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Velkommen til håndbogen for statistik og viden om fødevare

erhvervet. Vi er stolte af igen i år at kunne levere et faktabaseret 

opslagsværk. Det er vores håb, at Fakta om Erhvervet 2012 kan  

danne baggrund for kvalificeret viden om en af Danmarks aller

vigtigste kompetence klynger.

Materialet er indsamlet blandt mange forskellige kilder, men der  

er  hovedsagligt tale om data fra Danmarks Statistik, offentlige 

 myndigheder samt egne beregninger.
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Landbrugs-
produktion 
Landbrugsproduktionen i Danmark er mangfoldig, og omfatter mange 
forskellige produktionsgrene, lige fra produktion af svinekød, oksekød, 
fjerkrækød og mælk, til produktion af karto�elmel, græsfrø og minkskind. 
Produktionen sker på færre men større bedrifter end tidligere. Landbrugets 
indtjening har de seneste år været presset af lave priser på visse 
landbrugsvarer, samt høje priser på inputfaktorer.

76,7 mia.
Produktionsværdien af 

landbrugsprodukterne, når 
det forlader landmanden

8,79 mio. tons
Korn
Læs mere på s. 17

0,22 mio. tons
Fjerkrækød
Læs mere på s. 15

15 mio. stk.
Minkskind

Læs mere på s. 15

2,01 mio. tons
Svinekød
Læs mere på s. 15

4,88 mio. tons
Mælk
Læs mere på s. 15

0,15 mio. tons
Oksekød
Læs mere på s. 15



tabel 1.1

det dyrkede areals benyttelse, 1.000 ha

 1995-99 2008 2009 2010 2011

Vinterhvede  643   639   716   744   724 
Vårhvede  7   11   9   14   20 
rug  81   31   42   51   56 
Vinterbyg  174   127   141   143   131 
Vårbyg  530   581   443   426   471 
Havre, blandsæd og triticale  48   117   101   83   88 
     
Korn i alt  1.483   1.505   1.461   1.469   1.491 
     
Bælgsæd til modenhed  82   5   6   10   7 
oliehør 5         1  
    
Vinterraps  89   173   160   163   150 
Vårraps  34    1   1   2  
    
raps i alt  123   173   161   165   152
     
Kartofler  40   42   38   38   41  
Sukkerroer til fabrik  67   36   38   39   40 
Frø til udsæd  70   82   90   67   66 
     
Gartneriprodukter  22   22   21   20   20 
Andre arealer  1   20   52   41   44 
     
Korn til helsæd  109   52   56   63   57 
Majs til ensilage  43   159   169   172   174  
    
Foderroer  37   5   5   4   4 
Græs, lucerne mv. i omdriften  253   304   311   327   336 
Græs uden for omdriften  177   190   192   200   187  
    
Grovfoder, inkl. helsæd og majs  442   520   541   566   570 
     
Braklagte arealer i alt  197   71   6   10   4

Samlet dyrket areal  2.689   2.668   2.624   2.646   2.640 
Det dyrkede areal i pct.af Danmarks areal  62,4   61,9   60,9   61,4   61,3 

Kilde: Danmarks Statistik
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grundlag for produktionen

Danmarks dyrkede areal udgjorde i 2011 i alt 2.640.000 ha. De seneste 
års ændringer i det dyrkede areal skyldes ikke alene reel inddragelse 
af mere jord i dyrkningen, men også en ændret opgørelsesmetode. Der 
medregnes nu mere jord beliggende på små bedrifter samtidig med, at 
tidligere brakarealer igen er opdyrket. 

i 2011 var det samlede kornareal på 1.491.000 ha. Hvor arealet med især 
vårbyg samt vårhvede, rug, havre, blandsæd og triticale steg, sås et fald i 
dyrkningen af vinterhvede og vinterbyg.

Antallet af landbrugsbedrifter var i 2011 på 40.661, hvilket svarer til 
en svag tilbagegang i forhold til 2010. Strukturudviklingen fortsætter 
dermed. Der var dog i 2010 en fremgang i antallet af bedrifter. Frem
gangen var mere statistisk end reel, da opgørelsesmetoden var ændret, 
således at flere af de mindre bedrifter blev talt med. Det drejer sig om 
de bedrifter, som ikke har et dyrket areal. Ses der kun på de bedrifter, 
som har et dyrket areal, så er der også her blevet færre bedrifter i 2011 
i forhold til 2010.

Kvægbestanden faldt i 2011 med 3.000 stk. og blev dermed opgjort 
til 1.568.000 stk. Den samlede svinebestand blev i 2011 opgjort til 
12.932.000 stk., svarende til en tilbagegang på 1,8 pct. Antallet af søer 
faldt med 4,9 pct. i forhold til 2010.

HVEDE Er DEn MESt PoPuLærE KornArt i DAnMArK 
Danmarks areal udgør i alt 4.310.000 ha. i 2011 blev der dyrket 
2.640.000 ha, hvilket svarer til 61,3 pct. af det samlede areal. Det dyr
kede areal toppede i slutningen af 1930’erne med 3.268.000 ha, sva
rende til 76 pct. af Danmarks totalareal. En stor del af den landbrugs
jord, der i dag afgives til andre formål, anvendes til naturetablering og 
rekreative formål. 

Det skønnes, at det samlede dyrkede areal i 2012 vil være lidt mindre end 
i 2011, og med ændringer mellem afgrøderne bl.a. som følge af vejret, 
som påvirker afgrødevalget. Desuden er tidligere brakarealer fra 2008 
enten opdyrkede eller uopdyrkede i kategorien andre arealer.

i 2011 var  
deT samlede 
kornareal på  
1.491.000 HA. 



tabel 1.2

arealets og bedrifternes fordeling på bedriftsstørrelser

 Landbrugsareal Landbrugs og gartneribedrifter

 1995-99 2009 2010 2011 1995-99 2009 2010 2011

absolutte tal, 1.000 ha:
uden dyrket areal     814 679 1.980 1.848
under 5 ha 4 3 4 3 1.268 826 1.099 712
510 ha 74 62 58 58 10.139 8.615 8.031 8.125
1020 ha 192 108 112 109 13.204 7.556 7.785 7.559
2030 ha 214 112 106 100 8.668 4.532 4.304 4.076
3050 ha 433 195 191 181 11.109 5.018 4.896 4.669
50100 ha 836 435 426 406 12.003 6.034 5.925 5.634
100200 ha 599 728 702 687 4.512 5.176 4.981 4.847
over 200 ha 338 981 1.048 1.095 1.072 2.949 3.098 3.191

i alt 2.689 2.624 2.646 2.640 62.788 41.385 42.099 40.661
Gns. bedriftsstørrelse, ha     42,8 63,4 62,9 64,9

Kilde: Danmarks Statistik
note: Fra 2010 medregnes flere små bedrifter.

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut og Regnskabsstatistik fra Danmarks Statistik
Anm. Databrud i 2008 skyldes ny opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik
        

Figur 1.3  –  Udviklingen i antal bedrifter over 10 ha, 1.000 stk.
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landbrugsbedrifter i Danmark. i opgørelsen for hel og deltidslandbrug 
tælles de helt små bedrifter ikke med, hvilket er årsagen til, at figuren 
viser færre bedrifter end tabellen. 

BEDriFtErnE BLiVEr StØrrE 
Det var særligt antallet af bedrifter under 5 ha, som blev reduceret i 
2011. Antallet af bedrifter mellem 10 og 100 ha samt over 200 ha steg 
med henholdsvis 1,2 og 3,0 pct. Det resulterede i, at den gennemsnitlige 
bedriftsstørrelse voksede med godt 3 pct. til knap 65 ha pr. bedrift. ud
viklingen understøtter altså den fortsatte strukturudvikling, hvor produk
tionen koncentreres på større og færre bedrifter. 

Det skønnes, at antallet af både heltids – og deltidsbedrifter faldt i 2010. 
En bedrift er defineret som en bedrift med mere end 10 ha. Et heltids
brug er defineret som et brug med et standardarbejdskraftbehov på 
mindst et normalarbejdsår.

anTalleT af 
landbrugs
bedrifTer var i 
2011 på 40.661

i 2011 var det samlede kornareal 1.491.000 ha. Mens arealet med især 
vinterhvede samt vinterbyg faldt, sås en væsentlig  stigning i dyrkningen 
af vårbyg, vårhvede, rug, havre, blandsæd og triticale. 

Det samlede grovfoderareal er steget de seneste år. Det skyldes især, at 
arealet med græs i omdriften og majs til ensilage er kraftigt stigende. Are
alet med korn til helsæd forventes at gå lidt frem, på trods af at majsen 
giver et højere udbytte målt ved foderenheder pr. ha. 

FærrE LAnDBruGSBEDriFtEr MED DyrKEt ArEAL  
Antallet af landbrugsbedrifter var i 2011 på 40.661, hvilket var et fald 
i forhold til 2010, hvor der var 42.099. Alle størrelseskategorier har op
levet et fald undtagen dem over 200 ha samt bedrifter mellem 510 ha. 

Fra 2009 til 2010 var der en stigning i antallet af bedrifter, men stignin
gen dækkede udelukkende over en ny opgørelsesmetode hos Danmarks 
Statistik. Den overordnede tendens er dog fortsat, at der bliver færre 



tabel 1.5

antal bedrifter med mælkeleverance opdelt efter kvotestørrelse

     ændring i  
     pct. fra  
     2011/12 til
kvoteår 1995/96 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2012/13

mælkekvote, 1.000 kg:
under 200 4.474 257 238 249 176 29
200400 6.280 522 465 403 364 10
400600 2.688 532 481 430 413 4
600800 625 440 412 366 339 7
8001.000 185 446 390 383 370 3 
1.0001.200 75 527 522 448 428 4
over 1.200 65 1.587 1.630 1.674 1.704 2
     
i alt 14.392 4.311 4.138 3.953 3.796 4

Kilde: Landbrug & Fødevarer

tabel 1.4

husdyrbestand i maj/juni, 1.000 stk.

 1995-2000 2008 2009 2010 2011
      
Kvæg i alt 1.987 1.564 1.540 1.571 1.568
heraf malkekøer 670 558 563 568 565
ammekøer 123 107 96 101 99
     
Svin i alt 11.492 12.738 12.369 13.173 12.932
heraf søer 1.055 1.059 1.088 1.117 1.063 
     
Får 150 136 104 160 144
      
Høner over ½ år 3.999 3.521 3.280 3.900 3.815
Kyllinger 15.172 11.189 15.944 14.184 14.389
heraf til slagtning 13.682 9.737 14.787 12.836 12.525
      
Kalkuner 452 169 165 201 212
ænder 361 214 208 224 230
Gæs 19 14 10 7 7
      
Mink, avlsdyr 2.849 2.824 2.735  

Kilde: Danmarks Statistik
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HuSDyrBEStAnDEn Er På FærrE oG StØrrE BruG
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. i 2011 var det kun 2 pct. af 
de danske bedrifter, som havde både kvæg og svin.

DEr BLiVEr FærrE KVæG  
Kvægbestanden faldt sidste år med 3.000 stk. i alt. Kvoteloftet i dansk 
mælkeproduktion betyder, at malkekvægbestanden generelt er fal
dende som følge af stigende mælkeydelse pr. ko. Men en løbende ud
videlse af mælkekvoten har dog betydet, at antallet af malkekøer har 
været svagt stigende i 2008, 2009 og 2010, mens antallet faldt med 
3.000 stk. i 2011.  

DEr KoMMEr FærrE MALKEKØEr  
i kvoteåret 2012/13 er der 3.796 bedrifter med mælkeleverancer. Heraf 
har godt 56 pct. en kvote på over en mio. kg om året. i 2011 faldt antallet 
af malkekøer med 3.000 stk. Foreløbige tal for 2012 tyder på, at bestan
den fortsat falder. i 2015 vil mælkekvoterne blive ophævet, og herefter 
forventes en stigning i antallet af malkekøer i Danmark.  

AMMEKØEr BLiVEr DEr FærrE AF  
Bestanden af ammekøer bliver stadig mindre. i 2011 faldt bestanden 
fra 101.000 til 99.000. Faldet skyldtes den generelle strukturudvikling i 
landbruget.  

LiLLE FALD i SVinEBEStAnDEn i 2011  
Svinesektoren er præget af specialisering med voksende produktions
enheder. Lidt over 50 pct. af svinebestanden gik i besætninger med mere 
end 5.000 svin. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse for svinebedrif
terne steg fra 2.599 svin pr. bedrift i 2010 til knap 2.786 svin pr. bedrift 
i 2011. 

i 2011 faldT 
AnTAllET AF 
MAlKEKøER  
med 3.000 sTk. 
foreløbige Tal 
for 2012 Tyder 
på, aT besTanden 
forTsaT falder. 



tabel 1.6

ændringer i svinebesætningsstrukturen

 Pct. af samtlige svinebesætninger Pct. af samlet svinebestand

 1995-99 2010 2011 1995-99 2010 2011

antal svin i besætningerne:
149 23,8 10,8 11,1 0,8 0,1 0,0
5099 10,3 2,5 2,3 1,2 0,1 0,1
100499 29,9 10,8 10,2 12,6 1,2 1,1
500999 16,1 11,1 10,4 18,8 3,2 2,8
1.0001.999 13,1 19,4 18,8 29,9 10,9 9,9
2.0004.999 6,1 29,3 29,3 28,5 36,5 34,1
5.000 og derover 0,7 16,0 17,9 8,2 48,1 52,1

i alt, pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

i alt besætninger 18.648 5.068 4.641  
og 1.000 svin 11.406 13.173 12.932
Svin pr. bedrift 612 2.599 2.786

Kilde Danmarks Statistik

tabel 1.7

husdyrproduktionens størrelse, mio. kg

 Husdyrproduktionens størrelse, mio. kg

 1995-99 2007 2008 2009 2010 2011

Samlet mælkeproduktion 4.665 4.650 4.720 4.814 4.909 4.881
Smør 52 36 38 37 34 37
ost 297 346 324 321 292 275
okse og kalvekød 189 141 138 137 142 145
Svinekød 1.672 2.046 1.985 1.898 1.974 2.008
Hestekød 1 1 1 1 1 
Fåre og lammekød 2 2 2 2 2 
Fjerkrækød 190 198 205 197 219 215
æg 76 67 68 61 63 66
Minkskind, 1.000 stk. 10.400 14.500 14.000 14.000 14.000 15.000

Kilde: Danmarks Statistik
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Den samlede svinebestand blev i maj 2011 opgjort til 12.932.000 stk. 
Det er et fald på 1,8 pct. i forhold til året før. også antallet af søer faldt, i 
dette tilfælde med knap 5 pct. Faldet i svinebestanden skyldtes en kom
bination af markedssituationen, nye dyrevelfærdskrav samt den økono
miske situation. 

