevirksomheder er blandt nogle af Dan-
marks største virksomheder. også i en international målestok 
er fødevarevirksomhederne store. virksomhederne skaber 
betydelig værdi for det danske samfund via en stor eksport, 
mange arbejdspladser samt en betydelig forskningsindsats. 
salget af fødevarer sker gennem dagligvaresektoren, som er 
præget af en stor andel af discountbutikker. 

De Danske føDevarevirksomheDer er sTore

De danske fødevarevirksomheder er store både i en national og interna-
tional sammenhæng. Med fødevareproducenter som Arla, Danish Crown 
og DLG er Danmark sat på verdenskortet med virksomheder, der opere-
rer globalt, og forsyner et stort antal markeder med produkter fra blandt 
andet mejeri-, slagteri- og grovvaresektoren.

I forhold til majoriteten af udenlandske virksomheder er mange danske 
fødevarevirksomheder kendetegnet ved en helt særlig selskabsform, 
nemlig andelsselskabsformen. Andelsvirksomhederne blev dannet i slut-
ning af det 19. århundrede, og er som organisationsform karakteriseret 
ved, at leverandørerne til virksomheden også er ejerne. Denne selskabs-
form giver en unik mulighed for at koordinere og optimere værdikæden 
fra jord til bord bl.a. til gavn for fødevaresikkerheden, kvaliteten og leve-
ringssikkerheden. Denne selskabsform sætter derfor i høj grad sit præg 
på strukturen blandt de danske fødevarevirksomheder i form af høje 
koncentrationsgrader i de enkelte sektorer.

mED føDEVarE-
proDucENTEr 
Som arla, DaNISh 
crowN og Dlg Er 
DaNmarK SaT på 
VERdEnSKORTET



Tabel 2.2

inDvejninG af mælk opDelT på anDels- oG privaTvirksomheDer

 2005 2006 2007 2008 2009

total indvejning, mio. kg 4.451 4.492 4.484 4.580 4.734
Andelsvirksomheder 96,2% 97,0% 96,4% 93,9% 96,4%
Privatvirksomheder 3,8% 3,0% 3,6% 6,1% 3,6%

Kilde: Mejeristatistik 2009

Tabel 2.3

uDviklinG i anTalleT af svineslaGTerier

 1970 1980 1990 2008 2009

Andelsslagterier 50 18 5 2 2
Privatslagterier 4 2 8 11 10
I alt 54 20 13 13 12

Kilde: Statistik 2009, svinekød
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MejerIerne uDvIKLer SIG
I modsætning til mange andre lande i verden har mejerisektoren oplevet 
en stabilitet i mælkeproduktionen i løbet af de sidste årtier. Dette skyl-
des eu’s landbrugspolitik, som sætter kvoter for, hvor meget mælk der 
må produceres i de enkelte eu-lande. Produktionen i Danmark er steget 
de seneste år som følge af en mindre kvoteforhøjelse. Danmark udnyt-
ter kvoten fuldt ud i modsætning til andre eu-lande, hvilket er et udtryk 
for en høj konkurrencedygtighed på salgsprodukterne samt konstante 
produktivitetsgevinster i produktionen. eksempelvis ses det, at mælke-
udbyttet pr. ko er steget med mere end 20 pct. siden 1996.

Koncentrationstendensen ses også i mælkeproduktionen. Siden 1996 er 
antallet af mælkeproducenter faldet med omtrent 65 pct., hvilket bl.a. 
skyldes den øgede konkurrence, som stiller krav til udnyttelse af stor-
driftsfordelene. Andelsformen er udpræget inden for mejerisektoren, 
hvor 95 pct. af den indvejede mælk sker til et andelsmejeri. 

Den danske mejerisektor er generelt meget eksportorienteret, hvor 
omkring 2/3 af produktionen eksporteres. Stort set alle de danske me-
jerivirksomheder eksporterer, men den store eksport bæres dog af Arla, 
som med en omsætning på knap 50 mia. kr. er blandt europas største 
mejerivirksomheder.

SLAGterIerne BLAnDt DAnMArKS StØrSte vIrKSoMHeDer
Den danske svinekødssektor har også oplevet en markant strukturudvik-
ling i løbet af de seneste årtier. Siden 1970 er antallet af svineslagterier 
faldet fra 54 til 12, hvor Danish Crown og tican er de største tilbagevæ-
rende slagterier.

Leverandørstrukturen har fulgt samme udvikling de seneste år, hvor stor-
driftsfordelene i stigende grad bliver udnyttet. Hvor hovedparten af hver 
enkelt leverandør i 1989 leverede op til 2.000 slagtesvin, var situationen 
i 2009, at mere end halvdelen af leverandørerne hver kunne levere i stør-
relsesordnen 5.000 til 20.000 svin årligt.

Antal af slagtninger er dog faldet i de seneste år, hvilket skyldes, at en 
stigende del af de danske smågrise eksporteres til tyskland i stedet for 
at blive fedet op i Danmark. eksporten af smågrise er siden 2006 blevet 
fordoblet. Dette til trods har Danmark bevaret sin fjerdeplads i europæ-
isk sammenhæng, når det kommer til størrelsen af svineproduktionen.

KreAturSLAGterIerne er SMå
udviklingen i antallet af slagtninger har i de senere år været stort set 
uændret med tendens til nedgang. Denne meget stabile produktion 
skyldes, at oksekødsproduktionen er meget tæt forbundet med mælke-
produktionen, som er meget stabil som følge af eu’s mælkekvotesystem. 
Den typiske besætningsstruktur har også ændret sig i løbet af de senere 
år, og tendensen sigter klart imod større besætninger, således at de en-
kelte landbrugs arbejdskraft og kapital kan udnyttes optimalt.

På trods af en forholdsvis høj koncentration er branchen for okse- og 
kalvekød dog ikke helt så koncentreret som for svinekød. De tre største 
slagterier er Danish Crown, århus Slagtehus og A/S Hjalmar nielsen, som 
slagter omkring 75 pct. af kreaturerne i Danmark.

Der slagtes årligt knap 500.000 kreaturer i Danmark. et niveau som ad-
skiller sig fra de ledende lande i eu, som Frankrig, tyskland og Italien, 

pROduKTiOnEn 
AF MÆlK I DaN-
marK Er STEgET 
DE SENESTE år 
Som følgE af EN 
mINDrE KVoTE-
forhøjElSE



Kilde: EUROSTAT, GIRA, Kommissionen og Landbrug & Fødevarer

Figur 2.7  –  Antal kvægslagtninger (1.000 stk.) i Europa, fordelt efter land, 2009
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Tabel 2.6

kreaTurslaGTeriernes anDel af 
slaGTninGerne, pcT.

virksomhed 2009 (53 uger)

Danish Crown A/S 54,5%
århus Slagtehus 13,7%
A/S Hjalmar nielsen, Aalestrup 7,5%
vejle eksportslagteri A/S 5,2%
Herlufmagle Kreaturslagteri A/S 4,8%
Hadsund Kreaturslagteri A/S 4,1%
Kjellerup eksportslagteri A/S 3,1%
Henrik Hansens Kreaturslageri 1,0%
Harald Hansens efterfølger I/S 0,4%
Håndværksslageren 0,1%
Øvrige slagtninger 5,6%

Kilde: årsstatistik 2009 - okse- og kalvekød

Kilde: Statistik 2009, svinekød
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Figur 2.4  –  Svineslagtninger (mio) i EU, fordelt efter land, 2008
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Kilde: Statistik 2009, svinekød

Figur 2.5  –  Leverandørstrukturen i Danmark, andele
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FORSKning Og 
udViKling Er 
DErfor VIgTIg 
båDE I forholD 
TIl aT forbEDrE 
proDuKTIVITETEN 
og KoNKur- 
rENcEEVNEN

Kilde: Figuren bygger på data fra EU-kommissionens E-CORDA-databse 1. november 2009. Data er udtrukket af EuroCenter. 
Befolkningsdata stammer fra Eurostat.

