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Fødevareklyngens direkte og indirekte bidrag til indkomstdannelsen var på 125 mia. kr. i 2020
svarende til 5,4 pct. af BNP
Fødevareklyngens direkte og indirekte bidrag til beskæftigelsen er på 188.000 personer
Fødevareklyngens eksport bidrager med 134.000 arbejdspladser og en nettovalutaindtjening
på 91 mia. kr.
I landbrugskomplekset, defineret som primærlandbruget og nært tilknyttede forarbejdningssektorer, er der direkte og indirekte 126.000 personer beskæftiget. Landbrugskomplekset bidrog med 76 mia. kr. til indkomstdannelsen samt en nettoeksport på 51 mia.kr.

Fødevareklyngen1 skaber direkte indkomst i egne erhverv, men også indirekte i andre erhverv, der
leverer varer og serviceydelser til fødevareklyngen. Medtages både direkte og indirekte effekter kan
fødevareklyngens bidrag til den samlede indkomst i Danmark i 2020 opgøres til 125 mia. kr. målt
ved bruttofaktorindkomsten jf. tabel12. Det svarer til 5,4 pct. af bruttonationalproduktet.

Tabel 1. Fødevareklyngens direkte og indirekte indkomsteffekt, mia. kr.

Anm: 2016-18 er baseret på endeligt nationalregnskab. 2019-20 er baseret på foreløbige opgørelser.
Kilde: Egne beregninger pba. Landbrug & Fødevares input-output model.

1 Fødevareklyngen består af landbrugskomplekset, dvs. primærlandbruget og de tæt knyttede forarbejdningsindustrier (slagterier, mejerier samt

sukker og stivelsesfremstilling). Herudover består fødevareklyngen af produktion af øvrige føde- og drikkevarer, agroindustri samt en række biobaserede produkter. Landbrugskomplekset er således en delmængde af fødevareklyngen, se evt. appendiks A.
2 Se evt. appendiks A for en metode beskrivelse.
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Landbrugssektorerne og deres tæt knyttede forarbejdningssektorer, her benævnt landbrugskomplekset, havde en samlet direkte- og indirekte bruttofaktorindkomst på 76,2 mia. kr. jf. tabel 2.
Landbrugskomplekset udgør 61 pct. af fødevareklyngen opgjort ved bruttofaktorindkomsten. Den
vegetabilske produktion inkl. sukker- og stivelsesfabrikker bidrager direkte og indirekte til en bruttofaktorindkomst på 29,4 mia. kr. De animalske sektorer inkl. slagterier og mejerier bidrager med
46,8 mia. kr. til den samlede indkomstdannelse.
Tabel 2. Sektorfordelt indkomstopgørelse for fødevareklyngen i 2020, mia. kr.

Kilde: Egne beregninger pba. Landbrug & Fødevares input-output model.
Anm: I bilaget findes en opgørelse af fødevareklyngens bruttofaktorindkomst med større detaljeringsgrad

Fødevareklyngens direkte og indirekte bidrag til beskæftigelsen har siden 2015 varieret omkring
190.000 personer, jf. tabel 3. Samlet set kan fødevareklyngens bidrag til beskæftigelsen opgøres til
knap 188.000 i 2020. Beskæftigelsestal for 2020 er usikre som indikator for aktivitetsomfanget i
økonomien som følget af covid-19 pandemien, da de inkluderer lønkompenserede job. For fødevareklyngen dette dog begrænset. Under nedlukningen har der periodevist været udbetalt lønkompensation til 507 jobs i landbrug, skovbrug og fiskeri, mens der i fødevareindustrien har være udbetalt lønkompensation til 2.943 jobs. I 2020 blev i alt 284.107 jobs periodevist understøttet af lønkompensationsordningen.
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Tabel 3. Direkte og indirekte beskæftigelseseffekt, 1.000 personer

Anm: 2015-18 er baseret på endeligt nationalregnskab. 2019-20 er baseret på foreløbige opgørelser.
Kilde: Egne beregninger pba. Landbrug & Fødevares input-output model.