FALDEnDE AntAL HØnEr  
Bestanden af høns er faldet med 85.000 stk. fra 2010, og bestanden ud
gjorde dermed godt 3,8 mio. stk. i 2011. Det er et fald på 2 pct. Faldet 
skyldtes den økonomiske situation og den generelle strukturudvikling i 
landbruget. Strukturudviklingen er endvidere drevet af pakkeriernes øn
ske om at rationalisere indsamling af æg fra producenterne. 

FærrE SLAGtEKyLLinGEr  
ifølge Danmarks Statistik var slagtekyllingebestanden herhjemme 12,5 
mio. stk. i 2011. Det er en nedgang på 311.000 stk. i forhold til 2010, 
svarende til et procentuelt fald på 2 pct. 

Slagtekyllingeproduktionen er meget koncentreret, og størstedelen af 
alle bedrifter har over 25.000 slagtekyllinger.

FortSAt StiGEnDE BEStAnD AF ænDEr oG KALKunEr  
Bestanden af ænder, gæs og kalkuner har været faldende de seneste 10 
år. årsagen skal bl.a. findes i de skærpede krav til fjerkræproduktion om
kring veterinære forhold samt slagterilukninger. 2010 og 2011 brød dog 
med tidligere års tendenser. i 2011 fortsatte stigningen fra 2010, og der 
var hermed 230.000 ænder i 2011, hvilket er en stigning i bestanden på 
3 pct. ift. 2010. Bestanden af kalkuner steg med næsten 6 pct. fra 2010 
til 2011, og udgjorde dermed 212.000 stk. Bestanden af gæs er derimod 
uændret og var i 2011 dermed opgjort til 7.000 stk. 

FærrE Får i DAnMArK  
Antallet af får er generelt faldet siden 2006, og i 2011 faldt bestanden 
igen fra 160.000 til 144.000 stk. Dette svarer til et procentuelt fald på 
knap 10 pct. 

den samlede 
sVinEbEsTAnd 
blEV i MAj 2011 
OpgjORT Til  
12.932.000 sTk. 
deT er eT fald  
på 1,8 pcT. i 
 forhold Til  
åreT før



tabel 1.8

høstudbytte i danmark

 1995-99 2007 2008 2009 2010 2011

udbytte, 1.000 tons:
Vinterhvede 4.705 4.482 4.979 5.897 4.996 4.746
Vårhvede 39 37 40 44 64 86 
Vinterbyg 1.014 856 751 938 784 724
Vårbyg 2.782 2.248 2.646 2.456 2.198 2.526
rug 415 135 152 238 255 294
triticale 154 150 185 229 177 138
Havre og blandsæd 154 312 322 315 274 225

Korn i alt 9.201 8.220 9.074 10.117 8.748 8.794

Bælgsæd i alt 300 19 14 22 34 27
Bjærget halm 3.717 3.071 3.868 4.050 3.307 3.174
raps 325 589 629 637 580 508
Kartofler 1.512 1.626 1.705 1.618 1.358 1.620
Fabriksroer 3.318 2.255 2.187 1.898 2.356 2.700
Fodersukkerroer 2.380 262 338 380 276 284

udbytte, mio. afgrødeenheder: 1)

Kerne, halm og bælgsæd 107,9 87,2 97,2 108,3 93,3 93,6
rodfrugter 15,3 9,3 9,4 8,6 8,8 10,2
roetop og ensilage 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Græsmarksafgrøder 27,1 26,8 27,7 31,9 29,1 31,9
Majs til ensilering 3,7 14,2 16,6 18,1 15,7 17,9
raps 5,3 10,0 10,7 10,9 9,9 8,7

Samlet høstudbytte 2) 165,6 151,6 164,7 181,3 156,8 162,3

1)  1 afgrødeenhed = 100 Foderenheder
2)  Ekskl. frø til udsæd og gartneriprodukter.
Kilde: Danmarks Statistik
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gelig en stigende import af proteinafgrøder fra Sydamerika samt omlæg
ning af Eu’s landbrugspolitik. 

StABiL HØj AniMALSK ProDuKtion  
omkring 80 pct. af den danske korn og planteproduktion anvendes til 
foder i husdyrproduktionen, hvor svin og kvæg er de største aftagere.

efTer faldeT 
i 2010, sTeg 
den samlede 
 VEgETAbilsKE 
pROduKTiOn  
i 2011. 

landbrugsproduktionen

StABiL LAnDBruGSProDuKtion 
Efter faldet i 2010 steg den samlede vegetabilske produktion i 2011. Den 
samlede produktion steg fra 156,8 mio. afgrødeenheder til 162,3 mio. 
afgrødeenheder, hvilket svarer til en stigning på 3,5 pct.

Den samlede animalske produktion bød også på fremgang på mange 
 forskellige poster i 2011, herunder oksekød, svinekød og æg. 

VEGEtABiLSK ProDuKtion AFHænGiG AF VEjrEt 
Efter at høsten slog alle rekorder i 2009 med et udbytte på 10,1 mio. tons 
korn, faldt kornudbyttet i 2010 til 8,7 mio. tons. Dette niveau blev no
genlunde fastholdt i 2011, hvor produktionen lå på 8,8 mio. tons. Vårbyg 
steg fra 2,2 mio. tons i 2010 til 2,5 mio. tons i 2011. Dette svarer til en 
stigning på 15 pct., og skyldes både øget areal og højere arealudbytte.

De to andre vigtigste kornarter, som vi har i Danmark: vinterhvede og 
vinterbyg, er begge faldet i 2011. i 2011 faldt vinterhvede med 0,25 
mio. tons. og vinterbyg faldt med 60.000 tons. Dette svarer til et pro
centuelt fald på henholdsvis 5 pct. og 7,6 pct. og skyldes primært et 
mindre areal.

Produktionen af triticale samt havre og blandsæd oplevede et produk
tionsfald i 2011 på hhv. 22 og 18 pct., hvorimod vårhvede og rugproduk
tionen steg med henholdsvis 34 og 15 pct.

Der var i 2011 en fremgang i produktionen af fodersukkerroer på knap 
3 pct., mens de noget mere udbredte fabriksroer gik frem med 14,6 pct. 
Fabriksroerne bliver brugt til sukkerproduktion, hvorimod fodersukker
roerne bliver brugt som foder til kvæg. tidligere var roerne én af de pri
mære foderkilder, men i dag er de blevet erstattet af bl.a. majs. 

Produktionen af raps og kartofler oplevede begge fald i produktionens 
størrelse i 2010. i 2011 var der dog en stigning i produktionen af kartofler 
på 19 pct., hvorimod der var et fald i produktionen af raps på 12 pct. 

Produktionen af bælgsæd er faldet fra 2010 til 2011 med knap 20 pct. 
Bælgsædens faldende produktionsmæssige betydning skyldes hovedsa



Kilde:  Videncenter for Landbrug

Figur 1.9  –  E
ektivitet i husdyrproduktionen. Mælkeydelse pr. malkeko, 1.000 kg
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Den totale mælkeproduktion er reguleret af mælkekvoten frem til 2015, 
og i 2011 var produktionen af mælk på i alt 4.881 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 omkring 9.000 kg mælk i gen
nemsnit. nogle malkekøer ligger dog betydeligt højere. 

Produktionen af okse og kalvekød var på 145 mio. kg i 2011 og dermed 
29 mio. kg lavere end i 2010. 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 2.008 mio. kg i 2011, hvilket er en 
stigning på knap 2 pct. sammenlignet med produktionen i 2010. Ekspor
ten af levende slagtesvin steg med 1,6 pct., hvormed 850.000 svin blev 
sendt til slagtning i udlandet. Eksporten af levende smågrise steg til 7,65 
mio. stk. i 2011, hvilket også svarer til en stigning på 1,6 pct. ift. 2010. 

den ToTale 
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tabel 1.11

 slagtninger på slagterierne og eksport af levende slagtedyr, 1.000 stk.

 1995-99 2008 2009 2010 2011

slagtninger på slagterierne:

Voksent kvæg og slagtekalve 689 489 481 494 551
Spædekalve 2 0 0 0 0
Søer og orner 437 414 411 437 470
Polte 17 14 11 9 12
Slagtesvin 19.681 20.335 18.885 19.667 20.392
Kyllinger 119.141 100.304 100.132 108.204 106.074
Høns 1.091 0 0 0 0
Får og lam 70 90 90 ** ** 
Heste og føl 3 3 3 ** **

eksport af levende slagtedyr:

Voksen kvæg 4 1 2 1 5
Kalve 53 13 18 17 27
Slagtesvin *241 858 1.107 837 850
Smågrise *1.001 5.280 7.044 7.530 7.650
Får og lam 10 8 5 ***4 ***4
Kyllinger ** 10.545 11.859 12.718 12.514

* opgjort for perioden 19962000   ** Manglende observation   *** Skøn
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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Minkproduktionen ligger på et uændret niveau med en produktion på 
15 mio. skind i 2011. over 90 pct. af den danske minkproduktion går til 
eksport. Kina er det vigtigste marked for de danske skind. i Kina sker der 
videreforarbejdning af skindene, hvorefter de videreeksporteres til andre 
lande eller afsættes på hjemmemarkedet.

HØj ProDuKtion i ForHoLD tiL ForBruG  
Danmark har en høj selvforsyningsgrad med de fleste landbrugsvarer. 
Selvforsyningsgraden er højest for svin, men også for fjerkrækød, korn og 
mejeriprodukter som ost og smør er selvforsyningsgraden langt over 100. 
For de væsentligste landbrugsvarer er det kun okse og kalvekød samt 
æg, hvor forbruget er højere end den danske produktion.

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 fra 28,1 i 2010 til 29,1 
i 2011. over de seneste 30 år er der næsten sket en fordobling i produkti
viteten. Det skal hertil bemærkes, at der er stor spredning mellem top og 
bund i svineproducenternes evne til at forbedre effektiviteten. 

Den samlede produktion af fjerkrækød var på 215 mio. kg i 2011 og faldt 
således med knap 2 pct. i forhold til året før. Slagtninger af høns sker ikke 
længere på danske slagterier. 

ægproduktionen var i 2011 på 66 mio. kg, hvilket er en fremgang på 3 
mio. kg sammenlignet med 2010. 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 Dan
mark, er primært industriæg. 

ægpROduK-
TiOnEn var i 
2010 på 63 mio. 
kg, hvilkeT er 
en fremgang 
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tabel 1.12

produktion, import, eksport, lagerændringer og mængde til 
rådighed til forbrug. 2010

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

Produktion 34 292 63 141 1.735 185 8.418
+ import 50 77 64 134 160 55 722
  Eksport 58 263 39 117 1.692 121 2.425
+ /  Lagerforskydning 1 1  1 5 2 1.184

= til rådighed til forbrug 27 105 88 159 198 118 7.899

Anm. nogle vareområder indeholder reeksport af importerede varer. Fx smør importeret fra new Zealand.
Eksport af levende dyr indgår ikke i produktions og eksporttal. Kornproduktin er korrigeret for lagersvind.
Bemærk: til rådighed til forbrug dækker ikke over hvad der ender i danskernes maver, men omfatter bl.a. også ben og knogler,  
som bruges andre steder i industrien. 
Kilde: Danmarks Statistik

Kilde:  Plantedirektoratet

Figur 1.13  –  Udviklingen i antal økologiske bedrifter og det økologiske areal
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økonomiske forhold

LAnDBruGEtS GæLD StiGEr iKKE MErE 
Landbrugets samlede gæld var ved udgangen af 2011 på 357 mia. kr., 
hvormed udviklingen i landbrugets gæld er stagneret sammenholdt med 
tidligere år. Således steg gælden med 245 mio. kr., hvilket er en vækst på 
knap 0,1 pct. 75 pct. af gælden var placeret på heltidsbrugene. Den sam
lede restgæld til realkreditinstitutterne var ultimo 2011 på 272,5 mia. 
kr., hvilket svarer til godt 76 pct. af landbrugets samlede gæld. 88 pct. 
af restgælden til realkreditinstitutterne er med variabel rente, og blot 3 
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 renteudgifter 
som følge af den store andel af variabelt forrentede realkredit og penge
institutsgæld vil ændres med ca. 2,7 mia. kr. En del landmænd har dog 

ØKoLoGiSKE ArEALEr StiGEr  
Ved udgangen af 2011 var der 2.670 autoriserede økologiske bedrifter, 
og det økologiske produktionsareal var omkring 178.000 ha. Der var 
tale om en stigning i arealet på ca. 4.000 ha i 2011, mens antallet af 
økologiske bedrifter er stort set uændret. Disse tal dækker over både ny
tilkomne og ophørte økologer samt etablerede økologer, der udvidede 
deres jordtilliggende. 

