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Forord
Som led i regeringens erhvervsøkonomiske strategi – vækst med vilje har Fødevareministeriets Departement anmodet Fødevareøkonomisk Institut om at udarbejde et
idékatalog med mulige initiativer til vækst og udvikling i jordbruget. Nærværende
rapport for landbruget er en fællesrapport der summerer resultaterne fra 5 baggrundsnotater om kvægholdet, svineholdet, planteavl, pelsdyravl og fjerkræsektoren. Sigtet
med rapporten er at udpege op til 10 mulige initiativer til fremme af vækst i det primære landbrug. Rapport nr. 153 fra Fødevareøkonomisk Institut analyserer på tilsvarende vis mulige initiativer til vækst i gartnerierhvervet.
Under rapportens tilblivelse har instituttet været i løbende dialog med medarbejdere
ved Landscentret herunder Dansk Kvæg, Planteavl, Økonomi og Jura, Fjerkræavl og
Pelsdyr som har bidraget med faglig rådgivning og kommentarer til de enkelte delrapporter. Medarbejdere ved Landsudvalget for Svin har tilsvarende bidraget til delrapporten om svineholdet. Både hovedrapporten og delrapporterne er tilgængelige på
instituttets hjemmeside: www.foi.dk.
Rapporten er udarbejdet af forsker Søren Marcus Pedersen og undertegnede. Fuldmægtig Rasmus A. Nielsen og Henrik B. Pedersen har bistået med opgørelse af sektorregnskaber for de enkelte driftsgrene og fuldmægtig Mona Kristoffersen har udarbejdet opgørelser over størrelsesøkonomien i kvægsektoren. Ligeledes har fuldmægtig Poul Meldgaard medvirket ved redigering af afsnittet om EU’s landbrugspolitik og
forskningsassistent Jesper Graversen og forskningsassistent Janus Søndergaaard har
medvirket ved redigering af kapitlet om fjerkræsektoren. Seniorrådgiver Morten Gylling har medvirket ved redigering af den endelige rapport sammen med undertegnede.
Den 8 december 2003 blev afholdt en workshop ved Dansk Landbrugsrådgivning,
Landscentret hvor repræsentanter fra erhvervet bidrog med værdifulde kommentarer
til rapporten. Det skal dog understreges, at rapporten og dens anbefalinger alene er
Fødevareøkonomisk Instituts ansvar.
Fødevareøkonomisk Institut
December 2003
Johannes Christensen
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Sammendrag
Fødevareministeriets Departement har anmodet Fødevareøkonomisk Institut om at
udarbejde et idekatalog med mulige initiativer, der kan understøtte vækst og økonomisk udvikling inden for den primære landbrugssektor. Arbejdet er et led i Regeringens erhvervsøkonomiske strategi – vækst med vilje.
Som baggrund er der foretaget analyser for de enkelte delsektorer – planteavl, kvæg,
svin, pelsdyr og fjerkræ – og for hver af disse er opstillet en række initiativer. Dette
arbejde er gennemført i samarbejde med den økonomiske og produktionsmæssige
rådgivning inden for de respektive områder. Delrapporterne er tilgængelige på instituttets hjemmeside: www.foi.dk.
Initiativerne vedrører i hovedtræk følgende områder:
−
−
−
−
−
−

udvikling af nye lønsomme produktioner
forbedring af konkurrenceevnen via omkostningsreduktioner
udvikling af teknologier og metoder der kan fjerne barrierer i produktionen
forbedring af ledelse og styringsværktøjer
etablering af bedre muligheder for samarbejde
forbedring af rådgivning og undervisning i primærproduktionen.