Figur 2.9  –  Hjemtag af midler under EU-Kommissionen fra temaet fødevarer, landbrug, �skeri og bioteknologi pr. 1.000 indb.
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Figur 2.8  –  Fødevareindustriens udgifter til forskning som andel af de samlede private udgifter til forskning, 2006

Norge

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

Tyrkiet
Danmark

Holland
Belgien

Spanien
Australien

Japan
Polen

UK
Frankrig
Finland
Ungarn

USA
Italien

Canada
Tyskland
Tjekkiet
Sverige

Østrig
Slovenien

Rusland

hvor der årligt slagtes flere millioner. Alt i alt indtager Danmark en 12. 
plads, når det kommer til hvilke lande, der slagter flest kreaturer i eu.

FØDevAreForSKnInGen er HeLt I toP
Fødevaresektoren har en afgørende betydning for det danske samfund, 
herunder den danske eksport og beskæftigelse. I en globaliseret verden 
konkurrerer fødevaresektoren dog i fortsat højere grad på viden, og vi-
den er i dag et af de vigtigste råstoffer, vi har i Danmark. 

Investeringer i forskning og udvikling har stor betydning. På tværs af det 
danske erhvervsliv er fundet, at for hver krone en gennemsnitlig forsk-
ningsaktiv virksomhed investerer i forskning og udvikling, er der et mar-
ginalafkast på 66 pct. Samtidigt er medarbejderproduktiviteten 15 pct. 
højere for forsknings- og udviklingsaktive virksomheder. Forskning og 
udvikling er derfor vigtig både i forhold til at forbedre produktiviteten 
og konkurrenceevnen, og samtidig for at kunne lancere nye og forbed-
rede produkter og produktionsmetoder. 

I Danmark er der stor fokus på fødevareforskning. Danmark er et af de 
lande, som bruger flest private forskningsmidler på fødevareområdet. I 
andel af de samlede private forskningsudgifter blev 3,65 pct. anvendt 
inden for fødevareforskning i 2007. Det gør Danmark til det land i 
oeCD, som bruger den tredjestørste andel af de samlede forskningsud-
gifter på fødevareforskning. Denne procentsats har været fortsat vok-
sende og i 2008 udgjorde den private jordbrugs- og fødevareforskning 
således 6 pct. af de samlede private forskningsudgifter. På jordbrugs- og 
fødevareområdet investerer erhvervslivet dobbelt så meget som det of-
fentlige i jordbrugs- og fødevareforskning.

Danske fødevareforskere er dygtige til at hente midler fra eu. Hvad 
angår hjemtag fra særprogrammet ”Cooperation” under eu’s 7. ram-
meprogram, har Danmark pr. 1. november 2009 hjemtaget 22,5 mio. 
euro under temaet fødevarer, landbrug, fiskeri og bioteknologi, hvilket 
svarer til 3,7 pct. af de samlede eu-midler under temaet. Således er det 
danske hjemtag det tredjestørste i eu, kun overgået af Finland og Hol-
land, når man betragter hjemtaget i forhold til befolkningsstørrelse. 
Med et gennemsnitligt hjemtag for eu-27 på 1.070 euro pr. 1.000 ind-
byggere, placerer Danmark smed 4.083 sig ydermere væsentligt over 
gennemsnittet.
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DIStrIButIon AF FØDevArer 
DISCountButIKKer oG PrIvAte LABeLS vInDer FreM
Pris er blevet en fortsat vigtigere parameter, når danskerne køber dag-
ligvarer, hvilket understøttes af discountbutikkernes kontinuerlige frem-
gang. I 2009, som var et år præget af finansiel afmatning og svækket 
forbrugertillid, gik discountbutikkernes omsætningsandel frem med to 
procentpoints, og står nu for en omsætningsandel på over 30 pct. Lige-
ledes satser discountsektoren, som én af de eneste butikstyper, fortsat 
på en større markedsdækning på trods af, at over 40 pct. af alle dagligva-
rebutikker i 2009 kunne karakteriseres som discountbutikker. Discount-
butikkernes fremgang har primært ramt de traditionelle supermarkeder.

I Danmark ses også, at en fortsat større andel af dagligvareomsætningen 
genereres fra private labels. Dette er detailkædernes egne varemærker. 
Private labels kan både være produktserier, hvor fokus er på en lav pris, 
men det kan også være produkter, hvor der er tale om en særlig høj kvali-
tet. I 2008 kom cirka 22 pct. af dagligvareomsætningen og næsten 28 pct. 
af den omsatte mængde fra private labels. Private labels forventes at få 
en større markedsandel i de kommende år. 

Kilde: Dansk Dagligvarehandel, 10 årsstatistik

Figur 2.10  –  Total dagligvareomsætning i mio. kr., 1993–2009
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Kilde: PLMA's 2009 International Private Label Yearbook

Figur 2.11  – Private labels’ markedsandel
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Figur 2.12  –  Markedsandelen for de tre største dagligvarekæder i udvalgte europæiske lande
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Tabel 2.13

sTørsTe DaGliGvarekæDer i europa 

virksomhed omsætning, mio usD (2008) oprindelsesland

Carrefour  127.958  Frankrig
Metro  99.004  tyskland
tesco  96.210  Storbritannien
Schwarz  79.924  tyskland
Aldi  66.063  tyskland
rewe  61.549  tyskland
Auchan  56.831  Frankrig
e. Leclerc  47.567  Frankrig
edeka Zentrale  47.389  tyskland
ItM (Intermarché)  44.085  Frankrig
Dansk Supermarked  11.203  Danmark
Coop  8.247  Danmark

Kilde: Deloitte, Global Powers of retailing 2010  
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DAnSKe DAGLIGvAreKæDer SMå I euroPæISK SAMMenHænG
At kæderne inden for dagligvarehandlen bliver færre og større, er både 
en regional og global tendens. Det ses også i en europæisk sammenhæng, 
hvor man mange steder kan se koncentrationsgrader på over 50 pct. I 
Danmark ses dog den højeste markedskoncentration, hvilket bl.a. skyldes 
det lave markedspotentiale, som flere internationale detailvirksomheder 
ser i Danmark. Mulighederne for indtjening afholder en del udenlandske 
detailhandelsvirksomheder fra at etablere sig i Danmark.

Generelt er det europæiske marked præget af mange store detailkæder, 
der opererer på flere udenlandske markeder. Mange opretholder om-
sætningsniveauer, som er op til ti gange så høje som i Danmark. I denne 
situation opnår større udenlandske detailkæder forhandlingspositioner, 
der er meget fordelagtige i forhold til deres leverandører. 
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figur 2.14 

 anTal DaGliGvarebuTikker i Danmark
Det danske marked for dagligvarer har i de seneste årtier været præget 
af en væsentlig strukturtilpasning, hvor antallet af detailbutikker er ble-
vet markant reduceret i takt med, at større detailkæder har vundet mar-
kedsandele. I 1993 havde de to største virksomheder, Coop Danmark og 
Dansk Supermarked godt 50 pct. af markedet. I dag tegner de samme to 
aktører samt SuperGros sig for tilsammen næsten 90 pct. af omsætnin-
gen af dagligvarer. 

tendensen til yderligere koncentration muliggør i højere grad stordrifts-
fordele for de større detailkæder, og forbedrer tilsvarende deres konkur-
renceevne. Strukturudviklingen i dagligvarehandlen har været drevet af 
stordriftsfordele, hvor priserne på dagligvarer har været drivkraften for 
mange dagligvarekæder. Strukturudviklingen i dagligvarehandlen har 
betydet en meget stærk konkurrencesituation i forhold til leverandø-
rerne til dagligvarebutikkerne med stor fokus på priserne. 