Den almindelige strukturudvikling i landbruget påvirker også antallet af 
økologiske bedrifter. i kraft af det uændrede antal økologiske bedrifter, 
er andelen af økologiske bedrifter i forhold til det samlede antal bedrifter 
konstant på mellem 6 og 7 pct.

De økologiske bedrifter adskiller sig især fra landsgennemsnittet ved en 
langt højere andel af bedrifter under 5 ha, ligesom der er en gennem
gående lavere andel af mellemstore bedrifter. årsagen skal findes i, at 
mange bedrifter producerer nicheprodukter, hvor afsætningsmulighe
derne er begrænsede set i forhold til konventionelt landbrug. 

landbrugeTs 
samlede gæld 
var ved ud 
gangen af 2011 
på 357 MiA. KR



tabel 1.14

landbrugets restgæld ultimo, mio. kr.

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

realkredit
institutter i alt 146.010 155.720 169.660 184.380 197.640 220.497 243.725 266.522 271.928 272.504
heraf rente
tilpasningslån 52.350 65.670 87.300 109.500 130.990 155.680 187.720 221.860 236.440 240.480
heraf med 
renteloft   580 9.150 11.710 13.530 12.320 9.190 8.640 8.090
heraf  med     
afdragsfrihed 1) 2.810 13.510 28.730 44.950 64.700 98.370 128.930 153.580 164.440 168.480
heraf ydet i euro 34.580 38.750 47.220 50.030 60.110 85.572 111.983 146.945 158.589 151.730
heraf baseret på 
CiBor/EuriBor      46.309 61.597 59.662 64.341 62.820

Statslån 100 70 90 70 40 59 14 0 0 0

Pengeinstitutter 29.230 32.670 33.590 39.780 45.630 55.377 65.893 62.643 65.948 64.454

Privat realkredit 790 850 930 1.020 2.310 1.817 1.981 1.919 1.938 1.898
Privat gæld i øvrigt 1.640 1.600 2.570 2.690 3.110 3.368 3.650 2.432 1.763 1.766

Varegæld 10.500 11.430 12.390 12.730 13.550 13.721 13.970 14.170 13.599 14.532

Moms, skat mv. 960 1.110 1.050 1.040 1.090 1.144 1.594 2.300 1.936 2.353
Gæld i alt, 
tinglyst værdi 189.230 203.450 220.280 241.710 263.370 295.983 330.826 349.986 357.113 357.506
Gæld i alt, 
kontantværdi 193.360 208.850 223.200 244.140 264.960 295.645 330.279 349.670 356.856 357.101
heraf på 
heltidsbedrifter 142.000 152.430 165.720 174.420 188.040 213.510 236.840 253.250 270.000 270.250

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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Den næststørste kreditgiver til landbruget er pengeinstitutterne med et 
skønnet udlån på godt 64 mia. kr., svarende til 18 pct. af den samlede 
restgæld. Mange landmænds usikre økonomiske forhold gjorde i 2009 
bankerne mere forsigtige i forhold til nye lån, hvormed man for første 
gang i mange år så, at bankernes udlån til landbruget faldt. Bankernes 
udlån steg fra 2009 til 2010, mens det igen i 2011 er faldet. Det er dog en 
generel tendens, at bankerne forsøger at nedbringe balancerne.

De øvrige gældsposter (varegæld, privat gæld, moms, mv.) tegner sig for 
20,5 mia. kr. ultimo 2011, hvilket svarer til knap 6 pct. af det samlede ud
lån. På denne post er der hermed ingen nævneværdig udvikling i forhold 
til 2009. Statslån er nu så lille en størrelse, at den er for usikker at opgøre. 

rEntEtiLPASninGSLånEnES PoPuLAritEt FortSættEr 
Fleks og rentetilpasningslån blev introduceret på det danske marked i 
1997, og siden er deres popularitet steget støt. De danske boligejere fi
nansierer i dag en betydelig del af deres bolig med variabelt forrentede 

Kilde:  Realkreditinstitutterne

Figur 1.15  –  Variabelt forrentede lån i andel af landbrugets bruttoudlån hos realkreditinstitutterne, pct.
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via pengeinstitutterne finansielle instrumenter tilknyttet deres variable 
realkreditlån, som delvist beskytter dem mod virkninger af en rentefor
øgelse. 62 pct. af landbrugets realkreditgæld var med afdragsfrihed ved 
udgangen af 2011. Knap 63 mia. kr., svarende til 23 pct. af den samlede 
realkreditgæld, var baseret på de korte CiBor eller EuriBorrenter 
med rentetilpasning enten 2 eller 4 gange årligt. Der ses fra 2010 til 2011 
et fald i antallet af lån optaget i euro. 
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Kilde:  Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik

Figur 1.16  –  Landbrugets gældsprocent ultimo året
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lån. De danske landmænd benytter sig i endnu højere grad af rentetilpas
ningslån. Landmændene har i stor omfang benyttet rentetilpasningslån 
med en rentebindingsperiode på 1 år også kaldt F1lån. i 2011 var 93 pct. 
af alle nye lån i landbruget rentetilpasningslån.

GæLDSProCEntEn StiGEr LiDt iGEn 
Hvis udviklingen i gælden sættes i forhold til udviklingen i værdien af 
landbrugets aktiver, fås gældsprocenten. Gældsprocenten på landets 
landbrug tog et dyk i 2008, men dette fald blev udlignet i 2009. i 2010 og 
2011 steg gældsprocenten yderligere, så den for heltidsbedrifter er på 62 
pct. og alle bedrifter er på 54 pct. i 2011. Dette dækker over, at gældspro
centen er højere på heltidsbedrifter end deltidsbedrifter. Selvom gælden 
er steget en smule, skyldes stigningen primært, at værdien af landbrugets 
aktiver, herunder især ejendomspriserne, er faldet. 

Priserne på landbrugsejendomme bar i 2011 fortsat præg af et afmattet 
ejendomsmarked, og for landbrugsejendomme var pristendensen fortsat 
faldende. i 2011 var prisen i fri handel i gennemsnit 174.000 kr. pr. ha 
inklusive bygninger, hvor prisen året inden var på 184.000 kr. pr. ha. 

Der er sket en stigning i antallet af handler fra 2010 til 2011, hvilket be
tød, at der blev handlet 1.640 landbrugsejendomme i 2011, hvilket sva
rer til en stigning på 10 pct. ift. 2010. 

Antallet af handler har de seneste år været påvirket af finanskrisen. Land
mændene kunne ikke længere få finansieret ejendomskøb, og mange 
landmænd stillede køb i bero, indtil omfanget af krisen stod klar.  

Antallet af handler i almindelig fri handel viser en stigning på 9 pct., mens 
antallet af familiehandler er steget med 14 pct. fra 2010 til 2011. 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 mindre perio
demæssig forskydning. Hvor landbrugene som følge af stor optimisme 
steg i pris gennem 2007 og 2008, var der mere konstante prisforhold i 
de to andre kategorier. Prisen på landbrugsejendomme toppede i andet 
kvartal 2008. Priserne er frem til udgangen af 2011 faldet med 30 pct. 
Priserne på enfamiliehuse og sommerhuse har gennem 2011 set et fald, 
efter at priserne gennem 2010 oplevede en stigning. Faldet er på hhv. 3 
og 4,8 pct. 
 
Priserne på fast ejendom er påvirket af mange faktorer. Grundlæggende 
er gode finansieringsmuligheder vigtig for prisudviklingen, men det er 
selvfølgelig også helt afgørende, at landbruget har en god indtjening. Så 
forventningerne til de fremtidige indtjeningsmuligheder har i høj grad 
betydning for prissætningen på landbrugsejendomme.

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 meget forskellige størrelser og typer af ejendomme. 

MArKAnt FALD i inVEStErinGErnE i LAnDBruGEt  
Landbrugets investeringer har, som følge af lav rente og gode finansierings
muligheder, været støt stigende de senere år, men i 2009 faldt landbrugets 
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tabel 1.17

salg af bebyggede landbrugsejendomme 2009-2011 1)

 2009 2010 2011

 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
25 ha 57 446 58 360 99 417
510 ha 269 292 379 281 355 261
1015 ha 166 227 206 203 229 182
1530 ha 221 211 315 172 349 156
3060 ha 157 196 237 165 216 152
60100 ha 57 225 74 168 82 162
over 100 ha 11 188 21 171 36 178
i alt 938 219 1252 184 1.366 174

familiesalg
25 ha 5 304 12 478 16 374
510 ha 59 254 61 256 54 210
1015 ha 43 185 36 154 31 149
1530 ha 94 172 48 158 60 138
3060 ha 108 175 30 146 46 133
60100 ha 54 118 18 114 27 134
over 100 ha 22 173 12 117 14 98
i alt 385 177 217 144 248 141

Andre salg 19  20  26 
Bebyggede landbrugsejendomme, i alt 1.342  1.489  1.640 

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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investeringer. Denne tendens var også gældende for 2010, og danske 
landmænd anslås at have foretaget investeringer for 7,4 mia. kr., hvormed 
investeringsaktiviteten er faldet med 53 pct. siden den toppede i 2008.

Baggrunden for det kraftige fald skal findes i en kombination af lange 
sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser af byggeri af nye stalde samt 
den finansielle situation. investeringer i svine og kvægstalde har været 
hårdest ramt med fald på hhv. 71 og 68 pct. fra 2009 til 2011.

LAnDBruGEtS SALGSPriSEr HAr uDViKLEt SiG PoSitiVt  
Da boblen sprang og højkonjunktur blev afløst af finanskrise i slutningen af 
2008, ramte det landbrugets bytteforhold hårdt. Bytteforholdet er define
ret som forholdet mellem salgspriser og købspriser. Stigningen i landbru
gets købs og salgspriser under højkonjunkturen i 2007 og 2008, blev afløst 
af store fald, som først er blevet afløst af vedholdende stigninger i 2011. 

Fra 2010 til 2011 er både salgs og købspriserne steget. Købspriserne steg 
dog ikke så meget som salgspriserne, og dermed forbedredes byttefor
holdet. især kornpriserne er steget meget i løbet af 2011, hvilket medfø
rer, at foderomkostningerne også stiger. 

Mælkeprisen var meget lav i 2009, hvilket medførte store driftsunder
skud for de danske mælkeproducenter. Prisen er dog steget igen i 2010 
og 2011 i takt med, at den globale efterspørgsel på mejeriprodukter også 
er steget. indtjeningen er stadig under pres som følge af højt omkost
ningsniveau.

fra 2010 Til 
2011 er både 
sAlgs Og 
Købs pRisERnE 
 sTEgET. 



tabel 1.19

kontantværdien af landbrugets aktiver mv, ultimo kalenderåret, mia. kr.

 1995-99 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Landbrugsaktiver i alt 173,7 381,5 379,8 520,0 489,9 487,0 473,2
Brugerbolig, personbil m.v. 29,9 38,0 36,5 43,8 49,3 49,4 49,5
Andre erhverv 13,5 22,3 28,1 36,8 52,3 51,6 52,4
Andre aktiver 24,3 41,9 53,9 51,7 52,5 54,0 51,2
Aktiver i alt i selveje 241,4 483,7 498,3 652,3 643,9 641,7 626,2

Heraf finansieret med:      
Gæld 124,5 235,8 264,5 301,6 323,8 336,4 345,1
Egenkapital 116,8 247,9 233,8 350,7 320,1 305,3 281,2

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  
* Skøn udarbejdet af Landbrug & Fødevarer

tabel 1.20

landbrugets samlede investeringer, mio. kr.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Driftsbygninger i alt 4.735 4.744 7.763 7.435 4.023 3.199
Heraf kvægstalde 1.526 1.094 1.955 2.477 1.521 798
  Svinestalde 1.798 1.792 3.337 2.295 588 670
 Andre driftsbygninger 1.411 1.857 2.471 2.663 1.914 1.730
Maskiner og inventar 5.968 6.594 7.094 7.927 4.152 4.055
Plantager og grundforbedring 145 129 186 358 174 142
Bruttoinvesteringer i alt 10.847 11.467 15.043 15.720 8.350 7.395

Kilde: Danmarks Statistik
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niveau end for eksempel hvede i 2009. Fra 2010 til 2011 steg prisen med 
44,6 pct. 

i 2010 havde våde forhold gjort kartoffeloptagningen problematisk. Det 
reducerede udbyttet og kvaliteten af kartoflerne, og medførte en for
bedret pris frem til sommeren 2011. Derefter faldt prisen igen til et lavt 
niveau.

Priserne på kunstgødning og dieselolie var meget høje i 2008 på grund 
af stor efterspørgsel og den generelle økonomiske højkonjunktur. Da 
boblen brast i slutningen af 2008, faldt efterspørgslen og priserne. i løbet 
af 2010 og 2011 er priserne steget lidt igen, og udsigten til større global 
planteproduktion 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 skydes hovedsageligt en stor ef
terspørgsel fra Kina, som 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.