Samlet kan landbrugskompleksets beskæftigelsesbidrag opgøres til 126.000 personer, jf. tabel 4,
svarende til 67 pct. af den samlede fødevareklynges beskæftigelsesbidrag. Med godt 62.000 personer står landbrug og gartneri for halvdelen af landbrugskompleksets beskæftigelsesbidrag. Dvs., at
for hver beskæftiget i landbruget er der yderligere en person beskæftiget uden for landbruget. Den
vegetabilske produktion bidrager direkte og indirekte til beskæftigelsen med 50.000 personer i
2020, mens den animalske produktion bidrager med 75.000 personer
Tabel 4. Fødevareklyngens beskæftigelse i 2020, 1.000 personer, direkte og indirekte effekter

Kilde: Egne beregninger pba. Landbrug & Fødevares input-output model.
Anm: I bilaget findes en opgørelse af fødevareklyngens bruttofaktorindkomst med større detaljeringsgrad, ligesom der findes en
opgørelse de direkte og indirekte effekter i 2018.
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I 2020 kunne fødevareklyngens vareeksport opgøres til knap 164 mia. kr. En del af denne eksport er
reeksport, som alene bidrager til produktion i dansk økonomi gennem engrosaktiviteten. Trækkes
reeksporten ud af fødevareklyngens samlede eksport kan vare-eksport af dansk oprindelse opgøres
til 140 mia. kr.

Tabel 5. Beskæftigelseseffekter af fødevareklyngens eksport, 1.000 personer

Anm: 2015-18 er baseret på endeligt nationalregnskab. 2019-20 er baseret på foreløbige opgørelser.
Kilde: Egne beregninger pba. Landbrug & Fødevares input-output model.

Eksportens direkte og indirekte effekt på beskæftigelsen opgøres til 134.000 personer i 2020, svarende til 71 pct. af fødevareklyngens samlede beskæftigelse.
Isoleret set siger et erhvervs eksport meget lidt om erhvervets betydning for valutaindtjeningen.
Der kan være erhverv med stor eksport, men som samtidig kræver en meget stor import for at realisere produktionen. Betragtes i stedet netto-eksporten defineret som eksportværdien fratrukket
den direkte og indirekte import, som produktion af eksporten kræver, fås et bedre mål for det bidrag, erhvervets eksport giver til samfundet. Som nævnt oven for, kunne den samlede dansk producerede eksport fra fødevareklyngen opgøres til godt 140 mia. kr. i 2020. Denne eksport krævede
en direkte og indirekte import på i alt 49,6 mia. kr. Fødevareklyngens nettoeksport (og nettovalutaindtjening) kan derfor opgøres til 90,9 mia. kr. Heraf bidrager landbrugskomplekset med 51 mia.
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Tabel 6. Fødevareklyngens nettoeksport, mia. kr.

Anm: 2015-18 er baseret på endeligt nationalregnskab. 2019-20 er baseret på foreløbige opgørelser.
Kilde: Egne beregninger pba. Landbrug & Fødevares input-output model.

22.000 af fødevareklyngens arbejdspladser var i 2020 baseret på produktion til det tyske marked, jf.
tabel 7. Kina inkl. Hong Kong har gennem en årrække haft en stigende betydning for fødevareklyngen og er i dag det næst vigtigste eksportmarked opgjort ved antal arbejdspladser.
Tabel 7. Vareeksportens betydning for beskæftigelsen fordelt på lande.