Antallet af dagligvarebutikker har de seneste år været svagt faldende. 
Den samlede omsætning på dagligvaremarkedet har de seneste par år 
været presset som følge af krisen, men der var en beskeden fremgang i 
2009.

Der BLIver Færre 
DAGLIGvAreButIKKer

fakta om erhvervet 2010laNDbrug & føDevarer
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Kilde: Dansk Dagligvarehandel, 10. årsstatistik

FlERE diScOunTbuTiKKER
AntALLet AF DAGLIGvAreButIKKer I DAnMArK er FALDet De SeneSte 15 år, 
oG Der vAr Kun 3.104 DAGLIGvAreButIKKer tILBAGe I 2009. I SAMMe PerI-
oDe er AntALLet AF DISCountButIKKer SteGet, Så De nu uDGØr 42 PCt. AF 
ALLe DAGLIGvAreButIKKer I DAnMArK.





Tabel 3.1 

forbruGeT af føDevarer på hjemmemarkeDeT oG i alT pr. inDbyGGer

  mio. kg   kg. pr. indbygger  
 
 1997-07 2008 2009 1997-07 2008 2009

Hvedemel 316,2 329,4 297,0 59,1 60,0 53,8
rugmel 77,6 85,0 78,0 14,4 15,5 14,1
Sukker 202,1 .. .. 37,7 .. ..
Kartofler 301,6 302,0 304,0 56,3 55,0 55,1

Mælk i alt 526,3 517,1 512,2 98,2 94,2 92,8
Heraf sød- og letmælk 335,8 220,5 209,6 62,8 40,1 37,9
Sødmælk 99,2 61,6 60,3 18,6 11,2 10,9
Letmælk 236,7 158,9 149,3 44,2 28,9 27,0
Heraf skummet og kærnemælk 190,5 296,7 302,6 35,4 54,0 54,8
Skummetmælk 168,4 276,9 284,8 31,3 50,4 51,6
Kærnemælk 22,0 19,8 17,8 4,1 3,6 3,2
Piskefløde og creme fraiche 35,5 38,2 39,6 6,6 7,0 7,2
Piskefløde 24,7 24,1 25,8 4,6 4,4 4,7
Creme fraiche 10,8 14,1 13,8 2,0 2,6 2,5
yoghurt, ymer og tykmælk 91,9 106,3 107,4 17,1 19,3 19,5
yoghurt 55,9 76,0 79,4 10,4 13,8 14,4
ymer og tykmælk 36,0 30,3 28,0 6,7 5,5 5,1
Smør 9,3 10,2 10,3 1,7 1,9 1,9
ost 111,1 .. .. 20,8 .. ..
æg 83,7 .. 86,4 15,6 .. 15,7

okse- og kalvekød 308,2  202,8   197,9  24,2 26,4 25,5
Svinekød 129,8  145,1   140,7  57,5 36,9 35,8
Fjerkrækød 110,2  124,5   117,3  20,6 22,7 21,3
      

Kilde: Danmarks Statistik
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tallene for kødforbrug er fra Danmarks Statistik. Disse data er opgjort ud 
fra overordnede produktbalancer, og er dermed omgærdet med en del 
usikkerhed som følge af Danmarks store eksportandel. Data fra Dtu Fø-
devareinstituttet viser stort set uændret forbrug af kød de seneste år.

FortSAt StØrre eFterSPØrGSeL For ØKoLoGI
Danskerne har fået smag for økologiske produkter, og i løbet af de sidste 
fem år er detailomsætningen af økologiske fødevarer mere end fordob-

maGre mejeriproDukTer bliver  
mere populære

udviklingen i de senere år har især været præget af et højere forbrug af 
magre mejeriprodukter. Det samlede forbrug af konsummælk faldt 1,5 
pct. fra 2008 til 2009, men på trods heraf sås en stigning på næsten 2,5 
pct. i forbruget af mini- og skummetmælk, der som den eneste mælke-
type vandt frem i 2009. Kærnemælksforbruget faldt med over 11 pct., 
mens forbruget af sød- og letmælk faldt 5,5 pct. Ligeledes faldt crème 
fraiche- og tykmælksforbruget med hhv. 3,8 pct. og 7,3 pct. Både piske-
fløde og yoghurt oplevede dog fremgang i 2009 med en stigning på hhv. 
7 pct. og 4 pct. Forbruget af smør og ost er forholdsvis konstante størrel-
ser, og for begge produkter var udviklingen i 2009 uændret.

KØDForBruG er StABILt
Der har gennem længere tid været en tendens til fald i forbruget af svine-
kød til fordel for fjerkræ- og oksekød, men denne udvikling er nu ændret. 
Alle kødtyper oplevede et lille fald fra 2008 til 2009, hvor især forbru-
get af fjerkrækød oplevede et stort fald på over 6 pct. til sammenligning 
faldt forbruget af svine- og oksekød begge med godt 3 pct. 

forbrug og 
EKSporT
Danskernes fødevareforbrug er præget af et stigende forbrug 
af økologiske varer. De økologiske varer sælges også udenfor 
landets grænser. samlet set er der stor efterspørgsel efter 
de danske fødevarer rundt om i verden. Den samlede danske 
eksport af landbrugsvarer og agroindustrielle produkter 
udgjorde 102 mia. kr. i 2009, hvilket er 21 pct. af Danmarks 
samlede vareeksport. 

uDVIKlINgEN I 
DE SENErE år 
har ISÆr VÆrET 
prÆgET af ET hø-
jErE forbrug af 
MAgRE MEjERi-
pROduKTER



Tabel 3.2

uDviklinGen i føDevareposTen i DeT privaTe forbruG

 Mio. kr. Pct. fordeling

 1995-99 2006 2008 2009* 1995-99 2006 2008 2009*

fødevarer:
Kød 15.527 19.326 21.199 19.920 25 26 25 25
Fisk 2.783 3.104 3.800 3.570 4 4 4 4
æg 991 1.115 1.353 1.271 2 1 2 2
Mælk, fløde, yoghurt mv. 4.899 6.161 6.688 6.284 8 8 8 8
ost 3.315 4.091 4.526 4.253 5 5 5 5
Smør, margarine og svinefedt 2.034 2.198 2.777 2.609 3 3 3 3
Mel, gryn, brød og kager 10.147 12.264 13.854 13.018 16 16 16 16
Frugt og grønsager 8.349 11.178 11.398 10.711 13 15 13 13
Kartofler mv. 1.647 1.705 2.249 2.113 3 2 3 3
Sukker 420 455 573 538 1 1 1 1
Flødeis, chokolade og 
sukkervarer 9.219 10.483 12.587 11.827 15 14 15 15
Andre fødevarer 2.753 3.197 3.758 3.531 4 4 4 4

Fødevarer i alt 62.083 75.277 84.760 79.647 100 100 100 100

heraf jordbrugsvarer
husdyrprodukter 29.549 36.065 37.909 40.342 48 48 48 48
planteprodukter 20.563 25.215 28.392 26.380 33 33 33 33

Samlet privat konsum 564.392 786.583 845.511 817.581    
Fødevarernes andel af 
privat konsum, pct. 11 10 10 10

Anm.: ekskl. fødevareforbrug i restauranter, offentlige institutioner mv.

Kilde: Danmarks Statistik og skøn.
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let. I 2009 udgjorde den økologiske markedsandel omkring 8 pct. af sal-
get af fødevarer.