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 og 2011 har været med til at holde pri
serne på et fornuftigt niveau. i 2012 er priserne steget yderligere.

noteringen på svinekød steg med knap 9 pct. i 2011 i forhold til 2010. 
Foderomkostningerne er dog samtidig steget, hvilket har presset byt
teforholdet i svineproduktionen. De positive effekter af stigende svine
kødspriser er derfor ikke slået fuldt igennem.

i 2011 steg priserne på korn markant efter store fald fra 2008 til 2009, 
efterfulgt af en stigning i 2010. De unormalt lave priser i 2009 skyldtes 
en stor global produktion i 2008 og 2009, hvilket kombineret med den 
økonomiske krise fik priserne til at falde drastisk. i 2010 blev blandt an
det ruslands kornhøst ramt af tørke, hvormed udsigten til lave lagre fik 
priserne til at stige. i 2012 blev uSA ramt af tørke, hvilket har presset pri
serne på korn op i løbet af 2012. Fra 2010 til 2011 steg prisen på byg med 
51,2 pct. og hvedeprisen steg med 47,5 pct. 

rapsprisen følger i nogen grad prisen på andre protein og olieafgrøder. 
Prisen faldt efter det økonomiske kollaps i 2008, men fastholdt et højere 

i 2011 sTeg 
pRisERnE på 
KORn markanT 
efTer sTore fald 
fra 2008 Til 2009, 
efTerfulgT af en 
sTigning i 2010.



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, 2005 = 100
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LAnDBruGEtS ByttEForHoLD Er ForBEDrEt  
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 i form af korn er grundlaget for svineproduktionen. Høje korn
priser bør dog på sigt give højere salgspriser på kød og dermed betyde et 
forbedret bytteforhold.

i forhold til bunden i begyndelsen af 2009, er bytteforholdet forbedret 
med lige knap 14 pct. frem til og med 2011, ligesom 2011 alene har budt 
på en stigning på godt 6 pct. Det forventes, at bytteforholdet samlet set 
vil holde niveauet i 2012.



tabel 1.30

landbrugets produktionsværdi og bruttofaktorindkomst, mio. kr.

 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

planteproduktion: 18.988  23.833  25.088  21.556  23.107  26.652 
Heraf:
Korn i alt 7.484  10.678  10.956  7.914  9.434  12.445 
Bælgsæd til modenhed 31  26  23  29  45  37 
industrifrø 799  1.388  1.734  1.310  1.556  1.311 
Frø til udsæd 605  607  693  521  493  492  
Sukkerroer 639  602  662  786  741  796 
Kartofler 921  1.185  1.092  867  869  981  
Foderroer, græs mv. 3.194  3.645  3.835  4.237  4.305  4.422 
Frugt og grønt 4.856  5.234  5.320  5.207  5.152  5.649 
Halm til fyring 459  468  773  685  512  519  

husdyrproduktion: 36.719  37.298  40.017  37.357  41.974  47.701 
Heraf:
Mælk 10.195  11.033  12.954  10.189  12.172  12.894 
okse og kalvekød 2.387  2.328  2.433  2.169  2.400  2.909 
Svinekød 18.998  18.080  19.195  18.086  19.382  21.691 
Fjerkrækød 1.141  1.319  1.674  1.480  1.633  1.896 
æg 584  653  737  590  608  633 
Pelsdyr 3.140  3.631  2.731  4.596  5.506  7.384 
Andet 274  254  293  247  273  294 

tjenesteydelser mv 2.745  2.619  3.209  3.444  3.714  3.701 
Lager og besætningsforskydninger 1.297  1.670  1.782  381  2.516  1.333

Produktionsværdi i alt 59.749  65.420  66.532  61.976  71.311  76.721 

udsæd 1.742  1.984  2.283  2.188  2.082  2.334 
Foderstoffer 18.537  22.091  24.469  20.585  21.397  25.757 
Gødningsstoffer 1.471  1.617  2.729  2.293  1.675  2.365 
Bekæmpelsesmidler  1.349  1.450  1.748  1.652  1.662  1.635 
Dyrlæge og medicin 1.165  1.162  1.191  1.398  1.310  1.333 
Energi 2.969  3.025  3.532  3.059  3.243  3.662 
reparation og vedligeholdelse  3.669  3.716  4.116  4.193  4.469  4.467 
Landbrugsmæssige tjenester 3.153  3.456  3.725  3.676  3.656  3.660 
Bankomkostninger 3.104  4.077  4.409   4.451   5.391   5.329 
tjenesteydelser  5.879  6.099  6.769  6.751  7.420  7.413 

rå og hjælpestoffer i alt 43.038  48.677  54.971  50.246  52.305  57.955  

tabel 1.30 – Fortsat

landbrugets produktionsværdi og bruttofaktorindkomst, mio. kr.

 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Produktionsværdi  rå og hjælpestoffer 16.711  16.743  11.561  11.730  19.006  18.766  
+ Produkttilknyttede tilskud 267  266  263  262 301 246
+ Generelle tilskud 7.500  7.352  7.742  7.508 7.313 7.544
 Produktionsskatter mv. 1.038  1.017  1.081  1.171  1.272  863 

Bruttofaktorindkomst 23.440  23.344  18.485  18.329  25.348  25.693 

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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LAnDBruGEtS ProDuKtionSVærDi VoKSEr  
Landbrugets bruttofaktorindkomst har haft en svag fremgang, hvilket be
tyder, at den er steget med 345 mio. kr. i 2011 i forhold til 2010, hvilket 
svarer til en procentuel stigning på 1 pct. Stigningen kan især tilskrives, 
at produktionsværdien er stegt betydeligt både for plante og husdyr
produktionen. udgifterne til rå og hjælpestoffer er ikke steget så kraftigt. 

LAnDBruGEtS DriFtSrESuLtAtEr Er iGEn PoSitiVE  
Fra 2009 til 2010 har landbrugsbedrifterne formået at vende driftsre
sultaterne fra negativ til positiv og denne tendens fortsatte i 2011, hvor 
driftsresultatet er steget fra 2010 til 2011. Heltidsbedrifterne havde et 
samlet overskud på lidt over 7 mia. kr. i 2011, hvilket er en fremgang på 2 
mia. kr. Fremgangen skyldes forbedrede priser samt et fortsat lavt rente
niveau. 

LAnDBruGEtS FoDErForBruG næStEn uænDrEt
Foderforbruget har ligget forholdsvis stabilt omkring 15 mia. foderenhe
der de seneste år. Forbruget toppede i 2007 ved et forbrug på omtrent 
16 mia. foderenheder, men er faldet siden da, og var i 2011 nået et ni
veau på under 15,5 mia. foderenheder, hvilket er et lille fald på 130 mio. 
foderenheder i forhold til året før. Målt i foderenheder er den indenland
ske produktion faldet og udgør nu en mindre andel af det samlet foder
forbrug end tidligere. 



tabel 1.32

 landbrugets foderforbrug

mio. f.e.: 1995/96    
 -99/00 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Korn og bælgsæd 6.583 6.975 6.100 6.838 6.899
Andre vegetabilske foderstoffer 1.185 720 554 383 351
Mælk og mælkeprodukter 132 102 99 94 41
Proteinfodermidler 3.033 3.128 2.774 2.777 3.054
rodfrugter, inkl. top 1.001 381 338 338 322
Græsmarksafgrøder inkl.majs 3.376 4.168 4.380 4.874 4.533
Halm 425 201 243 231 203

Foderforbrug i alt 15.735 15.675 14.488 15.535 15.403
heraf udenlandsk 3.514 4.471 3.721 3.075 3.299
udenlandsk i pct. af total 22% 29% 26% 20% 21%

Kilde: Danmarks Statistik

tabel 1.33

samlet forbrug af antibiotika til husdyr

 forbrug i kg  ændring, pct.

præparatgruppe 2010 2011 

Amfenikoler  744   922  23,9
Aminoglycosider  6.209   5.665  8,8
Cephalosporiner  491   438  10,8
Fluorokinoloner  19   24  25,1
Kinoloner  838   345  58,8
Lincomycin  2.891   2.541  12,1
Makrolider  13.979   10.981  21,4
Penicilliner (sim.)  27.149   24.782  8,7
Penicilliner (udv.)  13.038   11.446  12,2
SulfatMP  14.691   13.193  10,2
tetracykliner  35.597   29.445  17,3
tiamuliner  10.703   7.551  29,5
Andre antibiotika  567   438  22,8

i alt  126.918   107.771  15,1

Kilde: Fødevarestyrelsen, VetStat

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Figur 1.31  –  Driftsresultat for heltidsbedrifter, mia. kr.
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MArKAnt FALD i MEDiCinForBruGEt 
Det samledes antibiotikaforbrug til husdyr faldt i 2011 med 15 pct., målt 
som kilo aktivstof, ifølge Veterinærinstituttets database VetStat. Det er 
resultatet af landbrugets fokus på at reducere medicinforbruget, og at 
der løbende arbejdes på at holde et højt sundhedsniveau i staldene. 

miljømæssige forhold

Gennem de sidste ca. 20 år er det lykkedes landbruget at øge produktio
nen, samtidig med at miljøbelastningen er reduceret markant. 

FortSAt FALD i MiLjØBELAStninGEn
Mens de producerede mængder (produktionsværdien målt i faste priser) 
er steget med ca. 20 pct. siden 1990, har landbruget reduceret kvælstofo
verskuddet med 50 pct., fosforoverskuddet med 106 pct., ammoniakta
bet med 37 pct. og udledningen af drivhusgasser med 24 pct.
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PEStiCiDForBruGEt SVinGEr
Salget af pesticider til anvendelse i planteavlen steg i 2010 med 39 pct. i 
forhold til 2009, målt i tons aktivstof. Stigningen skyldes især et markant 
højere salg af herbicider, som steg med 58 pct., mens salget af vækstre
gulatorer faldt 26 pct., og salget af insekticider faldt 18 pct. Vejrforhold 
er bl.a. nogle af de forhold, som har stor betydning for forbruget af pe
sticider. 

Som indikator for pesticidbelastningen er hidtil blevet anvendt begrebet 
behandlingshyppighed, men der er nu indført en ny indikator, der i mod
sætning til den tidligere indikator tager højde for pesticidernes sund
heds og miljømæssige belastning. indikatoren benævnes PesticidBelast
ningsindikator, PBi.

PBi er steget med 30 pct. i måleperioden fra 2007 til 2010. årsagen til 
stigningen er blandt andet de seneste års mange milde vintre, som har 
medført øgede forekomster af en række ukrudtsarter og skadedyr. 

i 2010 havde landbruget et kvælstofoverskud på 193.700 tons, et fos
foroverskud på minus 2.500 tons og et ammoniaktab på 71.760 tons. 
udledningen af drivhusgasserne metan og lattergas var i 2010 på 9,56 
tons Co2ækvivalenter. 

Ammoniaktabet stammer primært fra svin og kvæg, der tegner sig for 
henholdsvis 44 pct. og 34 pct. Fjerkræ tegner sig for 7 pct. og gruppen 
andet for 15 pct.

StærKt ForSKninGS oG uDViKLinGSMiLjØ  
i FØDEVArEErHVErVEt 
Det stærke forsknings og udviklingsmiljø på landbrugsområdet, specielt 
inden for avlsarbejde og foderoptimering, samt forbedret gyllehåndte
ring, øget anvendelse af efterafgrøder, ekstensiveret arealanvendelsen, 
fald i anvendelsen af handelsgødning og ændring i jordbearbejdning mv. 
er blandt de faktorer, der har bidraget til reduktionerne af miljøbelastnin
gen. Fortsat teknologisk udvikling og ny viden forventes at kunne redu
cere landbrugets miljøbelastning yderligere fremover. 

Kilde: Danish Emission Inventory, DMU.  

Figur 1.34  –  Produktionsværdi (faste priser) og miljøbelastning Indeks 1990=100
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Figur 1.35 – Fordeling af ammoniaktab fra husdyrgødning fordelt på dyretyper, 2010   

Kilde: Danish Emission Inventory for Agriculture. DMU 2012
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tabel 1.36

engrossalg af bekæmpelsesmidler, tons aktivstof

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

hovedgruppe:
Herbicider 2.308 2.479 2.583 2.927 2.012 3.172
Vækstregulatorer 209 140 148 287 262 195
Fungicider 1) 693 536 557 864 484 491
insekticider 1) 36 57 28 38 40 33
      
i alt 3.246 3.212 3.316 4.116 2.798 3.891

1) Bejdsemidler er ikke medtaget.
Kilde: Miljøstyrelsen

Kilde: Miljøstyrelsen: Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007–2010. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1, 2012.

Figur 1.37  –  Udvikling i pesticidebelastningsindikatoren, PBI
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Danmark ligger dog fortsat langt under niveauet i sammenlignelige 
lande, f.eks. tyskland, Frankrig og Storbritannien, hvilket hænger sam
men med, at landbrugsrådgivningen i Danmark har et velfungerende 
samarbejde med forskningen og et strengt system for godkendelse af pe
sticider. Endvidere er der pr. 1. august 2011 indført en 25 meters sprøjte
fri beskyttelseszone om indvindingsboringer til almene vandværker.

i årene før 2007 er der endvidere sket en kraftig reduktion i de fleste en
keltindikatorer. For eksempel er hormonforstyrrende stoffer faldet fra 
indeks 100 til indeks 21 fra 1992 til 2006.





Forarbejdning 
& distribution 
De danske fødevarevirksomheder er blandt nogle af Danmarks 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. 