Anm: 2018 er baseret på endeligt nationalregnskab. 2019-20 er baseret på foreløbige opgørelser.
Kilde: Egne beregninger pba. Landbrug & Fødevares input-output model.
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Ved hjælp af input-output modellering beregnes fødevareklyngens nationaløkonomiske fodaftryk.
Det nationaløkonomiske fodaftryk måler det bidrag, fødevareklyngen giver til beskæftigelse og indkomst. Opgørelsen inkluderer det direkte bidrag fra fødevareklyngens egne erhverv, men også det
indirekte bidrag i den øvrige økonomi, som følge af de krav til varer og tjenester, fødevareklyngen
kræver fra andre af økonomiens sektorer.
Beregning af beskæftigelse og indkomst tager udgangspunkt i input-output modeller baseret på
Landbrug & Fødevarers input-output tabeller. Landbrug & Fødevarers input-output tabeller er landbrugsspecifikke udvidelser af Danmarks Statistiks officielle tabeller. I de landbrugsspecifikke inputoutput tabeller udvides nationalregnskabets ene landbrugssektor til et større antal driftsgrene (for
tiden 16). Arbejdet med de landbrugsspecifikke input-output tabeller kan føres tilbage til midten af
1980’erne, hvor Dubgaard & Gravgaard (1984) udviklede disse på det daværende Statens Jordbrugsøkonomiske Institut.
I en nationalregnskabssammenhæng leveres produktion i sidste ende til endelig anvendelse. Endelig
anvendelse defineres i nationalregnskabet som leverancer til det private forbrug, det offentlige forbrug, eksport, investeringsgoder samt lagerændringer. Når fødevareklyngen leverer til fx eksportmarkederne, skabes ikke kun produktion i de erhverv, der tilhører fødevareklyngen, der skabes tillige produktion i den øvrige økonomi, idet fødevareklyngens erhverv har brug for varer og serviceydelser for at realisere produktionen.
Figur 1. Fødevareklyngen, direkte og indirekte effekter
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Metodetilgangen er illustreret i figur 1, hvor de direkte effekter skabes af sektorer i de mørkeblå
kasser og deres leverancer til endelig anvendelse. For at fødevareklyngen kan realisere denne produktion, kræves en indsats af varer og tjenester fra andre erhverv og udlandet. Den aktivitet der
skabes heraf, er således den indirekte produktion, som fødevareklyngen er årsag til. Input-output
tabeller og modeller er netop opstillet til at kunne fange disse intersektorale sammenhænge.
Hvis fx agroindustrien eksporterer for en produktionsværdi på 1 mio. kr., er den direkte effekt således en produktion på 1 mio. kr. i agroindustrien. For at agroindustrien kan producere for 1 mio. kr.
kræves en indsats af varer og serviceydelser fra de øvrige sektorer i økonomien, og disse vil igen
kræve varer og serviceydelser fra andre sektorer. Dermed breder de indirekte effekter sig som ringe
i vandet, og effekten på økonomiens samlede produktion vil derfor altid være større end 1 mio. kr.
På samme måde kan beskæftigelsen og indkomst (løn samt overskud) opgøres som den direkte effekt i agroindustrien samt den indirekte effekt på beskæftigelse og indkomst i alle de øvrige sektorer, der bliver aktiveret.
Den relative størrelse af de indirekte effekter afhænger bl.a. af importindholdet i de varer og tjenester, der indirekte kræves. Da importen ikke skaber aktivitet i den danske økonomi vil det gælde, at
jo større importindholdet er, desto mindre bliver de indirekte effekter.
Figur 1 illustrerer yderligere, at der kan opstilles en delmængde af fødevareklyngen, som her er
benævnt landbrugskomplekset. Denne er defineret ud fra hvilke produktioner, der i dansk økonomi
i høj grad må acceptere at deres produktion følger de råvaremængder, landbruget producerer. Disse
består af slagterierne, mejerierne, stivelses- og sukkerfabrikkerne, samt de indirekte effekter, der
opstår som følge af landbrugets og forarbejdningsindustriernes efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser.

Matematisk fremstilling
I Landbrug & Fødevarers udvidede input-output tabeller finder produktion, beskæftigelse og indkomstdannelse sted i 134 sektorer. I relation til beregning af effekten på disse størrelser af fødevareklyngens produktion og eksport tages udgangspunkt i en input-output model, hvor fødevareklyngens leverancer til endelig anvendelse betragtes som den forklarende variabel. Input-output tabellen kan skematisk illustreres ved:
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Til
Fra
Erhverv

Primære faktorer
I alt

Beskæftigelse, antal
pr. kr. produktion

Erhverv

Endelig anvendelse I alt

A
(134x134)

f
(134x1)