Ændringer i de politisk fastsatte rammevilkår vedrørende EU’s landbrugspolitik,
landbrugsloven og bestemmelser vedrørende miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed
er undtaget ved opstilling af idekataloget, idet dette er en præmis for arbejdet.
I rapportens kapitel 10 er beskrevet hvilke initiativer der er medtaget for delsektorerne.
Ved en fælles workshop med deltagelse af rådgivere og folkevalgte fra landbruget er
der på baggrund af analyser for delområderne opstillet 10 initiativer dækkende det
samlede landbrug. I tabel I er angivet fire initiativer, som vurderes at have særlig høj
prioritet.
Tabel II viser tilsvarende de øvrige seks initiativer, som vurderes at have en lidt lavere prioritet, men som stadigvæk er vigtige for at understøtte vækst og økonomisk udvikling i primærlandbruget. Initiativerne inden for hver af de to grupper er opstillet
som sideordnede.
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Tabel . I. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi - 1. prioritetsområder
Initiativer

Initiativets karakter

Varetages af

Forbedret ledelse og rådgivning
- Risikostyring
- Integrering af miljø, dyresundhed og
velfærd
- Rådgivningsmetoder med større effekt
- Ændringer i behov ved forventet
strukturudvikling
Teknologier til behandling af husdyrgødning
og rensning af staldluft m.h.p. forbedret næringsstofudnyttelse og reduktion af lugtgener

Forskning, udvikling og demonstration
- Strategisk analyse

DJF, FØI, Landscentret 1), lokale konsulenter og brugere

Teknologisk udviklings- og
demonstrationsprogram

DJF, Landscentret1) , FØI, fabrikanter og brugere

Certificering af primærproduktion m.h.p.
sporbarhed, kvalitetssikring og fødevaresikkerhed

Metodeudvikling, produktudvikling, markedsudvikling

Landscentret 1), DJF, FØI interesseorganisationer, aftagere
og brugere

Tilpasning af bedrifter og produktionssystemer ved implementering af vandmiljøplan,
pesticidhandlingsplan, vandrammedirektiv
og naturplaner
- Videngrundlag og beslutningsstøtte
- Strategi for opnåelse af given naturtilstand
og miljøeffekt
- Udnyttelse af frigjorte arealer og bygninger

Forskning og udvikling

DJF, DMU, Landscentret Planteavl, FØI, Amterne og brugere

1)

Initiativet varetages af flere kontorer på Landscentret.

Tabel. II. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi - 2. prioritetsområder
Initiativer

Initiativets karakter

Varetages af

Udformning af kontrakter m.h.p. at understøtte horisontale og vertikale netværksdannelser

Udvikling og demonstration

Landscentret1) , FØI, KVLøkonomi, leverandører og aftagere

Implementering af nye organisations- og
generationsskiftemodeller

Udvikling og demonstration

Landscentret Økonomi og Jura, FØI, ejendomskonsulenter,
finansieringsinstitutter, brugere

Ægproduktionens fremtid, produktionssystemer og afsætning

Analyse af udviklingsstrategier og markedsmuligheder

FØI, Landscentret Fjerkræ,
Ægbranchen

Oksekødproduktionens fremtidige muligheder

Strategisk analyse af problemer og markedsmuligheder

Dansk Kvæg, Kødbranchens
Fællesråd, Danish Crown,
Landbrugsrådet

Effektivisering og organisering af den fremtidige foderforsyning og grovfoderproduktion

Forskning, udvikling, demonstration

Landscentret1) , DJF, lokale
konsulenter og kvægbrugere

Nye afsætningsmuligheder i den vegetabilske produktion til non-food og fødevarer

Strategisk analyse af problemer og markedsmuligheder

FØI, Landscentret Planteavl og
Økonomi og Jura

1)