Især drikkemælk har i længere tid ligget i front som et af de bedst sæl-
gende økologiske produkter med en markedsandel på omkring 35 pct. af 
mælkeforbruget i Danmark. Babymad er det bedst sælgende økologiske 
produkt med en andel på omkring 90 pct. Salget af økologisk kød er fort-
sat lavt, og udgør kun omkring 1 pct. af kødmarkedet, dog lidt højere for 
oksekød med 3 pct.

Store BevæGeLSer På FØDevArePrISerne
Prisudviklingen på fødevarer er påvirket af internationale forhold, 
hvor der det seneste år har været tale om faldende priser på flere af de 
væsentligste landbrugsvarer. udviklingen i fødevarepriserne fra 2008 
til 2009 oplevede et fald på 0,24 pct. Dette var lavere end den almin-
delige udvikling i forbrugerpriserne, som ellers var svagt stigende med 
1,33 pct.

Der er stor forskel i prisudviklingen for de enkelte grupper af fødevarer 
det seneste år. udviklingen har dog været ganske moderat, hvis man sam-
menligner med de senere års forbrugerprisudviklinger. For kød har pris-
udviklingen det senest år været uændret, og følger dermed omtrentlig 
samme udvikling som den generelle udvikling for fødevarepriserne.

en stor del af fødevarerne er faldet i pris det seneste år. Dette gør sig 
især gældende for varegruppen mælk, ost og æg, hvor prisen i 2009 
faldt med 4,1 pct. i forhold til 2008. ydermere sås der prisfald for va-
regrupperne frugt og smør, spiseolie og margarine samt grøntsager. 

EN STor DEl af 
føDEVarErNE Er 
falDET I pRiS DET 
SENESTE år

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 3.3  –  Detailomsætningen af økologiske fødevarer i Danmark i mio. kr., 2003-2009
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Tabel 3.4

økoloGisk markeDsanDel for 
uDvalGTe føDevarer, pcT. 

produkt 2009

Havregryn 35,9
Mælk 35,0
Frugtsaft 27,9
æg 26,4
Hvedemel 23,8
Pasta 23,5
Smør/ blandingsprodukt 14,8
Grøntsager 13,1
Marmelade 10,7
Surmælk 10,4
Frugt 8,5
juice 8,1
Kaffe 6,8
Fast ost 5,4
Dybfrost 5,0
rugbrød 4,4
oksekød 3,4
Cerealier 2,6
Kødpålæg 1,6
Svinekød 0,9
Kylling 0,8
total 8,0

De økologiske andele for varegrupperne er 

beregnet på baggrund af værdi.

Kilde: GfK ConsumerScan og Økologisk Landsforening
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DAnSKerne BruGer 10 PCt. AF InDKoMSten På FØDevArer
De danske forbrugeres udgifter til fødevarer har i de senere år ligget sta-
bilt omkring 10 pct. af det samlede forbrug. De senere års ændringer i 
fødevarepriser har ikke ændret væsentligt på andelen af det samlede be-
løb, der anvendes på fødevarer.

Fødevarernes andel af det samlede private forbrug er faldet over tid. 
For 40 år siden tegnede fødevarerne sig for næsten 18 pct. af det private 
forbrug, hvor andelen i 2009 var knap 10 pct. Denne udvikling skal dog 
sammenholdes med det faktum, at fødevarer er blevet billigere i løbet af 

de senere årtier. Her er der bl.a. tale om, at de mange produktivitetsge-
vinster, der er opnået i fødevarevirksomhederne, er kommet forbrugerne 
til gode ved lavere fødevarepriser. 
 
Ligeledes kan den faldende procentsats ses som funktion af en kontinuerligt 
stigende disponibel indkomst, hvor en mindre del af indkomsten anvendes 
til fødevarer. en stigende indkomst benyttes på andre varer end fødevarer. 

I Middelhavslandene anvendes en større andel af forbrugerkronen til fø-
devarer end i de nordeuropæiske lande. en del af denne forskel er økono-
misk betinget, men kulturelle forskelle spiller også en rolle.

Der er ForSKeL MeLLeM DAnSKe oG uDenLAnDSKe FØDevArer
Mange ting påvirker sundheden, og mad er et vigtigt element. Derfor 
er fødevareerhvervet en vigtig aktør angående sundhed, og som et land 
med en betydelig fødevareeksport kan Danmarks fødevaresektor bidrage 
til at forbedre sundheden, ikke blot i Danmark, men også i andre lande.

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 3.5  –  Ændring i forbrugerpriserne, 2008-2009, pct
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Kilde: Fødevarestyrelsen

Figur 3.6  –  Salmonella i dansk kød i pct., 2002-2008
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Kilde: Fødevarestyrelsen

Figur 3.7  –  Salmonella i importeret kød i pct., 2002-2008
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Fødevaresikkerhed er netop en særlig kompetence for det danske 
fødevareerhverv, og dermed også en vigtig konkurrenceparameter. 
Foderstofproducenter, landmænd, slagterier og andre forarbejdnings-
virksomheder er underlagt kontrolsystemer, hvor der undersøges for 
blandt andet tilstedeværelsen af sygdomsfremkaldende og uønskede 
stoffer i produkterne. via et højt niveau for fødevaresikkerhed bidrager 
fødevareproducenterne til opretholdelsen af et sundt fødevareudbud.

Færre SALMoneLLA I DAnSKe FØDevArer
At man i Danmark tager fødevaresikkerhed seriøst, ses blandt andet, 
når man betragter værdierne af salmonella i dansk kød. Salmonellabak-
terier kan forekomme i æg, fjerkræ-, svine- og oksekød. Som led i over-
holdelse af eu’s zoonosedirektiv har myndigheder og brancher siden 
1995 iværksat handlingsplaner for at forebygge og bekæmpe forekom-
sten af salmonella i bl.a. æg, fjerkræ, svin og kvæg, og man har opnået 

DEr Er VÆSENTlIg 
højErE rISIKo for 
pESTicidRESTER 
I uDENlaNDSK 
frugT

gode resultater med handlingsplanerne. Forekomsten af salmonella i 
dansk kød er meget lav sammenlignet med udenlandsk produceret kød.

DAnSK FruGt oG GrØnt InDeHoLDer FærreSt PeStICIDer
I en sammenligning med andre eu-lande og den øvrige verden, har 
frugt og grøntsager produceret i Danmark et meget lavt indhold af pe-
sticidrester. Især de danskproducerede grøntsager udmærkede sig ved, 
at der i 2008 ikke var nogen påviste tilfælde, hvor pesticidindholdet 
overskred maksimalgrænseværdien. Samme tendens gør sig gældende 
for frugt. Dansk frugt har en meget høj andel, hvor der ikke er fundet 
pesticidrester. Der er væsentlig højere risiko for pesticidrester i uden-
landsk frugt.

Danmark sætter hermed et godt eksempel i forhold til at opretholde et 
højt niveau af sunde varer og prioritere borgernes sundhed højt.
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Kilde: Fødevarestyrelsen, *MRL = Maksimal grænseværdi

Figur 3.8  –  Pesticidindhold i frugt, 2008
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Kilde: Fødevarestyrelsen, *MRL = Maksimal grænseværdi

Figur 3.9  –  Pesticidindhold i grøntsager, 2008
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StIGenDe HAnDeL MeD ØKoLoGISKe FØDevArer
I takt med at efterspørgslen på økologiske varer er vokset markant de 
senere år, så er udenrigshandlen også vokset tilsvarende. Især stiger im-
porten og fra 2007 til 2008 steg denne med 68 pct. fra 822 mio. kr. til 
1.383 mio. kr. Heraf udgjorde frugt og grøntsager 35 pct. den største 
andel, efterfulgt af kornvarer på 23 pct. Frugt og grøntsager steg med 
59 pct. og kornvarer steg med 65 pct. fra 2007 til 2008. Samlet set er 
importen af økologiske varer steget med 339 pct. siden 2004.

eksporten af økologiske varer er også stigende, men ikke nær så meget 
som importen. Den vigtigste eksportvare er animalske produkter, som 
udgør godt 58 pct. af økologieksporten. Kornprodukter indtager en an-
denplads med 12 pct. af eksporten. I 2008 udgjorde den økologiske eks-
port 653 mio. kr.