B
(6x134)
g´
(1x134)

ye
(6x1)

I alt

g
(134x1)

L
(1x134)

Hvor:
g

En vektor af produktionsværdier for de enkelte erhverv. Denne
optræder også transponeret i tabellen (g’)

A

En koefficient-matrice beregnet ved division af de enkelte input i hvert erhverv med erhvervets produktionsværdi

B

En koefficient matrice for primære faktorinput, Dvs, import,
skatter, løn og overskud af produktion, beregnet ved division
af erhvervenes input af primære faktorer med erhvervets produktionsværdi

f

En vektor der angiver de enkelte erhvervs samlede leverancer
til endelig anvendelse i alt. Dvs. summen af privat forbrug samt
offentligt konsum, investeringserhverv, lagerændringer samt
eksport.

ye

En vektor for leverance af primærfaktorer til endelig anvendelse

L

En koefficient-matrice for beskæftigelse beregnet ved division
af antal beskæftiget i hvert erhverv med erhvervets produktionsværdi

Der kan nu opstilles en model, hvor erhvervenes leverance til endelig anvendelse f betragtes som
forklarende variabel (eksogen) mens produktionen ses som endogen. Erhvervenes
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produktionsværdi svarer til deres leverancer til de enkelte erhverv og til endelig anvendelse. Dette
kan med matrix notation skrives som:
𝑔 = 𝑨∗𝑔+𝑓

Ved at isolere for g kan produktionen i de enkelte erhverv forklares ud fra deres leverancer til endelig anvendelse
𝑔 − 𝑨 ∗ 𝑔 = 𝑓 =>
(𝑰 − 𝑨) ∗ 𝑔 = 𝑓 =>
𝑔 = (𝑰 − 𝑨)−1 ∗ 𝑓

(1)

For en given endelig anvendelse f, angiver ovenstående således effekten på produktionen i de enkelte sektorer. Der kan ligeledes opstilles et matrice udtryk for erhvervenes indsats af de enkelte
primærfaktorer:
𝑦 = 𝑩∗𝑔
Ved indsættelse af (1) kan erhvervenes indsats af primærfaktorer ligeledes udtrykkes ved den endelige anvendelse f
𝑦 = 𝑩 ∗ (𝑰 − 𝑨)−1 ∗ 𝑓

(2)

Endelig kan den samlede beskæftigelse opgøres ved
𝑏𝑒𝑠𝑘 = 𝑳 ∗ 𝑔 =>
𝑏𝑒𝑠𝑘 = 𝑳 ∗ (𝑰 − 𝑨)−1 ∗ 𝑓

(3)

Nu kan fx eksportens betydning for produktion indkomst og beskæftigelse beregnes gennem (1), (2)
og (3) ved at udfylde vektoren f med fødevareklyngens eksport opgjort i basispriser.
For at beregne fødevareklyngens samlede effekt i dansk økonomi er vi nødt til at lave et par ekstra
beregninger. Vi kender godt nok fødevareklyngens leverancer til endelig anvendelse i vektoren f.
Det er dog ikke tilstrækkeligt, at anvende disse oplysninger, idet der vil være aktivitet der så ikke
kommer med i beregningerne. Fx leverer fødevareklyngen til hoteller og restauranter, denne aktivitet er ikke indeholdt i den endelige anvendelse. Derfor vil produktionen beregnet gennem ligning 1
resultere i en produktion i fødevareklyngens erhverv, der er mindre end den faktiske.
For at sikre at al aktivitet kommer med, beregner vi først den endelige anvendelse f, der netop vil
sikre, at al produktion i fødevareklyngen kommer med. Dette kan gøres ved at omskrive ligning (1)
til
𝑓 = (𝑰 − 𝑨) ∗ 𝒈
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(4)

Hvis 4 partitionernes således, at den kun indeholder de erhverv, der er en del af fødevareklyngen.
Dvs. (I – A) indeholder kun rækker og søjler for de erhverv, der er en del af fødevareklyngen, mens
gfk nu indeholder produktionsværdierne i de samme erhverv.
𝑓𝑓𝑘 = (𝑰 − 𝑨) ∗ 𝒈𝒇𝒌

(5)

Så indeholder den resulterende ffk vektor netop de værdier der, når de er indsat på rette plads i f
vektoren i (1), vil resultere i de korrekte produktionsværdier i fødevareklyngens erhverv, men også
den indirekte produktion, der opstår i den øvrige økonomi. Dermed kan fødevareklyngens samlede
betydning (direkte og indirekte) for dansk økonomi findes gennem (2) og (3).