Initiativet varetages af flere kontorer på Landscentret.
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Med landbrugets fortsatte strukturudvikling, mere liberale markedsvilkår og de stigende krav fra samfundet vedrørende miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed vil der
blive stillet yderligere krav til driftsledelsen i de kommende år. Landmandens opgave
er at søge helhedsløsninger på disse mangesidede problemstillinger. Den meget store
spredning i driftsresultaterne bedrifterne imellem viser, at rådgivningen ikke i alle tilfælde har tilstrækkelig effekt og gennemslagskraft. Strukturudviklingen går i disse år
hastigt, og der gennemføres meget store investeringer, ofte for lånte penge. Risikostyringen skal styrkes for at imødegå såvel driftsmæssige, finansielle som markedsmæssige ricisi, herunder opbygning af passende beredskaber både finansielt og ledelsesmæssigt. Rådgivningsorganisationen skal tilpasses fremtidens behov med langt færre,
men større bedrifter. Det vil derfor være relevant at iværksætte et strategiarbejde, der
tager udgangspunkt i landbrugserhvervets forventede tilstand i 2010-2015 og i dette
lys ser på, hvordan den fremtidige rådgivning bør og kan organiseres.
Den betydelig vækst i svinesektoren og en strukturudvikling i retning af større produktionsenheder stiller stadig større krav til gødningshåndteringen. Samtidig indebærer de store produktionsenheder lugtgener for de lokale omgivelser. Der er betydelig
interesse for at finde teknologiske løsninger således at lugtgenerne reduceres og at
krav til eget areal og gødningsaftaler kan mindskes. Sådanne teknologier vil formentlig omfatte separation, biogas, syretilsætning til gyllen og luftrensning. Der er en udvikling i gang på dette område, men der er behov for at styrke indsatsen teknologisk,
ligesom der er behov for en demonstrationsindsats og økonomiske vurderinger.
Certificering giver mulighed for at spore råvarerne tilbage til producenten og indkøberne får dokumentation for kvalitet og for at kravene til produktionsmetoderne er opfyldte. Certificering kan få stor betydning efterhånden som kravene om fødevaresikkerhed, sporbarhed og miljøvenlig produktion vinder indpas. Certificering og mærkning vil også være et krav i forbindelse med indførelse af GM-afgrøder i planteavlen.
På dette område er der behov for yderligere analyser af mulighederne for sameksistens med økologisk og konventionel produktion samt sporbarhed i produktionen.
Fra flere sider er der regelstramninger på vej, der vil påvirke landbrugets planteavl.
Vandmiljøplan III, kan føre til nye stramninger i udnyttelsen af N og P. Der er netop
udsendt et forslag til ny pesticidhandlingsplan om nedsættelse af behandlingsindekset
til 1,7 ved udgangen af 2009 i gennemsnit for hele arealet. Endelig vil en implementering af EU’s vandrammedirektiv betyde, at der skal ske en regional udpegning af følsomme områder. I områder der udpeges til naturparker og habitatområder, kan der og-
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så blive tale om vidtgående indgreb i dyrkningssystemerne. I nogle områder vil restriktionerne formentlig betyde at arealer og bygninger bliver frigjort fra landbrugsproduktionen. Af hensyn til udvikling og beskæftigelse i landdistrikterne er det væsentligt, at de frigjorte ressourcer kan finde alternativ anvendelse der ikke belaster natur og miljø. Der er således behov for et videngrundlag og forbedret beslutningsstøtte
vedrørende ændringer af produktionsmetoder og ændringer i areal og bygningsanvendelsen de kommende år.
Udformning af kontrakter er en vigtig del af et udvidet samarbejde inden for planteavlen og husdyrbruget. Fremover vil forskellige samarbejder være vigtige for bedrifternes tilpasning og udvikling set i lyset af den betydelige strukturudvikling med større
produktionsenheder og en højere grad af specialisering. Kravene til dokumentation og
sporbarhed vil stille nye krav til kontraktudformningen mellem bedrifter og aftagervirksomheder. Det foreslås, at der etableres et demonstrations- og udviklingsprogram
på dette område, som inddrager rådgivnings- og forskningsinstitutioner samt leverandører og aftagere.
Den fortsatte udvikling mod færre og større bedrifter stiller også store krav til kapitalbehovet og driftsledelsen ved ejer- og generationsskifte. Det er nødvendigt at anvende nye modeller, der i højere grad end i dag bygger på et samarbejde mellem den