1/3  
af vores måltider spiser 
danskerne i kantiner, restauranter, 
caféer, osv. (altså udenfor hjemmet).
Læs mere på s. 67

3 store  
Der er tre store dagligvarekæder i DK 
(Coop, Dansk Supermarked og Supergros).
Læs mere på s. 65

150.000  
arbejder i de danske 
fødevarevirksomheder 
både i DK og udlandet.
Læs mere på s. 53

3.057
dagligvarebutikker i DK 
hvor fødevarerne sælges.
Af dem er 1.423 discountbutikker.
Læs mere på s. 66

2/3  
af vores måltider
spiser vi hjemme.
Læs mere på s. 67

Note  
af vores måltider
spiser vi hjemme

350 mia.
Fødevarevirksomheder og 
virksomheder som sælger 

fødevarer omsætter for over 
350 mia. kr. 



tabel 2.1

største fødevarevirksomheder i danmark i 2011, 1000 kr.

rank 1) firmanavn omsætning antal ansatte

5 Carlsberg 60.054 41.402
9 Arla Foods 49.030 16.215
12 Danish Crown 45.211 23.500
15 DLG 39.364 4.999
16 Coop Danmark 38.290 35.906
21 Dagrofa 22.928 4.009
31 Danisco 13.706 6.800
34 Danish Agro 13.347 1.436
104 Chr. Hansen 4.290 2.229
106 royal Greenland 4.249 1.934
107 DLA Agro 4.221 
112 tican 4.001 1.834
122 royal unibrew 3.775 2.210
124 F. uhrenholt Holding 3.735 659
131 Scanmills 3.387 9
135 nordic Sugar 3.354 626
144 Agro Supply 3.230 
167 Dan Agro Holding (Hedegaard) 2.290 261
189 Dansk Landbrugs Frøselskab 2.001 662
190 Kangamiut Holding 1.998 48
195 Polar Seafood Greenland 1.944 956
200 Aarhuskarlshamn Denmark 1.803 368
216 nordic Seafood 1.648 96
238 Lantmännen Danpo 1.472 700
271 Lantmännen unibake 1.273 671
286 Kraft Foods Danmark 1.214 129
290 Kurt Skare Holding 1.200 396
299 toms Gruppen 1.165 698
302 HedeDanmark 1.146 571
322 Alfa Laval Danmark 1.067 474
329 Vestjyllands Andel 1.058 114
332 BHj 1.044 277
336 unilever Danmark 1.031 201
337 Gasa Group 1.028 245
357 Lantmännen Schulstad 959 614
369 Arovit Petfood 924 374
371 Pernod ricard Denmark 914 296
404 rynkeby Foods 834 243
420 Harboes Bryggeri 810 213
423 Koff (Kohberg) 807 435
435 Lantmännen 783 224

1) top 1.000 placering blandt alle virksomheder
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de danske fødevarevirksomheder

Mange danske fødevarevirksomheder er store både i en national og in
ternational sammenhæng. Med fødevarevirksomheder som Arla, Danish 
Crown og DLG er Danmark sat på verdenskortet med virksomheder, der 
opererer globalt, og forsyner et stort antal markeder med produkter fra 
blandt andet mejeri, slagteri og grovvaresektoren. Flere danske føde
varevirksomheder er andelsvirksomheder og indgår ofte ikke i de inter
nationale opgørelser over store fødevarevirksomheder.  

Andelsbevægelsen blev dannet i slutning af 1800tallet, og er som organi
sationsform karakteriseret ved, at leverandørerne til virksomheden også 
er ejerne. Denne selskabsform giver en unik mulighed for at koordinere 
og optimere værdikæden fra jord til bord bl.a. til gavn for fødevaresikker
heden, kvaliteten og leveringssikkerheden. Denne selskabsform sætter 
derfor i høj grad sit præg på strukturen blandt de danske fødevarevirk
somheder i form af høje koncentrationsgrader i de enkelte sektorer.

MEjEriErnE ØGEr DE intErnAtionALE AKtiVitEtEr  
i modsætning til mange andre lande i verden har den danske mejerisek
tor oplevet høj stabilitet i mælkeproduktionen i de seneste årtier. Dette 
skyldes især Eu’s landbrugspolitik, som sætter kvoter for hvor meget 
mælk, der må produceres i de enkelte Eulande. Produktionen i Danmark 
er steget de seneste år som følge af en mindre kvoteforhøjelse.

Danmark udnytter sin kvote til fulde modsat mange andre Eulande, hvil
ket er et udtryk for en høj konkurrencedygtighed på salgsprodukterne 
samt konstante produktivitetsgevinster i produktionen. Eksempelvis er 
mælkeudbyttet pr. ko steget med mere end 20 pct. i perioden 1996 til 
2011.

Koncentrationstendensen ses også i mejerisektoren. Siden 1996 er antal
let af mælkeproducenter faldet med omtrent 65 pct., hvilket bl.a. skyldes 
den øgede konkurrence, som stiller krav til maksimal udnyttelse af stor
driftsfordele. Andelsformen er udpræget inden for mejerisektoren, hvor 
96,5 pct. af den indvejede sødmælk indvejes hos et andelsmejeri. 

Den danske mejerisektor er generelt meget eksportorienteret, hvor om
kring 2/3 af produktionen eksporteres. Stort set alle danske mejerivirk

med fødevare
virksomheder 
som arla, danish 
crown og dlg er 
danmark saT på 
VERdEnsKORTET



tabel 2.1 – Fortsat

største fødevarevirksomheder i danmark i 2011, 1000 kr.

rank 1) firmanavn omsætning antal ansatte

449 Vilomix 756 60
455 Daka 737 241
462 Bisca 728 370
470 Beauvais 710 257
490 nestle Danmark 667 233
491 AGCo Danmark 661 129

1) top 1.000 placering blandt alle virksomheder

tabel 2.2

indvejning af mælk opdelt på andels- og privatvirksomheder

 2007 2008 2009 2010 2011

total indvejning, mio. kg 4.484 4.580 4.734 4.831 4.800
Andelsvirksomheder 96,4% 93,9% 96,4% 96,4% 96,5%
Privatvirksomheder 3,6% 6,1% 3,6% 3,6% 3,5%

Kilde: Mejeristatistik 2011

tabel 2.3

udvikling i antallet af svineslagterier

 1980 1990 2008 2009 2010 2011

Andelsslagterier 18 5 2 2 2 2
Privatslagterier 2 8 10 10 8 8
i alt 20 13 12 12 10 10

Kilde: Statistik 2011, svinekød
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somheder eksporterer, men den store eksport bæres dog især af Arla, 
som med en omsætning på knap 50 mia. kr. er blandt Europas største 
mejerivirksomheder.

SLAGtEriErnE Er intErnAtionALE VirKSoMHEDEr  
Den danske svinekødssektor har også oplevet en iøjnefaldende struk
turel udvikling i de seneste årtier. Fra 1970 til 2011 er antallet af svine
slagterier faldet fra 54 til 10, hvor Danish Crown og tican er de største 
tilbageværende slagterier – begge af andelsselskabsformen.

Leverandørstrukturen har fulgt samme udvikling de seneste år, hvormed 
stordriftsfordelene i produktionen i stigende grad bliver udnyttet. Hvor 
92 pct. af leverandørerne i 1990 leverede op til 5.000 slagtesvin årligt, 
var situationen i 2011, at 59 pct. af leverandørerne leverede svin i stør
relsesordnen fra 5.000 til 20.000 svin på årlig basis.

Antallet af slagtninger på dansk grund er de seneste par år steget til trods 
for, at der er en stigende eksport af danske smågrise til tyskland. Ekspor
ten af smågrise er siden 2006 blevet fordoblet. 

KrEAturSLAGtEriErnE BLiVEr MErE KonCEntrErEt  
udviklingen i antallet af slagtninger har i de senere år været stort set uæn
dret med tendens til nedgang. 2010 og 2011 brød dog med tendensen og 
viste en fremgang på hhv. 3,1 pct. og 3,7 pct. i antallet af slagtninger. Den 
stabile produktion skyldes især, at oksekødsproduktionen er meget tæt 
forbundet med produktionen af mælk, der ligeledes 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 
kalve kød knapt så koncentreret som for svinekød. De tre største slagte
rier er Danish Crown, århus Slagtehus og A/S Hjalmar nielsen, som i 2011 
til sammen slagtede godt over 80 pct. af kreaturerne i Danmark.

Der slagtes i Danmark godt 500.000 kreaturer årligt. Et niveau som ad
skiller sig fra de ledende lande i Eu, som Frankrig, tyskland og italien, 

fra 1970 Til 2011 
er anTalleT af 
sVinEslAgTE-
RiER faldeT  
fra 54 Til 10.



Kilde: EUROSTAT, GIRA, Kommissionen og Landbrug & Fødevarer

Figur 2.7  –  Antal kvægslagtninger (1.000 stk.) i Europa, fordelt efter land, 2011
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tabel 2.6

kreaturslagteriernes andel af 
slagtningerne, pct.

virksomhed 2011 (52 uger)

Danish Crown A/S 59,21
århus Slagtehus 14,49
A/S Hjalmar nielsen, Aalestrup 8,41
Hadsund Kreaturslagteri A/S 4,55
Herlufmagle Kreaturslagteri A/S 4,26
Kjellerup Eksportslagteri A/S 2,51
Henrik Hansens Kreaturslageri 0,67
Harald Hansens Efterfølger i/S 0,47
Øvrige slagtninger 5,42

Kilde: årsstatistik 2010, okse og kalvekød

Kilde: Statistik 2011, svinekød
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Figur 2.4  –  Svineslagtninger (mio. stk.) i EU, fordelt efter land, 2011
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Kilde: Statistik 2011, svinekød

Figur 2.5  –  Leverandørstrukturen i Danmark, andele
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FødEVARE-
sEKTOREn har 
en afgørende 
 beTydning for 
deT danske 
 samfund.

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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hvor der årligt slagtes flere millioner. i et internationalt perspektiv indta
ger Danmark en plads som nummer 12, når det angår lande, der slagter 
flest kreaturer i Eu. 

fødevareforskning

FØDEVArEForSKninGEn SKABEr VærDi For DAnMArK  
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, som i 
dag er blevet et af de vigtigste råstoffer, vi besidder i Danmark. netop 
derfor er det vigtigt, at den danske fødevaresektor understøttes af en 
stærk forskningssektor, og i forhold til videnskabelig produktion har Dan
mark også længe haft en stærk international position. 

Blandt andet er der i Danmark fortsat flere kloge hoveder, som vælger at 
beskæftige sig med fødevaresektoren. Et specifikt mål herfor er tilgangen 
af Ph.Dstuderende, hvor området jordbrugs og veterinærvidenskab i 
det seneste årti har oplevet en stor procentuel tilgang af studerende med 
en stigning på 88 pct. fra 2001 til 2011. netop en tendens som denne er, 
og vil i fremtiden være, med til at sikre, at fødevareerhvervet får tilført ny 
viden, som kan understøtte erhvervets vækst og konkurrencedygtighed. 

ydermere er de danske fødevareforskere dygtige til at hente midler fra 
Eu. Hvad angår hjemtag fra særprogrammet “Cooperation” under Eu’s 7. 
rammeprogram, 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 Eumidler 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 Eu27 på 1.070 euro pr. 1.000 indbyggere, 
placerer Danmark med 4.083 euro sig ydermere væsentligt over gennem
snittet.

Figur 2.8  – Tilgang af studerende på ph.d. uddannelserne efter tid og hovedområde
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Kilde: Danmarks Statistik
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Kilde: Dansk Dagligvarehandel, 10 årsstatistik

Figur 2.10  –  Total dagligvareomsætning i mio. kr., 1993–2011
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Kilde: PLMA's 2010 International Private Label Yearbook

Figur 2.11  – Private labels’ markedsandel, pct.
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Kilde: IGD Retail Analysis

Figur 2.12  –  Markedsandelen for de tre største dagligvarekæder i udvalgte europæiske lande, pct.
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distribution af fødevarer

DiSCountButiKKEr Er nutiDEnS nærButiK   
Pris er en fortsat vigtigere parameter, når danskerne køber dagligvarer, 
hvilket understøttes af discountbutikkernes konstante fremgang. i 2011, 
som var præget af lavkonjunktur og svækket forbrugertillid, gik discount
butikkernes omsætningsandel stadigvæk frem. Ligeledes satser discount
sektoren, som én af de få butikstyper, fortsat på en større markedsdæk
ning på trods af, at over 30 pct. af alle dagligvarebutikker i 2011 allerede 
kunne karakteriseres som discountbutikker. Discountbutikkernes frem
gang har primært ramt de traditionelle supermarkeder. Der var 1.423 
discountbutikker i 2011, og de er nu stærkt repræsenteret regionalt også 
i mindre bysamfund. Målt på omsætningen udgør discountbutikkerne 
omkring 1/3 af dagligvaremarkedet.

i Danmark ses også, at en fortsat større andel af dagligvareomsætningen 
genereres fra private labels, som er detailkædernes egne varemærker. Pri
vate 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 kvalitet. 



tabel 2.13

største dagligvarekæder i europa 

virksomhed omsætning, mio usd (2010) oprindelsesland

Carrefour  119.642  Frankrig
tesco  92.171  Storbritannien
Metro  88.931  tyskland
Schwarz  79.119  tyskland
Aldi  67.112  tyskland
rewe  61.134  tyskland
Auchan  55.212  Frankrig
Edeka Zentrale  54.072  tyskland
E. Leclerc  41.165  Frankrig
Ahold  39.213  Holland 
Dansk Supermarked  10.563  Danmark 
Coop  6.822  Danmark 

Kilde: Deloitte, Global Powers of retailing 2012  
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generelT er 
deT europæiske 
dAgligVARE-
MARKEd prægeT 
af mange sTore 
deTailkæder.

i 2011 kom knap 24 pct. af dagligvareomsætningen og godt 29 pct. af 
den omsatte mængde fra private labels. Private labels forventes at opnå 
større markedsandele i de kommende år. 