ØKoLoGI HAnDLeS PrIMært MeD nABoLAnDene
Danmarks økologiske udenrigshandel er koncentreret på forholdsvis få 
samhandelspartnere. Af eksporten aftager de ti største eksportmarkeder 
mere end 95 pct. af den samlede økologiske eksport. Det er primært nær-
markederne såsom tyskland, Storbritannien, Holland og Belgien samt 
de øvrige skandinaviske lande, som aftager de danske økologiske varer. 
Den økologiske import er ligeledes koncentreret om få lande. 97 pct. af 
den samlede værdi af varer stammer fra de ti største samhandelspart-
nere. Italien er det væsentligste land med en importandel på 24 pct. af 
den samlede økologiske import. tyskland og Holland er også væsentlige 
lande som leverandører af økologiske fødevarer.
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føDevareerhverveTs anDel af samleT vareeksporT

figur 3.10  

Kilde: Danmarks Statistik
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Landbrugseksporten ekskl. eksportstøtte var på 59,6 mia. kr. i 2009 eller 
4 mia. kr. lavere end rekordåret 2008. Finanskrisen blev for alvor kick-
startet den 15. september 2008, hvor den amerikanske investeringsbank 
Lehman Brothers gik konkurs. Frygten blev fastfrosset i den globale øko-
nomi, med yderst begrænset risikovillighed og handlefrihed. Den danske 
vareeksport ekskl. landbrugseksporten faldt 16,6 pct. fra 2008 til 2009. 
Landbrugseksporten blev også ramt af afmatningen, men ikke i samme 
grad, da faldet blot blev 5,9 pct.

Danmarks samlede vareeksport udgjorde 495 mia. kr. i 2009, heraf ud-
gjorde landbrugs- og fødevareeksporten tillagt den agroindustrielle eks-
port lidt over 100 mia. kr. eller sagt på en anden måde, fødevareklyngen 
stod for knap 21 pct. af den samlede danske vareeksport i 2009. eksport-
støtten er så godt som udfaset; den udgør knap 5 promille mod knap 12 
procent i 1990. om ganske få år er støtten formentlig væk.

eu aftager hovedparten af alle varer, med tyskland i spidsen (13,6 mia. 
kr.) efterfulgt af Storbritannien (7,2 mia. kr.) og Sverige (5,3 mia. kr.). 
Selvom der eksporteres til over 150 lande udgør eksporten til de fem 
største lande 57,9 pct. mod 56,4 pct. i 2008.

MilliARdEKSpORT FRA FødEVAREERHVERVET
eKSPorten AF LAnDBruGSvArer oG AGroInDuStrIeLLe ProDuKter yDer 
et væSentLIGt BIDrAG tIL Den DAnSKe HAnDeLSBALAnCe MeD en SAMLet 
eKSPortværDI På 102 MIA. Kr. I 2009 SvArenDe tIL 21 PCt. AF DAnMArKS 
SAMLeDe eKSPort.

LAnDBruGSeKSPorten 
HAr KLAret SIG GoDt 
GenneM KrISen



Kilde:  Danmarks Statistik

Figur 3.13  –  Udenrigshandel med økologiske varer, mio. kr.
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Kilde: Danmarks Statistik

Figur 3.12  –  Landbrugseksport opdelt på lande og varer, 2009
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Kilde: Danmarks Statistik

Figur 3.11  –  Danmarks eksport af landbrugsvarer og agroindustrielle produkter i mia. kr., 1998–2009
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Tabel 4.1

proDukTion oG inDkomsTDannelse i føDevareerhverveT, mia. kr.

 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* pct. 
         æn-
         dring

Produktionsværdi i 
basispriser 126,3 120,5 127,7 128,5 132,8 143,2 155,2 156,2 0,6
-  Forbrug i 
 produktionen 97,4 92,6 99,0 102,1 101,3 112,0 124,4 124,6 0,1

= Bruttoværditilvækst 29,0 28,0 28,7 26,4 31,5 31,1 30,8 31,7 2,7
-  Andre produktions-
 skatter, netto -5,0 -4,8 -5,2 -5,4 -7,5 -7,4 -7,7 -7,5 -3,0

= Bruttofaktorind-
 komst 34,0 32,8 33,9 31,8 39,0 38,5 38,6 39,2 1,6
-  Aflønning af ansatte 16,0 16,7 16,6 16,1 19,9 20,7 21,6 20,9 -3,0

= Bruttooverskud af
  produktion og
  blandet indkomst 17,9 16,1 17,3 15,7 19,1 17,7 17,0 18,2 7,4

Anm. Der er ikke korrigeret for intern omsætning. 

Kilde: Danmarks Statistik, FØI og egne beregninger
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lanDbruGeTs proDukTionsværDi  
sTiGer forTsaT 
 
Den foreløbige opgørelse viser, at produktionsværdien fra fødevareer-
hvervet blev 156 mia. kr. i 2009. Med foreløbig menes, at opgørelsen 
er baseret på nationalregnskabet, hvor de seneste år er fremskrevet på 
baggrund af relevante kilder. værdien af produktionen steg knap en pro-
cent fra 2008 til 2009, mens bruttoværditilvæksten steget 2,7 pct. som 
følge af et lavere forbrug i produktionen. 

Aflønningen til ansatte inden for fødevareproduktion var på 20,9 mia. 
kr., hvilket er 0,6 mia. kr. lavere end året før. Det tilskrives 6.000 færre 
beskæftigede personer og den finansielle situation med afdæmpet løn-
udvikling.  

en oversigt af erhvervets driftsgrene viser, at navnlig svineproduktionen 
leverer en høj bruttoværditilvækst, svarende til knap halvdelen af erhver-
vets bruttooverskud. Kvæg- og mælkeproduktionen leverer i runde tal en 
fjerdel af bruttoværditilvæksten.

føDEVarE-
ErhVErVETS bIDrag 
TIl SamfuNDET
fødevareerhvervet yder et betydeligt bidrag til opret-
holdelsen af det danske velfærdssamfund. Det sker blandt 
andet ved en betydelig beskæftigelse ikke mindst regionalt. 
De mange arbejdspladser skaber økonomisk vækst. Derud-
over betaler fødevareerhvervet en lang række skatter og af-
gifter, som også er med til at finansiere det danske samfund.

FØDevAreerHvervet BeSKæFtIGer Færre PerSoner
Fødevareerhvervet beskæftigede 145.400 personer i 2009 – 99.000 di-
rekte i fødevareerhvervet og 46.000 i afledte støtteerhverv hvilket om-
fatter alt lige fra den lokale elektriker på gården, over bankmanden til 
vognmanden. Cirka 65 pct. af alle jobs kan henføres til eksporten. Antal-
let af stillinger i de afledte følgeerhverv har ligget stabilt de seneste 8 år.