gamle og den nye ejer, og hvor ejendommen gradvis overdrages evt. via en selskabsdannelse eller et driftsfællesskab. Der er behov for at udbrede kendskabet til nye modeller og behov for udvikling, demonstration og erfaringsudveksling på området.
Fjerkræholdet har oplevet en vækst i kyllingeproduktionen, men en stagnation i ægproduktionen, som i stedet har opnået merpriser ved en øget produktdifferentiering.
Med en udfasning af burægproduktionen i 2012 er der behov for en udviklingsstrategi
og markedsanalyse af ægproduktionen under de nye rammevilkår.
Oksekødsproduktionen er i dag for størstedelens vedkommende afledt af malkekvægholdet, mens resten i stor udstrækning er hobbyproduktion. Der er behov for en strategisk analyse som ser på mulighederne for afsætning og organisering af den fremtidige produktion.
Kvægsektoren vil blive påvirket af en afkobling af støtten og de lavere priser på mælk
og oksekød vil presse indtjeningen. I den forbindelse er det vigtigt, at der fokuseres på
en effektivisering og organisering af den fremtidige produktion, herunder grovfoder-
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produktionen. Samarbejde mellem bedrifterne om foderproduktion kan være en mulighed. Der er således behov for både forskning, udvikling og demonstration med sigte på at opnå en billigere foderforsyning.
Med afkobling af arealstøtten kan det forventes, at flere arealer bliver marginaliseret,
dvs. tages ud af dyrkning med kornafgrøder. Dette vil åbne for nye former for planteproduktion og afgrødevalg. Afsætning af energiafgrøder og afgrøder til industrielle
formål, herunder til kompositter, papir, specialolier kan da være en mulig anvendelse,
hvor der i dag bruges fossile ressourcer. Bioteknologien vil også åbne op for nye anvendelsesmuligheder. På dette område vil der komme større fokus på blandt andet 2.
generations GM-afgrøder med nye produktegenskaber. Et skift fra herbicidresistente
GM-afgrøder til afgrøder med nye egenskaber til foder og fødevarer vil stille nye krav
til både produktion og sporbarhed. Samtidig er det et område som bør vurderes i forhold til forbrugernes efterspørgsel og præferencer. Der er brug for at skabe overblik
over mulighederne via en strategisk analyse.
Det er ikke muligt at opgøre, hvor stor vækst eller fremgang i indtjeningen et givent
initiativ vil medføre. Det vil blandt andet afhænge af med hvor stor styrke initiativet
søges realiseret og om der samtidig sættes ind på andre områder.
I fald nogle af ovennævnte initiativer skal realiseres, skal der naturligvis forud laves
et planlægningsarbejde og en projektbeskrivelse, der nærmere beskriver mål, metode
og forventede resultater, ligesom der vil skulle fremskaffes et finansieringsgrundlag.
Landbruget vil selv skulle udføre en del af arbejdet primært via den landsdækkende
rådgivningstjeneste. På de fleste områder er der dog lagt op til et samarbejde med sektorforskningen og med brugerkredsen.
Det er karakteristisk for stort set alle initiativer, at de kræver samarbejde mellem forskellige fagområder og mellem forskere, rådgivere og brugere. Fremtidens løsningsmodeller er komplekse og der kræves nye kompetencer af deltagerne.
Forud for opstillingen af initiativerne inden for delsektorerne, og for landbruget som
helhed, er der lavet analyser af de seneste års produktion og økonomi.
Overordnet viser resultaterne at mængdemæssigt er den animalske produktion steget,
mens den vegetabilske produktion er faldet. Sammenvejet har der reelt ikke været nogen vækst af betydning. Den samlede produktionsværdi er naturligvis påvirket af de
årlige prisvariationer. 2001 var det bedste år i perioden 1997-2003. De seneste år lig-
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ger relativt lavt (skøn). Udtrykt i reale priser er den samlede produktionsværdi faldet,
men fordelt på langt færre bedrifter.
Strukturudviklingen har været markant med opkøb og sammenlægninger af ejendomme og nyinvesteringer i produktionsbygninger. Der er betydelige udsving over
årene i bedrifternes økonomi, hvilket har været særlig udtalt for svineproducenterne.
Hovedparten af bedrifterne har oplevet betydelige kapitalgevinster, hvilket har betydet at de fleste har kunnet opretholde produktionen til trods for en svag produktionsøkonomi. Men spredningen, bedrifterne imellem, er ganske stor, og det efterlader indtrykket af et betydeligt potentiale for indtjeningsforbedringer via bedre driftsledelse