DAnSKE DAGLiGVArEKæDEr SMå i EuroPæiSK SAMMEnHænG  
At kæderne inden for dagligvarehandlen bliver færre men større, er 
både en regional og global tendens. Det ses også i en europæisk sam
menhæng, hvor man i flere lande ser koncentrationsgrader på over 50 
pct. i Danmark så man i 2011 én af de højeste markedskoncentrationer, 
kun overgået af norge og Finland. årsagen skal blandt andet findes i det 
lave markedspotentiale, som flere internationale detailvirksomheder ser 
i de skandinaviske markeder. Etableringsomkostninger og de relativt be
grænsede indtjeningsmuligheder afholder dermed en del udenlandske 
detailhandelsvirksomheder fra at etablere sig i Danmark. 

Generelt er det europæiske dagligvaremarked præget af mange store de
tailkæder, der opererer på flere udenlandske markeder. Mange oprethol
der omsætningsniveauer, som er op til ti gange så høje som i Danmark. i 
denne situation opnår større udenlandske detailkæder forhandlingspo
sitioner, der er meget fordelagtige i forhold til deres leverandører, lige
som skalafordele i distributionen udnyttes mere optimalt. 
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i 2010 serve
rede den danske 
FOOdsERVicE-
sEKTOR omkring 
837 mio. målTider 
svarende Til 2,3 
mio. målTider 
dagligT.

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 2.15  –  Andelen af danskernes fødevareforbrug som spises uden for hjemmet
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Kilde: Dansk Dagligvarehandel, 10 årsstatistik

Figur 2.14  –  Antal dagligvarebutikker i Danmark

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Alle dagligvarebutikker Discountbutikker

DEr BLiVEr FærrE DAGLiGVArEButiKKEr 
Det danske marked for dagligvarer har i de seneste årtier været præget af 
en væsentlig strukturudvikling, hvor antallet af detailbutikker er blevet 
markant reduceret i takt med, at større detailkæder har vundet markedsan
dele, og større butiksformater er blevet mere udbredte. i 1993 besad de to 
største virksomheder, Coop Danmark og Dansk Supermarked lidt over 50 
pct. af markedet. i 2011 tegner de samme to aktører sig tilsammen for over 
70 pct. af omsætningen af dagligvarer. Der var 3.057 dagligvarebutikker 
i 2011, mens der 15 år tidligere var 3.758 dagligvarebutikker i Danmark. 

tendensen til yderligere koncentration muliggør i fortsat højere grad 
stordriftsfordele for de større detailkæder, og forbedrer tilsvarende de
res konkurrenceevne. Strukturudviklingen i dagligvarehandlen har været 
drevet af stordriftsfordele, og har medført en meget stærk konkurrence
situation i forhold til leverandørerne til dagligvarebutikkerne, hvor pri
serne har været en af de vigtigste parametre. 

Antallet af dagligvarebutikker har de seneste år været svagt faldende 
i takt med, at branchen koncentreres, og butikkerne bliver større. Den 
samlede omsætning på dagligvaremarkedet har de seneste par år været 
presset som følge af lavkonjunkturen, og i 2011 sås der også kun en gan
ske beskeden fremgang. 

FLErE MåLtiDEr SPiSES uDEnFor HjEMMEt
Danskerne spiser flere og flere af deres måltider uden for hjemmet. 
i 2010 blev knap en tredjedel af alle måltider spist uden for hjemmet. 
Andelen har de seneste år været jævnt stigende og diverse økonomiske 
kriser har gennem tiderne ikke ændret på den tendens. tendensen for
ventes at fortsætte de kommende år. i uSA er andelen af måltider spist 
uden for hjemmet omkring 50 pct.

i 2010 serverede den danske foodservicesektor omkring 837 mio. målti
der svarende til 2,3 mio. måltider dagligt – det gælder både den private 
og den offentlige foodservice.





Forbrug 
& 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 120 mia. kr. i 2011, hvilket er 20 pct. af Danmarks 
samlede vareeksport. I hovedtræk sælge 1/3 i DK, mens 2/3 eksporteres. 

20%
af Danmarks eksport 
kommer fra fødevareerhvervet.
Læs mere på s. 84130

Der eksporteres 
fødevarer til omkring 
130 lande i verden.
Læs mere på s. 85

9,7%
af danskernes indkomst 
bruges på mad.
Læs mere på s. 74

5,5 mia. kr. 
køber danskerne økologiske 
varer for i detailhandlen.
Læs mere på s. 74

af landbrugsprodukter, fødevarer og 
agroindustrielle produkter. Et af de 
største vækstområder har været 
minkeksport til Kina.

120 mia.



tabel 3.1 

forbruget af fødevarer på hjemmemarkedet og i alt pr. indbygger

  mio. kg   kg. pr. indbygger  
 
 2000-09 2010 2011 2000-09 2010 2011

Hvedemel 315,4 317,0  58,2 57,4 
rugmel 77,4 76,2  14,3 13,7 
Kartofler 301,9 221,8  55,8 40 

Sødmælk 79,9 62,9 64,0 14,8 11,4 11,5
Letmælk 197,1 146,8 131,9 36,5 26,5 23,7
Mini og  Skummetmælk 224,2 296,3 300,0 41,3 53,5 53,9
Konsummælk i alt 501,1 506,0 495,9 92,5 91,3 89,2
Kærnemælk 20,0 16,5 16,0 3,7 3 2,9
Fløde 38,3 37,8 37,0 7,1 6,8 6,7
Creme fraiche 11,9 14,6 14,9 2,2 2,6 2,7
yoghurt 64,8 73,2 74,2 12,0 13,2 13,3
Andre syrnede produkter 35,0 29,8 29,9 6,5 5,4 5,4
Cacaomælk 47,2 40,5 40,7 8,7 7,3 7,3
Mælkebaserede drikkevarer 12,1 16,5 17,1 2,2 3 3,1
Andre friske produkter 14,3 20,5 17,3 2,6 3,7 3,1
Konsummælkprodukter i alt 744,7 755,8 743,1 137,5 136,3 133,6
Smør 9,1 9,9  1,7 1,8 
æg  87,8 87,2  15,8 14,2

okse og kalvekød 140,0 154,1 156,5 25,8 27,7 28,1
Svinekød 266,9 193,1 177,5 49,4 34,8 31,9
Fjerkrækød 118,4 134,1  21,9 24,2 
      

Kilde: Danmarks Statistik og Mejeristatistikken
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SIDe 72   |   kapItel 3 SIDe 73   |   kapItel 3fakta om erhvervet 2012laNDbrug & føDevarer

forbrug i danmark

MAGrE MEjEriProDuKtEr BLiVEr MErE PoPuLærE  
udviklingen i danskernes forbrug af mejeriprodukter har i de senere år 
båret præg af et højere forbrug af de mere magre mælkeprodukter. Det 
samlede forbrug af konsummælk faldt 2 pct. fra 2010 til 2011, og denne 
tilbagegang skyldes et fald i forbruget af letmælk, som faldt med 10 pct. 
også kærnemælksforbruget faldt med over 3 pct., ligesom forbruget af 
fløde faldt med lidt over 2 pct. Forbruget af sødmælk og mini og skum
metmælk steg dog med hhv. 1,7 pct. og 1,2 pct. Forbruget af creme
fraiche, yoghurt og mælkebaserede drikkevarer steg med hhv. 2 pct. 1,3 
pct. og 3,6 pct. Forbruget af ost findes der ikke tal for, men det vurderes, 
at forbruget er forholdsvis konstant. 

KØDForBruGEt Er StABiLt  
Danmarks Statistik opgør tal for danskernes kødforbrug. i 2010 blev kød
forbruget opgjort til 88,7 kg pr. dansker om året. Disse data er opgjort 
ud fra overordnede produktbalancer, og er dermed omgærdet med en 
del usikkerhed som følge af Danmarks store eksportandel, og samtidig er 
det et tal for, hvad der er til rådighed til forbruger, og ikke hvad der reelt 
bliver spist. 

ifølge beregninger fra Dtu Fødevareinstituttet spiser en voksen dansker i 
gennemsnit 48 kg kød årligt. Beregningerne er lavet på baggrund af kost
undersøgelser hos danskerne, og omfatter okse, svine og fjerkrækød. 
En mand spiser i gennemsnit 60 kg, og en kvinde spiser 38 kg. Disse tal 
omfatter kun den mængde kød, som reelt bliver spist. Den indkøbte 
mængde er større, men en del af kødet ryger i skraldespanden eller går 
på anden måde tabt ved distribution, tilberedning, osv., og er derfor ikke 
med i disse tal. 

Danskerne spiser mest svinekød, næstmest okse og kalvekød og tredje 
mest fjerkrækød. Forbruget af andre kødtyper er minimalt.

SALGEt AF ØKoLoGiSKE ProDuKtEr StiGEr StADiG  
Danskerne har fået smag for økologiske produkter, og i løbet af de sidste 
fem år er detailomsætningen af økologiske fødevarer næsten fordoblet. 
i 2011 udgjorde den økologiske markedsandel omkring 7,8 pct. af salget 
af fødevarer.

i løbeT af de sidsTe 
fem år er deTail
omsæTningen af 
øKOlOgisKE Fø-
dEVARER næsTen 
fordobleT.

især drikkemælk har i længere tid ligget i front som et af de bedst sæl
gende økologiske produkter med en markedsandel på omkring 30 pct. af 
mælkeforbruget i Danmark. 

Havregryn er det bedst sælgende økologiske produkt, da over 40 pct. af 
den solgte mængde er økologisk. Produkter, som endnu ikke har slået 
igennem på økologifronten, tæller blandt andet kød. Salget af økologisk 
kød har været stabilt lavt, og udgør kun omkring 1 pct. af hele markedet 
for kød. 



Anm.: Ekskl. fødevareforbrug i restauranter, o�entlige institutioner mv. 
Kilde:  Danmarks Statistik

Figur 3.2  –  Udviklingen i fødevarers andel af samlet privat forbrug, pct.
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FØDEVArEPriSErnE StiGEr SoM AnDrE PriSEr i SAMFunDEt 
Prisudviklingen på fødevarer er i høj grad påvirket af internationale for
hold, hvor priserne de seneste år igen er steget efter et midlertidigt fald 
i priserne i noget af 2009 og 2010. udviklingen i fødevarepriserne fra 
2010 til 2011 oplevede en stigning på godt 3 pct. Dette var en lidt større 
stigning end den almindelige udvikling i forbrugerpriserne, som ellers var 
stigende med 2,76 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 seneste højkonjunkturs forbrugerprisudviklinger. For kød 
har prisudviklingen det seneste år ikke været lige så stor som udviklingen 
for brød og kornprodukter, og mælk, ost og æg, som havde en stigning 
på hhv. 6,3 pct. og 6,8 pct. Afgiftsforhøjelser for mættet fedt, som blev 
implementeret i 2011, slår nu igennem på en lang række fødevarer. 

DAnSKErnE BruGEr unDEr 10 PCt.  
AF inDKoMStEn På FØDEVArEr 
De danske forbrugeres udgift til fødevarer har i de senere år ligget stabilt 
omkring 10 pct. af det samlede forbrug, om end der ses en svagt nedadgå
ende tendens. De senere års ændringer i fødevarepriser har ikke ændret 
væsentligt på andelen af det samlede beløb, 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 for
brug, hvor andelen i 2011 tegnede sig for 9,7 pct. Denne udvikling skal dog 
sammenholdes med det faktum, at fødevarer er blevet relativt billigere 
sammenlignet med andre varer i løbet af de senere årtier. Her er der bl.a. 
tale om, at de mange produktivitetsgevinster, der er opnået i fødevarevirk
somhederne, er kommet forbrugerne til gode ved lavere fødevarepriser. 
 
Ligeledes kan den faldende procentsats, ses som funktion af en kontinu
erligt 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. 

FødEVARERnEs 
andel af deT 
samlede privaTe 
forbrug er fal
deT over Tid. 

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 3.3  –  Detailomsætningen af økologiske fødevarer i Danmark i mio. kr., 2005-2011
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tabel 3.4

økologisk markedsandel for 
udvalgte fødevarer, pct. 

produkt 2011

Havregryn 40,5
Mælk 29,0
Hvedemel 19,9
æg 22,5
Frugtsaft 21,0
Pasta 19,4
Smør/ blandingsprodukt 13,4
Surmælk 16,2
Mad og spiseolier 21,9
Müsli 14,1
Grøntsager 13,5
Marmelade 10,8
Frugt 8,3
Kaffe 7,8
juice 6,2
Dybfrost frugt og grønt 5,1
Brødblandinger og kagemix 2,9
Fast ost 4,0
Cerealier 2,9
oksekød 3,1
rugbrød 3,2
Kødpålæg 1,3
Svinekød 1,6
total 7,8

De økologiske andele for varegrupperne er beregnet på baggrund af 
værdi. Der måles kun på de varegrupper, hvor der eksisterer et økolo
gisk alternativ. Kilde: GfK ConsumerScan og Økologisk Landsforening 
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DEr Er ForSKEL På DAnSKE oG uDEnLAnDSKE FØDEVArEr  
Mange faktorer påvirker sundheden, og mad er her et vigtigt element. Der
for er fødevareerhvervet en vigtig aktør omkring 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.