Hvert år bliver der skabt danske skattepligtige lønninger på knap 36 mia. 
kr. som følge af fødevareerhvervets produktion. Med et skattetryk på 
48,2 pct. betyder det, at der alene i 2009 gik 17,3 mia. kr. til statskassen 
fra danske lønninger som følge af fødevareproduktionen i Danmark.

over tid er beskæftigelsen faldet i såvel primærproduktionen som i forar-
bejdningssektoren. I 1966 var der alene i primærlandbruget beskæftiget 
250.000 personer, mens der i 2009 var 53.900 personer. Forarbejdnings-

proDuKTIoNS-
VÆrDIEN fra 
føDEVarEErhVEr-
VET blEV 156 MiA. 
KR. I 2009



Tabel 4.2

 føDevareerhverveTs beskæfTiGelse, personer 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009*

Primær landbrug 62.100 60.000 57.100 56.300 54.700 54.000 54.700 53.900
Gartneri 11.600 11.500 11.000 10.200 10.100 10.200 10.500 10.100

Primær jordbrug 73.700 71.500 68.100 66.500 64.700 64.200 65.100 64.000

Landbrugsservice 5.000 4.600 4.600 4.500 4.400 4.500 4.600 4.500
Slagterier og kødkonserves 24.100 23.600 22.100 19.200 18.700 18.400 18.400 17.100
Mejerier 10.400 10.100 9.600 9.500 9.200 9.100 9.100 8.400
Grønt- og frugtkonserves-
fabrikker 2.300 2.200 2.000 1.900 1.900 1.900 1.800 1.700
oliemøller 100 100 100 100 100 100 100 100
Sukkerfabrikker 900 800 600 700 700 700 700 600
Fremstilling af foderstoffer mv. 2.800 3.200 3.300 2.900 2.800 2.700 2.700 2.500

Forarbejdning mv. i alt 45.500 44.600 42.300 38.900 37.800 37.400 37.400 35.000

Fødevareerhvervet i alt 119.200 116.100 110.400 105.400 102.500 101.600 102.500 99.000

Forsynings- og service-
virksomheder 45.000 43.800 41.400 44.300 45.800 47.900 49.000 46.400

Samlet beskæftigelse 164.300 159.900 151.800 149.700 148.300 149.500 151.500 145.400
-heraf lønmodtagere 118.400 116.900 112.000 110.800 110.700 113.200 115.200 109.000

Anm. nationalregnskabets afgrænsning af beskæftigede er ikke sammenlignelig med den registerbaserede beskæftigelsesstatistik. 

Beskæftigelseseffekten er eksklusiv investeringer i jordbrugssektorens virksomheder.

Kilde: Danmarks Statistik, FØI og egne beregninger

Tabel 4.4

proDukTion oG inDkomsTDannelse i føDevareerhverveT i 2005 
forDelT på DrifTsGrene, mia. kr.

 salgs-
 afgrøder kvæg svin fjerkræ pelsdyr Gartneri i alt

Produktionsværdi i basispriser 14,8 47,9 50,3 5,0 4,2 6,4 128,5
-  Forbrug i produktionen 12,9 41,0 37,7 3,4 3,0 4,1 102,1

= Bruttoværditilvækst 2,0 6,9 12,6 1,5 1,2 2,2 26,4
-  Andre produktionsskatter 
 og støtte, netto -3,8 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4

= Bruttofaktorindkomst 5,8 8,5 12,6 1,5 1,2 2,2 31,8
-  Aflønning af ansatte 1,6 5,3 6,3 0,6 0,3 1,9 16,1

= Bruttooverskud af 
 produktion og blandet 
 indkomst 4,2 3,1 6,3 0,9 0,9 0,3 15,7

Anm. Der er ikke korr. for intern omsætning.; i alt er derfor mindre end summen af driftsgrene. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Kilde: Danmarks Statistik, FØI og egne beregninger

Figur 4.3  –  Udviklingen i fødevareerhvervets beskæftigelse i antal personer, 1.000
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graden af fødevarerne er steget, primærjordbruget efterspørger flere 
ydelser fra forsyningsvirksomhederne, og arbejdsproduktiviteten i det 
primære jordbrug har været større end i forarbejdningssektoren. effek-
ten heraf har været, at for hver beskæftiget på landbrugs- og gartneribe-
drifter i 2009, var der beskæftiget 1,3 person i andre virksomheder. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregniner

figur 4.5

føDevareerhverveTs beskæfTiGelse som anDel af privaTe ansaTTe

Landbruget, fødevarevirksomhederne samt de deraf afledte erhverv har 
stor betydning i de såkaldte udkantskommuner. 

Kriteriet for betegnelsen udkantskommune er defineret af By- og Land-
skabsstyrelsens opdeling i Landsplanredegørelsen, der danner baggrund 
for eu’s Landdistriktsprogram for fordeling af landdistriktsmidler. opde-
lingen foretages ud fra 14 forskellige kriterier, herunder befolkningsmøn-
stre, indkomster, beskæftigelse, landbrugets betydning mv. Der skelnes 
mellem 4 kommunetyper; yderkommuner (16), landkommuner (29), 
mellemkommuner (18) og bykommuner (35). 

Landbrugs- og fødevareerhvervets store betydning for udkantskommu-
nerne fremgår bl.a. af, at landbrugs- og fødevareerhverv udgør 9,8 pct. 
af den samlede beskæftigelse i udkantskommunerne, som her defineres 
som summen af yderkommuner og landkommuner. I yderkommunerne 
udgør erhvervene 12,7 pct. af den samlede beskæftigelse. I landkommu-
ner udgør erhvervene 8,9 pct. af den samlede beskæftigelse.

Desuden udgør erhvervet mere end 10 pct. af beskæftigelsen i 23 af lan-
dets 98 kommuner. I over halvdelen af de danske kommuner har land-
brugs- og fødevareerhvervet over 1.000 arbejdspladser. 

Knap 100.000 af de godt 145.000 i landbrugs- og fødevareerhverv er 
beskæftiget i udkantskommunerne. Det betyder samtidig, at erhvervet 
genererer ca. 50.000 arbejdspladser i de øvrige kommuner.

< 5 pct.

5 - 10 pct.

> 10 pct.

STOR REgiOnAl bESKÆFTigElSE
BeSKæFtIGeLSeSMæSSIGt SPILLer FØDevAreerHvervet en Stor roLLe SPe-
CIeLt I uDKAntSKoMMunerne. I 23 KoMMuner – SvArenDe tIL en FjerDeL 
AF ALLe KoMMuner – BeSKæFtIGer FØDevAreerHvervet over 10 PCt. AF 
ALLe De BeSKæFtIGeDe I KoMMunen.

Den reGIonALe 
BeSKæFtIGeLSe I FØDevAre-
erHvervet er HØj



Tabel 4.6

lanDbruGeTs GrunDværDi oG ejenDomsskaTTer, mio. kr. 1)

 Grundværdi ejendomsskatter

skatteår: 
2000 58.000  674
2001 64.800  935
2002 73.900  1.000
2003 75.500 2)  1.070 
2004 88.700 2)  1.030
2005 91.600 2)  905
2006 132.200 2)  905
2007 …  889
2008  199.600 2)  932
2009   976
2010*   1.045

1)  Inkl. skat på stuehuse.

2) pr. 1. oktober

Kilde: egen bearbejdning af tal fra told- og Skattestyrelsen og Danmarks Statistik.
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FØDevAreerHvervet BetALer MAnGe SKAtter oG AFGIFter 
Som led i kommunalreformen opkræves grundskylden fra og med 2007 
alene af kommunerne. Der opkræves i 2010 højst 12,3 promille i grund-
skyld af produktionsjord. 

Landbrugets samlede ejendomsskatter stiger med 68 mio. kr. fra 2009 
til 2010 og udgør 1.045 mio. kr. For 2011 forventes et fald i ejendoms-
skatten på 400 mio. kr. som følge af en nedsættelse af grundskylden på 
produktionsjord.