og rådgivning.
Landbrugets rammebetingelser sætter snævre grænser for hvor meget den samlede
produktion kan vokse. For nogle produktioner er der kvoter og kravene til miljø og
dyrevelfærd giver øgede omkostninger og fysiske begrænsninger. Endvidere udgør
arealet en naturlig begrænsning. Afsætningsforholdene, herunder EU’s midtvejsreform medfører et pres på priserne, der gør det vanskeligt at få økonomi i produktionen
med mindre driftsledelsen og effektiviteten er blandt de bedste.
De initiativer, der er fremført, kan derfor i lige så høj grad ses som indsatser der er
nødvendige for at holde status quo, end som indsatser der vil føre til vækst.
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1. Indledning
Fødevareministeriets Departement har anmodet Fødevareøkonomisk Institut om at
udarbejde et idékatalog med mulige initiativer, der kan understøtte vækst og økonomisk udvikling inden for den primære landbrugssektor. Arbejdet er et led i Regeringens erhvervsøkonomiske strategi – vækst med vilje.
Der er mange forskellige faktorer, der påvirker vækst og økonomisk udvikling i landbrugssektoren. Analysens formål er at inddrage de områder som beslutningstagerne i
erhvervet selv er herre over samt de ændringer i rammebetingelser, der udspringer af
teknologiudvikling og produktudvikling. De udvalgte initiativer skal kunne få effekt
inden for en mellemlang horisont på 5-7 år. Den mere basale del af forskningen er således undtaget fra analysen, da den normalt forventes først at have virkning på længere sigt. Dvs. at eventuelle initiativer i retning af teknologiudvikling skal vedrøre teknologier og metoder, som kan forventes ført ud i markedet inden for den skitserede
horisont.
Undtaget er ligeledes de politisk fastsatte rammebetingelser i henhold til EU’s markedsordninger, landbrugsloven, skattelovgivningen samt love og bestemmelser vedrørende miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Disse love og bestemmelser analyseres i disse år løbende i en række andre sammenhænge.
Analyserne er gennemført i et samarbejde med landbrugets rådgivningstjeneste inden
for kvæg, svin, planteavl, fjerkræ og pelsdyr. For hvert af disse områder er udarbejdet
delrapporter. Landscentret Økonomi og Jura har deltaget i kommenteringen af samtlige baggrundsnotater. De nævnte delrapporter kan findes på FØI’s hjemmeside
(www.foi.dk), hvortil der henvises.
Denne rapport er en fællesrapport, der summerer resultaterne fra delrapporterne og
uddrager op til 10 mulige initiativer for hele landbruget. Rapporten er drøftet på en
workshop med deltagelse af dels tidligere nævnte eksperter, folkevalgte fra de respektive landsudvalg samt medarbejdere og folkevalgte fra organisationen Dansk Landbrug (bilag A).
I det indledende kapitel beskrives vækst i landbruget og vækstfaktorer. Dermed afklares forskellige definitioner og målingsproblemer og rammerne for vækst drøftes. Med
gennemgang af vækstfaktorerne fokuseres analysen yderligere.
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De vigtigste rammebetingelser for de kommende år beskrives i kapitel 2.
I kapitel 3-8 beskrives udviklingen de seneste 5 år med udgangspunkt i et sektorregnskab for landbruget og fordelt på de enkelte sektorer. Formålet er at kortlægge i hvilket omfang, der har været vækst i produktionen, og om denne er mængde eller værdibaseret. Endvidere analyseres besætnings- og ejendomsstrukturen og de forventninger
til fremtiden, der foreligger på dette område.
Indtjening og kapitalforhold beskrives på bedriftsniveau for de forskellige delsektorer,
ligeledes over en 5 årig periode. Der fokuseres på forskellige spredningsanalyser og
effektivitetsanalyser med sigte på at afdække potentialer for forbedret indtjening.
I kapitel 9 gives en oversigt over de seneste års vækst i primærproduktionen.
I kapitel 10 gives et sammendrag af barrierer og muligheder for vækst og økonomisk
fremgang som er klarlagt i delrapporterne. Herfra overføres endvidere mulige initiativer til fremme af vækst i delsektorerne og en kort baggrund for de forskellige initiativer og foranstaltninger beskrives. I kapitel 11 afsluttes med at opstille og prioritere op
til 10 initiativer for primærlandbruget som helhed.