Fødevaresikkerhed er netop en særlig kompetence for det danske føde
vareerhverv, og dermed også en vigtig parameter i den internationale 

konkurrence. Foderstofproducenter, landmænd, slagterier og andre 
forarbejdningsvirksomheder er underlagt kontrolsystemer, hvor der un
dersøges for blandt andet tilstedeværelsen af sygdomsfremkaldende og 
uønskede stoffer i produkterne. Via et højt niveau for fødevaresikkerhed 
bidrager fødevareproducenterne til opretholdelsen af et sundt fødevare
udbud. 

LAV ForEKoMSt AF SALMonELLA i DAnSKE FØDEVArEr
At man i Danmark tager fødevaresikkerhed seriøst, ses blandt andet, når 
man betragter værdierne af salmonella i dansk kød. Salmonellabakterier 
forekommer blandt andet i æg, fjerkræ, svine og oksekød. 

Som led i overholdelse af Eu’s zoonosedirektiv har myndigheder og bran
cher siden 1995 iværksat handlingsplaner for at forebygge og bekæmpe 
forekomsten af salmonella i bl.a. æg, fjerkræ, svin og kvæg, og man har op
nået gode resultater med handlingsplanerne. Forekomsten af salmonella 
i dansk kød er meget lav sammenlignet med udenlandsk produceret kød. 

Kilde:  Danmarks Statistik

Figur 3.5  –  Udviklingen i forbrugerpriserne for udvalgte fødevaregrupper, indeks 2000=100
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Kilde: Fødevarestyrelsen

Figur 3.6  –  Pesticidindhold i frugt, 2010
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Kilde: Fødevarestyrelsen

Figur 3.7  –  Pesticidindhold i grøntsager, 2010
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DAnSK FruGt oG GrØnt inDEHoLDEr FærrESt PEStiCiDEr  
i en sammenligning med andre Eulande og den øvrige Verden, indehol
der frugt og grøntsager produceret i Danmark et meget lavt indhold af 
pesticidrester. Der er generelt væsentlig højere risiko for pesticidrester i 
udenlandsk frugt og grønt, hvilket kommer til udtryk ved, at der et langt 
større pesticidindhold i importeret frugt, og særligt i forbindelse med 
grøntsager.

Generelt sætter Danmark et godt eksempel i forhold til at opretholde et 
højt niveau for fødevaresikkerhed. 

afsætning uden for danmark

LAnDBruGSEKSPortEn i ny rEKorD
2011 blev med 72 mia. kr. et nyt rekordår for landbrugseksporten. Det 
er især de globalt stigende råvarepriser, der hiver eksporten i vejret. Med 
en stigning på lidt over 5,5 mia. kr. i forhold til 2010, hvilket ellers var det 
hidtidige rekordår, må landbrugseksporten siges, at have klaret sig godt 
gennem finanskrisen. 

Danmarks samlede vareeksport udgjorde 597 mia. kr. i 2011, hvoraf land
brugs og fødevareeksporten sammen med den agroindustrielle eksport 
udgjorde godt 120 mia. kr. Dvs. fødevareklyngen stod for 20 pct. af den 
danske vareeksport. Eksportstøtten er så godt som udfaset. Den udgør i 
dag omkring 2 promille af eksporten mod knap 12 pct. i 1990.

Eu aftager hovedparten af landbrugsvarerne svarende til 63 pct., med 
tyskland i spidsen med 14,4 mia. kr. De seneste års høje skindpriser og en 
fortsat høj efterspørgsel efter skind har betydet, at landbrugseksporten til 
Kina inkl. Hong Kong er på 9,7 mia. kr., og er dermed den anden største 
aftager af danske landbrugsvarer. 

At Kina er røget op på andenpladsen skyldes især, at prisen på skind er 
historisk høj. i 2011 var gennemsnitsprisen på alle eksporterede skind 415 
kr. Mens gennemsnitsprisen pr. skind var næsten 100 kr. lavere for fem år 
siden, nemlig på 328 kr. 

2011 blev med  
72 mia. kr. eT 
nyT REKORdåR 
for landbrugs
eksporTen. 
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StiGEnDE HAnDEL MED ØKoLoGiSKE FØDEVArEr 
i takt med at efterspørgslen på økologiske fødevarer er steget, er uden
rigshandlen hermed også vokset tilsvarende. især importen har i senere 
år oplevet en eksplosiv vækst. Denne trend blev dog brudt i 2009, da im
porten faldt 21 pct. fra 1.383 mio. kr. til 1.090 mio. kr. i forhold til 2008. i 
2010 oplevede denne post igen en stigning, og gik nu fra 1.090 mio. kr. til 
1.288 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 18 pct. Bl.a. i kraft heraf er 
økologiimporten vokset med 213 pct. siden 2005. Heraf udgjorde frugt 
og grøntsager med over 36 pct. den største andel, efterfulgt af foderstof
fer på 9 pct.

Den danske eksport af økologiske fødevarer gik ligesom importen frem 
med 15 pct. fra 740 mio. kr. til 860 mio. kr. og blev dermed ikke svækket 
af den økonomiske lavkonjunktur. Den største varekategori var i 2010 
mejeriprodukter, som udgjorde næsten halvdelen af økologieksporten. 
Kød var dog også en væsentlig kategori og udgjorde 14 pct. i 2010 af eks
porten af økologiske fødevarer. 

ØKoLoGi HAnDLES PriMært MED nABoLAnDEnE 
Danmarks økologiske udenrigshandel er koncentreret på forholdsvis få 
væsentlige samhandelspartnere. Det er primært nærmarkederne såsom 
tyskland, Storbritannien, Holland og Belgien samt de øvrige skandinavi
ske lande, som er de vigtigste økologiske samhandelspartnere.

Af eksporten aftager de ti største eksportmarkeder mere end 95 pct. af 
den samlede økologiske eksport. Danmarks ubetinget største eksport
marked for økologi er tyskland, som værdimæssigt aftog over 43 pct. i 
2010. Herefter kommer Sverige, som aftog over 19 pct. Andre væsentlige 
afsætningsmarkeder for økologiske fødevarer tæller Frankrig, Storbritan
nien og norge. 

Den økologiske import er ligeledes koncentreret på få lande. over 87 pct. 
af den samlede værdi af varer stammer fra de ti største samhandelspart
nere. Holland, italien og tyskland er alle væsentlig samhandelspartnere 
med en importandel på godt 20 pct. af den samlede økologiske import 
hver især. Sverige, Spanien og Belgien er også væsentlige leverandører af 
økologiske fødevarer til det danske marked.

den sTørsTe 
varekaTegori 
var i 2010 mejeri
produkTer, som 
udgjorde næ
sTen halvdelen 
af øKOlOgi-
EKspORTEn.



Kilde:  Danmarks Statistik

Figur 3.11  –  Udenrigshandel med økologiske varer, mio. kr.
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Figur 3.10  –  Landbrugseksport opdelt på lande og varer, 2011
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Kilde: Danmarks Statistik

Figur 3.9  –  Danmarks eksport af landbrugsvarer og agroindustrielle produkter i mia. kr., 2000–2011
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Figur 3.8 – Eksportens andel af samlet vareeksport   

Kilde: Danmarks Statistik
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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. Derudover betaler fødevareerhvervet en lang række 
skatter og afgifter, som også er med til at �nansiere det danske samfund.

141.000
jobs fordelt på knap 100.000 
arbejdspladser til landbrug og 
fødevarerindustri – og resten 
som følgejobs.
Læs mere på s. 90

3. størst
Den danske landbrugs- og fødevaresektor
er den tredjestørste fødevareklynge i verden.

13%
af beskæftigelsen i
yderkommunerne stammer fra
landbrugs- og fødevareerhvervene.
Læs mere på s. 91

60% 148 mia.
60% af overskuddet fra 
handelsbalancen kommer fra 
fødevareerhvervet

Er produktionsværdien af produkterne
fra fødevareerhvervet. 



tabel 4.1

produktion og indkomstdannelse i fødevareerhvervet, mia. kr.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*

Produktionsværdi i 
basispriser 121 128 129 131 140 151 134 148
  Forbrug i 
   produktionen 93 99 102 100 110 124 106 116

= Bruttoværditilvækst 28 29 26 31 30 27 29 33
  Andre produktions
   skatter, netto 5 5 5 8 7 8 8 7

= Bruttofaktor  
    indkomst 33 34 32 39 38 35 36 40 
  Aflønning af ansatte 17 17 16 20 20 21 21 20

= Bruttooverskud af
  produktion og
   blandet indkomst 16 17 16 19 17 14 15 20

Anm. Der er ikke korrigeret for intern omsætning. 
Kilde: Danmarks Statistik, FØi og egne beregninger
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beskæftigelse

StiGEnDE VærDi AF LAnDBruGEtS ProDuKtion
Den foreløbige opgørelse viser, at produktionsværdien fra fødevareer
hvervet blev 148 mia. kr. i 2010. Med foreløbig menes, at opgørelsen er 
baseret på nationalregnskabet, hvor de seneste år er fremskrevet på bag
grund af relevante kilder. Værdien af produktionen steg med lidt over 10 
procent fra 2009 til 2010, mens bruttoværditilvæksten er steget 14,3 pct. 
som følge af en mindre vækst i forbruget til produktionen. 

Aflønningen til ansatte ligger på 20 mia. kr., hvilket er lidt mindre end 
året før. Det tilskrives lidt færre beskæftigede personer og den finansielle 
situation med afdæmpet lønudvikling.  

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 
tredjedel af bruttoværditilvæksten.

FØDEVArEErHVErVEt HAr MAnGE MEDArBEjDErE
Fødevareerhvervet beskæftigede 141.000 personer i 2010 – 95.600 di
rekte i fødevareerhvervet og 45.400 i afledte støtteerhverv (lige fra den 
lokale elektriker på gården, over bankmanden til vognmanden). omkring 
2/3 af alle jobs kan henføres til eksporten. Antallet af stillinger i de af
ledte følgeerhverv har ligget stabilt de seneste år.  

Hvert år bliver der skabt danske skattepligtige lønninger på knap 36 mia. 
kr. som følge af fødevareerhvervets produktion, 19 mia. direkte fra land
brugs og fødevarevirksomhederne og 17 mia. fra afledte støtteerhverv. 
Med et skattetryk på 48,2, betyder det, at der alene i 2009 gik 17,3 mia. 
kr. til statskassen fra danske lønninger som følge af fødevareproduktio
nen 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 2010 var 52.200 personer. Forarbejdnings
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 2010, var der beskæftiget 1,3 person i andre virksomheder. 

HØj rEGionAL BESKæFtiGELSE i FØDEVArEErHVErVEt
Landbruget, fødevarevirksomhederne samt de deraf afledte erhverv har 
stor betydning i de såkaldte udkantskommuner. Kriteriet for betegnelsen 
udkantskommune er defineret af By og Landskabsstyrelsens opdeling i 
Landsplanredegørelsen, der danner baggrund for Eu’s Landdistriktspro
gram for fordeling af landdistriktsmidler. opdelingen foretages ud fra 14 
forskellige kriterier, herunder befolkningsmønstre, indkomster, beskæfti
gelse, landbrugets betydning mv. Der skelnes mellem 4 kommunetyper; 
yderkommuner (16 stk.), landkommuner (29 stk.), mellemkommuner (18 
stk.) og bykommuner (35 stk.). 

Landbrugs og fødevareerhvervets store betydning for udkantskommu
nerne fremgår bl.a. af, at landbrugs og fødevareerhverv udgør knap 10 

værdien af pro
dukTionen sTeg 
med lidT over 
10 pROcEnT fra 
2009 Til 2010.



tabel 4.2

 fødevareerhvervets beskæftigelse, personer 

 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*

Primær landbrug 60.000 57.100 56.300 54.700 53.700 54.100 53.000 52.200
Gartneri 11.500 11.000 10.200 10.100 10.000 10.300 9.900 9.600

Primær jordbrug 71.500 68.100 66.500 64.700 63.700 64.400 62.900 61.800

Landbrugsservice 4.600 4.600 4.500 4.400 4.400 4.500 4.400 4.300  
Slagterier og kødkonserves 23.600 22.100 19.200 18.700 18.200 18.400 17.300 16.500
Mejerier 10.100 9.600 9.500 9.200 9.000 9.100 8.600 8.200
Grønt og frugtkonserves  
fabrikker 2.200 2.000 1.900 1.900 1.800 1.900 1.700 1.700
oliemøller 100 100 100 100 100 100 100 100
Sukkerfabrikker 800 600 700 700 700 700 600 600
Fremstilling af foderstoffer mv, 3.200 3.300 2.900 2.800 2.700 2.700 2.600 2.500

Forarbejdning mv. i alt 44.600 42.300 38.900 37.800 37.400 37.400 35.300 33.800

jordbrugssektor i alt 116.100 110.400 105.400 102.500 100.700 101.800 98.200 95.600

Forsynings og service
virksomheder 43.800 41.400 44.300 45.800 48.200 49.500 47.100 45.400

Samlet beskæftigelse 159.900 151.800 149.700 148.300 148.900 151.300 145.300 141.000
heraf lønmodtagere 116.900 112.000 110.800 110.700 112.400 115.200 109.300 105.200

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

< 5 pct.

5 - 10 pct.