Der blev i 2009 opkrævet et samlet pesticidafgiftsprovenu på 440 mio. 
kr., hvilket er lavere end året før, hvor der blev opkrævet 572 mio. kr. en 
del af pesticidafgiftsprovenuet tilbageføres til promillefondene. ved afta-
len om Grøn vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti, blev tilbage-
førelsen af pesticidafgifter ændret fra og med 2010.

ejenDoMSSKAtterne HAr Stor InDvIrKnInG På LAnDBruGet
For 2010 udskrives ejendomsskatterne på grundlag af den offentlige 

ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008. ejendomsskatten, der benæv-
nes grundskyld, opkræves af kommunen. Som led i kommunalreformen 
blev amternes grundskyldsopkrævning ved årsskiftet 2006/2007 over-
ført til kommunerne.

Siden kommunalreformen har der for produktionsjord været et loft over 
grundskyldspromillen på 12,3 promille. Der er intet nedslag i grund-
skyldspromillen på den del af grundværdien, som vedrører stuehuset. 
Her kan grundskyldspromillen udgøre mindst 16 og højst 34 promille, 
hvilket svarer til det, der gælder for boliger generelt.

I foråret 2003 blev der indført et loft over stigningen i grundlaget for 
ejendomsskatten på højst 7 pct. Loftet er fastsat til 7 pct. både i 2009 
og 2010.

Landbrugets samlede ejendomsskatter udviser en mindre stigning fra 
2009 til 2010. Det skyldes, at loftet over stigningen i grundlaget for ejen-
domsskatten bevirker, at grundlaget for udskrivning af grundskylden sti-
ger med 7 pct. 

Landbrugets samlede ejendomsskatter udgør 1.045 mio. kr. i 2010, hvilket 
svarer til 366 kr. pr. ha. For 2011 forventes et fald i ejendomsskatten på 400 
mio. kr. Det skyldes en nedsættelse af grundskylden på produktionsjord på 
500 mio. kr. som led i aftalen om Grøn vækst 2.0, hvoraf 473 mio. kr. vedrø-
rer landbrugsejendomme. Herudover er der en generel stigning på 73 mio. 
kr. som følge af stigningen på 7 pct. i grundlaget for grundskylden.

Det samlede jordbrugserhverv bestående af landbrug, gartneri og skov-
brug betaler i 2010 en samlet ejendomsskat på 1,1 mia. kr.

Den oFFentLIGe vurDerInG er uDGAnGSPunKt For SKAtterne
Fra og med 2003 bliver vurderingen af erhvervsejendomme kun foreta-
get i lige år, mens parcelhuse vil blive vurderet i ulige år. Der vil i årene 
uden vurdering ske en regulering af ejendomsværdien på grundlag af 
værdistigningen på de enkelte ejendomskategorier. 

Der er vurderet 110.648 ejendomme pr. 1. oktober 2008 som land-
brugsejendomme, heraf 21.978 ubebyggede ejendomme. Den samlede 
ejendomsværdi udgør 688 mia. kr., hvoraf grundværdien udgør 200 mia. 

laNDbrugETS 
SamlEDE EjEn-
dOMSSKATTER 
uDgør 1.045 mIo. 
Kr. I 2010, hVIlKET 
SVarEr TIl 366 Kr. 
pr. ha.



Tabel 4.7

jorDbruGeTs pesTiciDafGifT, mio. kr.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2)

Samlede provenu 423 412 363 445 572 440 425
tilbageført 1) 308 330 351 342 302 369 250

nettopesticidafgift 115 82 12 103 270 71 175

1) tilbageførelsen til promilleafgiftsfonden sker på følgende måde:

Fra og med 2010 er tilbageføres et fast beløb på 250 mio. kr.

I perioden 2004-2009 blev 83 pct. af provenuet tilbageført 

Siden 2007 sker tilbageførslen i det 2. år efter opkrævningen

2) Skøn

Kilde: Skatteministeriet.
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kr. Grundværdien af landbrugsjord steg således med 52 pct. fra 2006 til 
2008. Loftet over stigningen i grundskylden bevirker, at stigningen på 52 
pct. i grundværdien pr. 1. oktober 2008 indfases over en årrække. Den 
næste offentlige ejendomsvurdering af landbrugsejendomme gennem-
føres 1. oktober 2010.

PeStICIDAFGIFter er HØje
Pesticidafgiften for insektmidler opkræves med 35 pct. af detailprisen 
inkl. afgift, men uden moms. Det svarer til ca. 54 pct. af detailværdien 
uden afgift. For ukrudtsmidler, svampemidler og vækstreguleringsmidler 
opkræves pesticidafgiften med 25 pct. af detailprisen inkl. afgift, men 
uden moms. Det svarer til 33 pct. af detailværdien uden afgift.

Med aftalen om Grøn vækst i 2009 er det besluttet at omlægge pesticid-
afgiften, så der pålægges de højeste afgifter på de mest miljø- og sund-
hedsbelastende pesticider. 

en DeL AF PeStICIDAFGIFterne tILBAGeFØreS tIL LAnDBruGet
Som en del af pesticidafgiftordningen tilbageføres en del af de opkræ-
vede midler til jordbrugets fonde. Midlerne overføres fra Skattemini-
steriet til Fødevareministeriet som promillemidler, der fordeles mellem 
promilleafgiftsfondene mv. Promilleafgiftsfondene har til formål at 
styrke erhvervets udvikling, og finansierer blandt andet forsknings- og 
udviklingsaktiviteter. 



Tabel 4.8

føDevareerhverveTs DirekTe enerGiafGifTer, mio. kr.

 1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

fødevareerhvervet
energiafgifter 67 208 223 227 248 246 247 249
Co

2
-afgifter 179 400 403 403 379 369 368 362

Svovlafgifter 0 7 10 6 4 3 4 3
Fødevareerhvervet 245 615 636 636 631 618 620 614
        
Indeks, 2002=100 40 100 103 103 103 100 101 100

underopdeling

primær landbrug
energiafgifter 0 0 0 0 0 0 0 0
Co

2
-afgifter 102 267 268 265 250 248 254 253

Svovlafgifter 0 4 6 4 2 2 3 3

forarbejdningssektor
energiafgifter 67 208 223 227 248 246 247 249
Co

2
-afgifter 77 133 136 138 129 120 115 109

Svovlafgifter 0 3 4 2 1 1 1 1

Kilde. egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik
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Med aftalen om Grøn vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti er 
tilbageførelsen af pesticidafgifter ændret fra og med 2010, således at der 
årligt overføres 250 mio. kr. via Fødevareministeriet til promilleafgifts-
fondene mv. De øvrige midler bliver overført til forskellige aktiviteter og 
fordeles mellem Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

I perioden 2004 - 2009 blev der overført 83 pct. af pesticidafgiften til 
promilleafgiftsfondene mv. I praksis blev overførslen fastsat med 2 års 
tidsforskydning. De øvrige 17 pct. af pesticidafgiften blev overført til for-
skellige aktiviteter, og fordeles mellem Miljøministeriet og Fødevaremi-
nisteriet. Beløbet til promilleafgiftsfondene mv. har i perioden 1996 til 
2004 udgjort 4,3 promille af jordbrugets grundværdier.