1.1.

Vækst i landbruget

Det er for den videre analyse nødvendigt at definere, hvad der menes med vækst. I
figur 1.1 er vist en oversigt over primærsektoren, som analysen er rettet mod.
Ved vækst skal her forstås en forøgelse af produktionsværdien målt i faste kroner,
som kan være såvel mængde som prisbaseret. Denne definition har mening, når der
ses på primærsektoren som helhed.
Går vi til delsektorerne er der en række begrænsninger. Hvis en af delsektorerne vokser, kan en anden delsektor få tilbagegang, idet der inden for erhvervet er konkurrence
om ressourcerne. Endvidere er der kvoter på en del af produktionen, fx mælk og sukker, hvilket betyder, at væksten i givet fald må være en ren værdibaseret vækst. Det
gælder endvidere, at jordarealets størrelse sætter grænser. Der bliver næppe flere hektar til rådighed i de kommende år, snarere tværtimod.
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Figur 1.1.
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Et mængdemæssigt større udbud vil føre til en vækst i produktionsværdien, hvis der
ikke sker en udhulning via prisfald. Landbruget er et erhverv, hvor der er fuldkommen konkurrence – mange små udbydere der konkurrerer via omkostningsminimering
– hvilket betyder, at der til stadighed er et pres på priserne. Det søger landmændene så
hver for sig at kompensere for via produktivitetsstigninger, som er ganske store, og
som tillige indebærer en betydelig strukturtilpasning mod færre, men større bedrifter.
Analysens fokus er delsektorerne og bedrifterne herunder. Det styrende for opstilling
af initiativer er, at de bagvedliggende foranstaltninger fører til en forbedring af aflønning til kapital og arbejdskraft på bedriftsniveau. Man kan næppe forvente, at der
kommer en varig vækst i produktionen med mindre denne er lønsom. Blot dette at opretholde en nuværende produktion, altså undgå en negativ vækst, kan i visse tilfælde
være en betydelig opgave. Fx sætter gældende bestemmelser vedrørende miljø, dyrevelfærd og sikkerhed nogle grænser for produktionens størrelse og medfører samtidig
omkostninger.
Set på denne baggrund kan et initiativ have forskellig sigte og karakter:
−
−

udvikle nye lønsomme produktioner
forbedre konkurrenceevnen via omkostningsreduktioner
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−
−
−
−

udvikle teknologier og metoder der kan fjerne en barriere / give nye muligheder
forbedre ledelse og styringsværktøjer
forbedre mulighederne for at etablere samarbejde
forbedre rådgivning og undervisning.

Altså både direkte og indirekte foranstaltninger der alle sigter på at forbedre primærbedrifternes muligheder for at producere lønsomt, så det samlede resultat bliver en
vækst i produktionsværdien, subsidiært et mindre fald end der ellers kunne forventes.

1.2.

Vækstfaktorer

Strukturudviklingen i primærlandbruget betyder, at nogle bedrifter hele tiden vokser i
størrelse, mens andre reducerer produktionen og/eller bliver sammenlagt. Skal der
komme vækst i den samlede produktion, skal opmærksomheden således rettes mod
vækstbedrifterne og deres muligheder for yderligere vækst.
I figur 1.2 er skitseret bedriften under vækst.
Figur 1.2.

Den voksende landbrugsbedrift
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En række faktorer påvirker vækstraten og bedriftens muligheder for at vokse. Disse
kan opdeles i de indre faktorer som vedrører bedriften selv og de ydre faktorer der
vedrører rammebetingelser.
Af vigtige indre faktorer kan nævnes:
−
−
−
−
−

Produktionsapparatets størrelse, sammensætning og kvalitet.
Bedriftens økonomi og kapitalforhold.
Ledelsens faglige og ledelsesmæssige kompetencer.
Ledelsens mål og strategi.
Bedriftens medarbejderstab.