Litteratur
Alex Dubgaard og Ole Gravgaard Pedersen (1984). En input-output model for det danske fødevaresystem. Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, Rapport nr. 19

Eksportafledt beskæftigelse i 2020, 1.000 personer, direkte og indirekte effekter

Kilde: Egne beregninger pba. Landbrug & Fødevares input-output model.
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Som det fremgår af appendiks A tager input-output modelleringen udgangspunkt i fødevareklyngens produktionsværdi, hvorefter modellen finder den direkte og indirekte indkomst og beskæftigelse i dansk økonomi som følge af netop fødevareklyngens produktion.
Ofte tager input-output modeller udgangspunkt i produktionsværdier hos producenterne. Dette betyder, at der er en del handelsaktivitet, der ikke inddrages. Dette vedrører de detail- og engrosaktiviteter, der skal til før produktionen når frem til slutbrugeren. I Landbrug & Fødevarers input-output
model inddrages engrosaktiviteten på fødevareklyngens eksport. Baggrunden for at der alene medtages avancer på eksporten er, at fødevareklyngens leverancer til den indenlandske økonomi kan
erstattes af import. Engroshandlen omfatter bl.a. Kopenhagen Fur og KMC.
Input-output tabellen specificerer produktionen på sektorniveau, hvilket komplicerer beregningerne, da en del af fødevareklyngens produktion foregår i sektorer, hvor der også produceres varer,
der ikke er en del af klyngen.
Fødevareklyngens produktion er oprindeligt defineret ud fra karakteristika på enkeltvarer i udenrigshandlen. Der er taget udgangspunkt i den fælleseuropæiske vare-nomenklatur (Den kombinerede nomenklatur KN). KN-nomenklaturen specificerer ca. 10.000 varer på 8 cifferet niveau. 2.271
af disse varer var i 2018 en del af fødevareklyngen med en eksportværdi på knap 160 mia. kr.
Input-output tabellen er som tidligere nævnt specificeret på sektorniveau. Tabellen er udarbejdet
ud fra nationalregnskabets varebalancer. Varebalancerne specificerer tilgang og anvendelse af varer
og ud fra disse kan man identificere det eller de erhverv, der producerer de enkelte varer. Det betyder, at hvis man kan identificere de varebalancer, der er omfattet af fødevareklyngen, kan man
også specificere produktionsniveauet for fødevareklyngen i de erhverv, der producerer andre varer
end dem, der er en del af fødevareklyngen.
Nationalregnskabet specificerer imidlertid økonomien på knap 3.500 varer og tjenester, hvorfor oplysningerne er noget mere aggregeret end i KN nomenklaturen. Der kan imidlertid opstilles en mapping mellem KN varenumre og nationalregnskabets vareaggregering. Med denne aggregering optræder fødevareklyngens produktion i ca. 350 varebalancer. Nogle KN numre mapper én til én til en
varebalance. Mange KN numre mapper i grupper til én varebalance, mens der er 8 varebalancer,
der omfatter KN numre fra fødevareklyngen, men også varer, der ikke er en del af fødevareklyngen.
Det sidste tilfælde er fx konservesdåser, som er en del af fødevareklyngens produktion. I nationalregnskabet optræder konservesdåser i en varebalance (V731003 Konservesdåser ol. a. jern, stål) der
også omfatter tilgang og anvendelse af dåser til formål, der ikke entydigt kan identificeres som værende til levnedsmidler. Ved opgørelse af fødevareklyngens produktion er disse 8 varebalancer opdelt ved brug af statistik for industriens salg af egne varer (VARE1). I tilfældet med dåser kan 79 pct.
af produktionen, med denne metode, identificeres som værende metaldåser til levnedsmidler. Disse
8 varer udgør 0,4 pct. af fødevareklyngens samlede produktion.
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Tabel B.1 Fødevareklyngens produktion i 2018, mio. kr.