Store uDGIFter tIL enerGIAFGIFter 
Det nuværende energiafgiftssystem blev indført ved den grønne lovaf-
giftspakke i 1995, hvor afgifterne blev omlagt til at være afhængige af 
energiens anvendelse. Afgiftsbetalingen blev herefter klassificeret efter, 
om energiforbruget var tung proces, let proces eller anvendt til rum-
varme. Samtidig blev afgiftsbelastningen gradvis øget over en årrække. 
Der skete en mindre omlægning af afgiftssatserne for de enkelte energi-
kilder pr. 1. januar 2005. 

en stor del af de grønne afgifter tilbageføres til erhvervet via lønsummen, 
herunder nedslag i arbejdsgivernes arbejdsmarkedsbidrag. Da tilbagefø-
ringssatsen er ens for alle brancher i Danmark, betød det for især primær-
landbruget, hvor forholdet mellem ”antal beskæftigede” og ”energifor-
brug” var meget skævt, at erhvervet er markant underkompenseret. For 
at primærlandbruget skulle komme på niveau med andre erhverv, er der 
efterfølgende oprettet særligt målrettede puljemidler. 

Dette til trods er der fortsat et stort spænd mellem landbrugets faktiske 
Co

2
-afgiftsbetaling og tilbageførslen heraf. Siden indførelsen af eu’s Co

2
-

kvotemarked den 1. januar 2005 er fødevareerhvervet blevet belastet 
med ekstraomkostninger. Det skyldes de indirekte omkostninger, der føl-
ger af prisovervæltningen på energiprodukter. Der er således tale om en 
dobbeltregulering, hvor der reguleres med både afgifter og kvoter.

PrISen På SPILDevAnD StIGer 
vand er en meget central råvare for fødevareerhvervet i Danmark. På 
grund af store krav til hygiejnen bruger fødevarevirksomhederne meget 
vand, hvilket betyder, at både vandforsyningen og spildevandsforsynin-
gen er helt essentielt for erhvervets udvikling og konkurrenceevne. 

omkostningsstrukturen og prisfastsættelsen i forbindelse med rensning 
af spildevand er derfor af stor betydning for erhvervet. Spildevandspri-
serne er steget eksplosivt de seneste 10 år. Siden 2000 er alene vandaf-
ledningsafgiften steget med 80 pct. i Danmark, mens det generelle pris-
niveau blot er steget 20 pct. Ifølge seneste opgørelser fra oeCD fremgår 
det, at Danmark med moms har de højeste priser på vand- og spildevand 
– mens Danmark uden moms ligger på en sikker andenplads. De danske 
slagterier bruger i dag cirka en tredjedel af den vandmængde pr. gris, der 
blev brugt for 25 år siden. Men forbruget har været konstant de seneste 

SpildEVAndS-
pRiSERnE Er STE-
gET EKSploSIVT 
DE SENESTE 10 år
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ti år. tilsyneladende er det svært at sænke forbruget yderligere pr. gris, 
uden det vil betyde forringelser af fødevaresikkerheden.

Spildevandsrensning i Danmark er typisk organiseret med centrale fælles 
renseanlæg, der renser spildevandet fra både borgerne og erhvervslivet 
i et geografisk område. De fælles forsyninger har traditionelt været ejet 
af kommunerne, indtil vandsektorloven trådte i kraft med krav om ud-
skillelse i selvstændige selskaber. De fleste selskaber er dannet i 2009. 
Der er pt. anmeldt 302 vandselskaber fordelt på 207 vandværker, 78 
spildevandsselskaber og 17 selskaber, der har både vand og spildevand 
i samme selskab

Kilde:  Danmarks Statistik

Figur 4.9  –  Prisudviklingen for vanda�edningsafgiften sammenlignet med den generelle prisudvikling i samfundet, Indeks 2000=100 
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nøGleTalsoversiGT

Landbruget har gennemgået en stor udvikling de seneste 30 år, hvor ho-
vedoverskrifterne er færre men større bedrifter, og samtidig er produk-
tionen blevet større ved brug af færre ressourcer pr. produceret enhed.

Tabel 5.1

nøGleTal for uDviklinGen i Dansk lanDbruG

 1980 1990 2000 2005 2007 2008 2009

Antal landbrugsbedrifter 114.213 76.978 52.662 50.069 43.065 41.835 40.024
Landbrugsareal, 1.000 ha 2.884 2.768 2.618 2.676 2.663 2.668 2.624
Gns. bedriftsstørrelse, ha 25 36 50 53 61 63 65

Beskæftigelse  
- Primærjordbrug    66.492 64.188 65.141 63.996
- Forarbejdning og forædling    38.875 37.389 37.382 34.984
- Afledte erhverv    44.346 47.931 48.982 46.436
Fødevareerhvervet i alt    149.713 149.509 151.505 145.416

Heraf lønmodtagere    110.836 113.167 115.239 108.973
Fødevareerhvervets andel af 
beskæftigelsen i pct.    5,5 5,3 5,3 5,1

Bruttoinvesteringer, mio. kr. 4.392 6.144 7.989 9.826 14.406 12.737 7.540

Antal malkekobesætninger 42.366 21.935 10.327 6.626 5.383 4.969 4.380
Antal svinebesætninger 67.708 29.903 13.231 9.015 7.213 5.819 5.041

Antal heste, 1.000 stk. 50 38 40 54 53 60 58
Antal malkekøer, 1.000 stk. 1.040 753 636 564 545 558 563
Antal svin, 1.000 stk. 9.957 9.497 11.922 13.534 13.723 12.738 12.369
Antal høner, 1.000 stk. 4.563 4.327 3.681 3.192 3.174 3.521 3.280

Korn i pct. af landbrugsareal 63 57 57 56 55 56 56
rodfrugter i pct. af 
landbrugsareal 8 8 4 3 3 3 3
Græs i pct. af landbrugsareal 23 20 23 25 25 27 28

Tabel 5.1  -  Fortsat

 1980 1990 2000 2005 2007 2008 2009

Handelsgødningsforbrug, 
kg pr. ha:
Kvælstof 135 144 95 78 72 83 75
Kalium 49 47 27 24 22 22 10
Fosfor 20 15 7 6 5 5 3

Høstudbytte, mio.afgrøde-
enheder 138 182 166 157 152 165 181

Mængdeindeks for den 
samlede landbrugsproduktion, 
1980 = 100 100 129 143 150 154 154 156

Landbrugets produktions-
værdi i alt, mio. kr. 32.411 59.499 52.524 53.156 61.141 62.990 57.120
Husdyrprodukter, mio. kr. 25.327 35.132 35.534 36.260 37.006 39.722 37.242
Planteprodukter, mio. kr. 7.084 22.665 15.357 14.109 21.516 20.060 16.656
Landbrugsmæssige tjenester 
mv., mio. kr. 0 1.566 1.318 2.787 2.619 3.208 3.222
rå- og hjælpestoffer, mio. kr. 18.584 33.990 33.989 36.787 46.341 53.609 50.404

Generelle driftstilskud, mio. kr. 458 374 394 6.988 7.329 7.696 7.462
Produktionsskatter, mio. kr. 1.165 1.531 846 1.016 1.017 1.081 1.132
Bruttofaktorindkomst, mio. kr. 13.120 22.279 20.104 22.512 21.379 16.259 13.308

Driftsresultat før renter, 
1.000 kr. pr. heltidsbrug  339 583 757 819 817 424
nettorenteudgifter af 
landbrug, 1.000 kr. pr. 
heltidsbrug  195 340 482 708 1.233 934
Driftsresultat, 1.000 kr. pr. 
heltidsbrug  144 243 275 111 -416 -510

Landbrugseksport, mio. kr. 28.105 47.548 55.509 56.031 58.921 63.330 59.867
do i pct. af totaleksport 28 21 14 11 11 11 12

Landbrugsaktiver i selveje, 
kontantværdi, mia. kr. 159 190 294 388 498 652 598
Gæld i pct. af kontantværdi 33 56 50 56 53 46 57
Forrentningsprocent på
heltidsbrug -0,3 4,0 2,8 1,4 0,7 0,5 -1,0

Kilde: Baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, Fødevareøkonomisk Institut og Landbrug & Fødevarer
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