Ledelsens faglige kompetencer og de mål og strategier ledelsen opstiller har meget
stor betydning i den voksende landbrugsbedrift. Ja, det er en helt afgørende faktor.
De ydre faktorer vedrører som nævnt rammebetingelserne:
−
−
−
−
−
−

EU’s landbrugspolitik.
Landbrugsloven.
Miljølovgivningen.
Dyreværnslovgivning.
Skattelovgivning.
Kontrolbestemmelser vedrørende fødevaresikkerhed.

Disse forhold er som tidligere nævnt ikke til overvejelse og initiativer og foranstaltninger kan ikke vedrøre disse forhold, men initiativerne kan sikre en tilrettelæggelse
af produktionen til at møde de udfordringer som ligger i rammebetingelserne. Fx via
en teknologiudvikling, der gør det lettere at opfylde kravene eller anvendelse af forskellige samarbejdskonstruktioner i landbruget, der giver nye tilpasningsmuligheder.
Af øvrige ydre faktorer, hvortil der kan knyttes initiativer og foranstaltninger skal
nævnes:
−
−
−
−
−

Afsætningsmuligheder.
Forsyningsmuligheder.
Strategiske alliancer.
Teknologisk udvikling.
Tilgang til arbejdskraft.
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−
−

Rådgivning.
Undervisning.

Forarbejdning og afsætning af landbrugsråvarerne varetages i første led, for langt hovedpartens vedkommende, af landbrugets fællesvirksomheder (Danish Crown, Arla
Food m.fl.) Disse virksomheders forhold er undtaget fra analysen, men der kan være
tiltag fx i retning af produktdifferentiering, hvor primærbedrifterne må inddrages. Ellers knytter initiativerne sig overvejende til den teknologiske udvikling og til rådgivningen, som i landbruget har meget stor betydning for bedrifternes udvikling og vækst
gennem forsyning med ny information og ledelsesværktøjer.
Selv om idekatalogets indhold på forskellig måde er blevet afgrænset, vil der være
mange mulige initiativer, der kan opstilles, også selv om kravet er, at et initiativ skal
være af rimelig generel karakter og have en vis effekt.
Ved at samarbejde med rådgivningstjenesten om analysen forventes det, at der kan
foretages en relevant prioritering, så de initiativer der opstilles, repræsenterer centrale
områder med nyhedsværdi, idet igangværende initiativer og foranstaltninger naturligvis bør undtages.
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2. Rammebetingelser
Landbrugserhvervet er omgivet af en række ramme- og markedsvilkår som erhvervet
løbende skal tilpasse sig. Dette gælder den europæiske landbrugspolitik og markedsmæssige vilkår samt de nationale landbrugs- og miljøregler, som erhvervet skal agere
i forhold til. Det følgende afsnit beskriver landbrugets produktionsomfang og afsætning af salgsafgrøder og animalske varer samt de miljø- og landbrugsregler som vurderes at have betydning for erhvervets vækstmuligheder.

2.1.