Kilde: Egne beregninger pba. Nationalregnskabets varebalancer, Danmarks Statistik
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Ved hjælp af varebalancerne kan fødevareklyngens produktion nu opgøres med tilhørende sektor.
Informationen i varebalancerne tillader endvidere, at opsamle værdien af engrosavancer på fødevareklyngens eksport. I tabel B.1 fremgår produktionsværdierne i de sektorer, der producerer varer
der er en del af fødevareklyngen sammen med engrosavancerne på sektorens eksport. Sidste søjle
angiver fødevareklyngens andel af sektorens samlede produktion.
Den samlede produktion i fødevareklyngen kan således opgøres til 267 mia. kr., hertil kommer en
produktionsværdi i engroserhvervet på 16 mia. kr. Som det fremgår, medtages hele produktionen i
landbruget samt føde- og drikkevareindustrien. Derudover medtages produktion fra en række erhverv. Fx indgår der en produktion på 7,9 mia. kr. fra sektor 200010 Fremstilling af basiskemikalier.
Denne produktion vedrører bekæmpelsesmidler, gødning samt enzymer og svarer til 45 pct. af sektorens samlede produktion.
For andre sektorer er fødevareklyngens produktionsandel meget lille, fx vedrører produktionen på
17,3 mio. kr. i sektoren ”80090 indvinding af grus og sten” mineralsk gødning. Produktionen i sektorerne fra ”220000 Plast og gummiindustri” og frem vedrører stort set alene agroindustrielle produkter og maskiner til anvendelse i fødevareindustrien.
Fødevareklyngens nationaløkonomiske fodaftryk kan nu findes ved at anvende disse produktionsværdier i input-output modellen, jf. appendiks A.

Fødevareklyngens eksport

Når Landbrug & Fødevarer opgør indkomst og beskæftigelseseffekten af fødevareklyngens eksport,
tages der udgangspunkt i udenrigshandelsstatistikken, da vi ønsker at kunne opdele effekterne på
lande eller grupper af lande. Udenrigshandlen er dog opgjort i et prisniveau, der inkluderer engrosavancer og samtidigt indgår der reeksport.
Det er således nødvendigt, at fratrække reeksport og engrosavancer for at finde den produktionsværdi, der skaber aktivitet i de enkelte erhverv. For at gøre dette anvendes informationerne fra
nationalregnskabets varebalancer. For hver varebalance kan det beregnes, hvor stor en andel af
eksportværdien, der er engrosavancer og ligeledes hvor stor en andel, der er reeksport.
Som nævnt dækker en del af nationalregnskabets varebalancer over flere vare i udenrigshandelsstatistikken. I de tilfælde antages det, at varerne har samme engrosandele og reeksportandele. Anvendes disse andele på udenrigshandelsstatistikken sammen med oplysning om, hvilket erhverv der
producerer varen (fra varebalanceinformationerne), så kan udenrigshandlen tilordnes de enkelte
sektorer og ligeledes opdeles på dansk produktion og reeksport. Endelig kan engrosavancerne opsamles og summeres til en leverance fra engrossektoren.
Den samlede eksport fremgår af tabel B.2. Den samlede eksportværdi var således på 160 mia. kr. i
2018, heraf bestod knap 25 mia. af reeksport, mens 17 mia. kr. bestod af engrosavancer på eksporten. I input-output modellen er det søjlen for eksport af dansk produktion, der indgår til beregning
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af fødevareklyngens betydning og det er således eksport for en værdi af knap 135 mia. kr., der skaber aktivitet i Danmark i 2018.
Tabel B.2 Fødevareklyngens vareeksport i 2018, mio. kr.
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Appendiks C. Detaljeret Tabeller
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Appendiks D. Direkte og indirekte effekter på beskæftigelsen, 2018
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