> 10 pct.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Figur 4.3  –  Fødevareerhvervets regionale beskæftigelse i andel af alle beskæftigede
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pct. af den samlede beskæftigelse i udkantskommunerne. i yderkommu
nerne udgør erhvervene knap 13 pct. af den samlede beskæftigelse. i land
kommuner udgør erhvervene knap 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 fødevareerhverv over 1.000 arbejdspladser. Knap 100.000 af 
de 141.000 i landbrugs og fødevareerhverv er beskæftiget i udkants
kommunerne. Det betyder samtidig, at erhvervet genererer ca. 50.000 
arbejdspladser i de øvrige kommuner.

FØDEVArEErHVErVEt Er StØrStE  
BiDrAGSyDEr tiL HAnDELSBALAnCEn
i 2011 steg både eksporten og importen af varer kraftigt. Danmark eks
porterede varer for 603 mia. kr., mens der blev importeret for 525 mia. 
kr., og dermed udgjorde det samlede handelsbalanceoverskud 78 mia. 
kr. i 2011. 

Af den samlede eksport på 597 mia. kr. udgjorde eksporten af varer fra 
fødevareerhvervet omkring 120 mia. kr. i 2011, mens importen af tilsva
rende varer udgjorde omkring 74 mia. kr.  Således blev handelsoverskud



tabel 4.5

landbrugets grundværdi og ejendomsskatter, mio. kr. 1)

 grundværdi* ejendomsskatter**

skatteår: 
2000 58.000 695
2001 64.800  956 
2002 73.900  1.016 
2003 75.500  1.081 
2004 88.700  1.025 
2005 91.600  900 
2006 132.200  897 
2007   934 
2008 199.600  998 
2009   1.046 
2010 151.400  1.120 
2011  775
2012 112.953 778

* Kilde: SKAts vurderingsstatistik 2010   
** Kilde: Danmarks Statistik   
note: Landbrugets ejendomme vurderes kun i lige år   
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fødevare
erhverveT bidra
ger i høj grad  
Til sAMFunds-
øKOnOMiEn 
med en lang 
række skaTTer 
og afgifTer. 

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4.4  –  Bidrag til varehandelsbalance efter varegruppe, 2011, pct.

Fødevarer
og jordbrug

Kemikalier 
og kemiske 
produkter

Færdigvarer 
og andre 

varer

Mineral, 
brændsels-og 

smøresto�er o.l.

Råsto�er
mv.

Maskiner 
og transport-

midler

Færdigvarer. 
primært 

halvfabrikata

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Der blev i 2011 opkrævet et samlet pesticidafgiftsprovenu på 500 mio. kr., 
hvilket er højere end året før, hvor der blev opkrævet 461 mio. kr. En del af 
pesticidafgiftsprovenuet tilbageføres til promillefondene. Ved aftalen om 
Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti, blev tilbageføringen 
af pesticidafgifter ændret fra og med 2010, således at der nu tilbageføres 
færre penge end tidligere. Pengene i promilleafgiftsfonden fordeles til en 
lang række projekter, hvor det overordnede formål er at styrke landbru
gets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. 

EjEnDoMSSKAttErnE HAr Stor inDVirKninG På LAnDBruGEt
For 2011 udskrives ejendomsskatterne på grundlag af den offentlige ejen
domsvurdering pr. 1. oktober 2010. Ejendomsskatten, der benævnes grund
skyld, opkræves af kommunen. Som led i kommunalreformen blev amternes 
grundskyldsopkrævning ved årsskiftet 2006/2007 overført til kommunerne. 
Efter 2006 vurderes værdien af ejendomme kun hvert andet år.

Siden kommunalreformen har der for produktionsjord været et loft over 
grundskyldspromillen. Fra 1. januar 2011 har loftet været på 7,2 promille. 

det fra fødevareerhvervet 46 mia. kr. Det svarer til, at knap 60 pct. af det 
samlede overskud på handelsbalancen kom fra jordbrugsprodukter og 
fødevarer. råstoffer herunder olie fra nordsøen, som tidligere har bidra
get betydeligt til den danske handelsbalance, bidrog med 2 pct. til over
skuddet på handelsbalancen. 

skatter og afgifter

FØDEVArEErHVErV BiDrAGEr tiL SAMFunDEt
Fødevareerhvervet bidrager i høj grad til samfundsøkonomien med en 
lang række skatter og afgifter. Det er både de skatter og afgifter som 
virksomhederne og landmændene betaler, men også skat fra de beskæf
tigede i fødevareerhvervet. Fødevareerhvervet er også pålagt en lang 
række afgifter, som også går i statskassen. Blandt andet betaler landbru
get ejendomsskatter. De steg med 3 mio. kr. fra 2011 til 2012 og udgør 
nu 778 mio. kr. 



tabel 4.6

jordbrugets pesticidafgift, mio. kr.

 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013*

Samlede provenu 365 445 572 440 461 500 575 630
tilbageført 1) 351 342 302 369 250 250 250 2)  255

nettopesticidafgift 14 103 270 71 211 250 325 375

1) tilbageførelsen til promilleafgiftsfonden sker på følgende måde: Fra og med 2010 tilbageføres et fast beløb på 250 mio. kr.
i perioden 20042009 blev 83 pct. af provenuet tilbageført. Siden 2007 sker tilbageførslen i det 2. år efter opkrævningen.
2) inkl. tilbageførsel til kartoffelafgiftsfonden
* Skøn  Kilde: Skatteministeriet.
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landbrugeTs 
samlede EjEn-
dOMssKATTER 
udviser en 
 sTigning fra 
2011 Til 2012. 

Der er intet nedslag i grundskyldspromillen 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 ejen
domsskatten på højst 7 pct. Loftet er fastsat til 7 pct. både i 2009 og 2010.

Landbrugets samlede ejendomsskatter udviste et fald fra 2010 til 2011. 
Det skyldes en nedsættelse af grundskylden på produktionsjord som led i 
aftalen om Grøn Vækst 2.0. Landbrugets samlede ejendoms skatter udgør 
778 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til 295 kr. pr. ha. 

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. Seneste vurdering 
blev foretaget i 2012. 

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.



tabel 4.7

fødevareerhvervets direkte energiafgifter, mio. kr.

 1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

fødevareerhvervet
Energiafgifter 67 208 223 227 248 246 247 249
Co2afgifter 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
Co2afgifter 102 267 268 265 250 248 254 253
Svovlafgifter 0 4 6 4 2 2 3 3

forarbejdning
Energiafgifter 67 208 223 227 248 246 247 249
Co2afgifter 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 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 pesticidafgiftsordningen 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. 

Med aftale om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti er til
bageførelsen 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 
forskellige aktiviteter og fordeles mellem Miljøministeriet og Fødevare
ministeriet.

StorE uDGiFtEr tiL EnErGiAFGiFtEr
Det nuværende energiafgiftssystem blev indført ved den grønne lovafgifts
pakke i 1995, hvor afgifterne blev omlagt til at være afhængige af energiens 
anvendelse. Afgiftsbetalingen blev herefter klassificeret efter, om energi
forbruget var tung proces, let proces eller anvendt til rumvarme. Samtidig 
blev afgiftsbelastningen gradvist øget over en årrække. Der skete en mindre 
omlægning af afgiftssatserne for de enkelte energikilder 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 
Co2afgiftsbetaling og tilbageførslen heraf. Siden indførelsen af Eu’s 
Co2kvotemarked den 1. januar 2005 er fødevareerhvervet blevet be
lastet med ekstraomkostninger. Det skyldes de indirekte omkostninger, 
der følger af prisovervæltningen på energiprodukter. Der er således 
tale om en dobbeltregulering, hvor der reguleres med både afgifter og 
kvoter.

PriSEn På SPiLDEVAnD StiGEr MErE EnD AnDrE PriSEr
Vand er en helt central råvare for fødevareerhvervet i Danmark. På grund 
af høje krav til hygiejne, bruger fødevarevirksomhederne meget vand, 
hvilket betyder, at både vandforsyningen og spildevandsforsyningen er 
helt essentielt for erhvervets udvikling og konkurrenceevne. 

som en del af 
pEsTicidAFgiFTs-
ORdningEn Til
bageføres en del 
af de opkrævede 
midler Til jord
brugeTs fonde.
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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. Fra 2001 til 2011 er alene 
vandafledningsafgiften steget med 75 pct. i Danmark, mens forbruger
priserne blot er steget omkring 20 pct. 

ifølge seneste opgørelser fra oECD fremgår det, at Danmark har de hø
jeste priser inkl. moms på vand og spildevand. For fødevarevirksom
hederne er denne udvikling alvorlig. Virksomhederne har reduceret 
vandforbruget. For eksempel bruger de danske slagterier i dag cirka en 
tredjedel af den vandmængde pr. gris, som der blev brugt for 25 år siden. 
Forbruget har dog ligget konstant det seneste årti, da det ikke er muligt 
at sænke forbruget pr. gris yderligere, uden at det vil betyde forringelser 
af fødevaresikkerheden. Hvis de kommende år byder på yderligere pris
stigninger på vand og vandafledningen, vil det dermed betyde en fortsat 
glidende forringelse af dansk konkurrenceevne. 

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 udskil
lelse i selvstændige selskaber. De fleste selskaber er dannet i 2009. 
 

spildEVAnds-
pRisERnE er sTe
geT eksplosivT 
de senesTe 10 år

Kilde:  Danmarks Statistik

Figur 4.8  –  Prisudviklingen for vanda�edningsafgiften sammenlignet med den generelle prisudvikling i samfundet, Indeks 2000=100 
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tabel 5.1    Fortsat

 1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Handelsgødningsforbrug, 
kg pr. ha:
Kvælstof 144 95 78 72 83 75 72 74
Kalium 47 27 24 22 22 10 16 17
Fosfor 15 7 6 5 5 3 4 4

Kornproduktion mio. tons 9,6 9,4 9,3 8,2 9,1 10,1 8,7 8,8

Mængdeindeks for den 
samlede landbrugsproduktion, 
1980 = 100 129 143 150 154 154 156 156 158

Salgsprodukter i alt, mio. kr. 61.767 54.810 54.610 61.130 65.106 58.911 65.080 74.354
Animalske produkter, mio. kr. 34.951 35.279 36.730 37.297 40.018 37.356 41.973 47.701
Vegetabilske produkter, mio. kr. 26.816 19.531 17.880 23.833 25.088 21.555 23.107 26.652
Landbrugsmæssige  
tjenester mv., mio. kr. 1.352 1.282 1.934 1.969 2.341 2.510 2.604 2.613
Forbrug i produktionen  
i alt, mio. kr. 33.389 39.492 41.869 48.677 54.971 50.246 52.304 57.955

Generelle driftstilskud, mio. kr. 374 394 6.988 7.329 7.742 7.508 7.317 7.544
Produktionsskatter, mio. kr. 1.531 846 1.016 1.017 1.081 1.132 1.208 792
Bruttofaktorindkomst, mio. kr. 22.279 20.104 22.512 21.379 13.174 12.785 19.922 25.693

Driftsresultat før renter, 
1.000 kr. pr. heltidsbrug 339 583 757 819 317 47 749 861
nettorenteudgifter af 
landbrug, 1.000 kr. pr. 
heltidsbrug 195 340 482 708 1.321 983 1.007 920
Driftsresultat, 1.000 kr. 
pr. heltidsbrug* 144 243 275 111 636 655 121 323

Landbrugseksport, mio. kr. 47.548 55.509 56.031 58.921 63.330 59.867 66.409 72.402
do i pct. af totaleksport 21 14 11 11 11 12 12 12

Landbrugsaktiver i selveje, 
kontantværdi, mia. kr. 190 294 388 498 652 644 642 626
Gæld i pct. af kontantværdi 56 50 56 53 46 50 52 55
Forrentningsprocent på
heltidsbrug 4,0 2,8 1 1 0 1 1 1

Kilde: Baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, Fødevareøkonomisk institut og Landbrug & Fødevarer
*Eksklusive Eustøtte

tabel 5.1

nøgletal for udviklingen i dansk landbrug

 1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Antal landbrugsbedrifter 76.978 52.662 50.069 43.066 41.836 40.024 40.029 40.660
Landbrugsareal, 1.000 ha 2.768 2.618 2.676 2.663 2.668 2.624 2.646 2.640
Gns. bedriftsstørrelse, ha 36 50 53 61 63 63 63 65

Beskæftigelse  
 Primærjordbrug   66.500 63.700 64.400 62.900 61.800 
 Forarbejdning og forædling   38.900 3.700 37.400 35.300 33.800 
 Afledte erhverv   44.300 48.200 49.500 47.100 45.400 
Fødevareerhvervet i alt   149.713 149.509 151.505 145.416 141.000 

Heraf lønmodtagere   110.800 112.400 115.200 109.300 105.200 
Fødevareerhvervets andel af 
beskæftigelsen i pct.   6 5 5 5 5 

Bruttoinvesteringer, mio. kr.    15.043 15.720 8.350 7.395 7.109

Antal heste, 1.000 stk. 38 40 54 53 60 58 60 61
Antal malkekøer, 1.000 stk. 753 636 564 545 558 563 568 565
Antal svin, 1.000 stk. 9.497 11.922 13.534 13.723 12.738 12.369 13.173 12.938
Antal høner, 1.000 stk. 4.327 3.681 3.192 3.174 3.521 3.280 3.900 3.815

Korn i pct. af landbrugsareal 57 57 56 55 56 56 56 56
rodfrugter i pct. af 
landbrugsareal 8 4 3 3 3 3 3 3
Græs i pct. af landbrugsareal 20 23 25 25 27 28 29 29

NøgletalSoverSIgtNøgletalSoverSIgt
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nøgletalsoversigt

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



Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
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