Afsætning af salgsafgrøder

Den danske produktion af korn udgjorde en samlet værdi på 5,6 mia. kr. i 2001. Eksporten af korn er faldet betydeligt indenfor de seneste 10 år, mens der er sket en vækst
i eksporten af andre vegetabilske produkter. Hovedparten (2/3) af den danske produktionen af hvede og byg anvendes til foder og enten direkte på bedriften eller det handles gennem grovvaresektoren og forarbejdes til foderblandinger. I henhold til Plantedirektoratet er der ca. 30 foderfabrikker i landet som producerer foderblandinger. De
største aftagere på grovvaremarkedet er Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG)
samt Korn og Foderstofkompagniet (KFK) som nu er fusioneret med DLG og Landsforeningen den lokale andel.
Grovvaresektoren eksporterer ca. 1 mio. tons hvede og mellem 0,3 og 0,4 mio. tons
anvendes til produktion af dansk produceret hvedemel. Den danske andel af hvedeproduktion til mel og brød har været faldende de senere år og udgør i dag (år 2000)
ca. 80 pct. Tysk og fransk hvede har til dels overtaget noget af markedet på grund af
de lavere danske gødningsnormer samt klimaet som vanskeliggør produktion af kvalitetsbrødhvede. Den anden store afgrøde er vårbyg, som primært anvendes som maltbyg der kan afregnes til en højere pris end standardkorn (Jørgensen 2001). Her i landet er der blandt andet Danish Malting Group, som er tilknyttet Carlsberg, og en række andre aftagere af byg til maltproduktion. Desuden eksporteres byg for ca. 1 mia.
kr.
Halm er et væsentligt biprodukt fra kornproduktionen, hvor tidligere handlingsplaner
for anvendelse af vedvarende energi har skabt mulighed for anvendelse af halm på
kraftvarmeværker og i private halmfyr. I 2001 blev værdien af halm til fyring opgjort
til 340 mio. kr.
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Landbrugserhvervet har desuden haft en væsentlig produktion og eksport af græsfrø i
mange år. De to dominerende græsfrøarter er alm. rajgræs og rødsvingel. Set over en
årrække har det været normen, at 2/3 af rajgræs og rødsvingel produktionen eksporteres, hvoraf afregningsværdien til avlerne udgjorde henholdsvis 200 og 160 mio. kr.
De senere år er eksporten steget i mængde, men der har været nogen variation i afregningspriserne på bedrifterne. Frøbranchen udgøres i dag af relativt få firmaer, hvoraf
DLF Trifolium er den vigtigste danske aktør i forbindelse med behandling og afsætning af græsfrø.
Af sukkerproduktionen eksporteres ca. en halv mio. tons færdigt sukker årligt enten
som sukker eller i industriprodukter. Dette varetages alene af fødevarekoncernen Danisco A/S med produktionsanlæg på Lolland, Falster og Fyn.
Af den danske produktion af kartofler (1.543.000 tons) blev 305.000 tons anvendt til
konsum, 96.000 tons som læggekartofler, 234.000 til foder og 171.000 tons blev eksporteret i 2001. Desuden blev 785.000 tons kartofler forarbejdet til kartoffelmel, som
primært eksporteres til anvendelse i papirindustrien, hvoraf en række nordeuropæiske
lande aftager hovedparten. Stivelsen forarbejdes af kartoffelmelscentralen (KMC)
som har 3 produktionsenheder i Jylland og AKV Langholdt som har ét anlæg i Nordjylland.
Blandt industriafgrøderne er det raps som udgør hovedparten. Det skønnes, at der
produceres ca. 160.000 tons rapsolie årligt (1999) på danske oliemøller, baseret på
dansk og importeret raps, og hertil produceres omkring den dobbelte mængde rapskage som afsættes til foder (Viden Center for halm og flisfyring, 2001).
For bælgsæd, primært markært, blev omkring halvdelen eksporteret i 2001. Dette er et
mindre fald siden 1999. Desuden forarbejder erhvervet en række landbrugsafgrøder
som efterfølgende eksporteres.

2.2.

Afsætning af animalske varer

Den animalske produktion bidrager med en væsentlig andel til den danske valutaindtjening. Specielt produktionen af svinekød, pelsdyr og fjerkrækød afsættes på eksportmarkederne. Konsummælk afsættes normalt på hjemmemarkedet, mens forarbejdede mejeriprodukter som ost og smør afsættes udenfor landets grænser. Figur 2.1
angiver selvforsyningsgraden for en række vigtige animalske produkter.
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Figur 2.1.

Selvforsyningsgrad af animalske produkter
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Kilde: Danmarks Statistik, 2003.

Svinekød
Hovedparten af den danske produktion af svinekød (86 pct.) afsættes i udlandet, hvoraf EU aftog 60 pct. af den samlede eksport i 2000. Forarbejdningen af slagtesvin domineres af 2 andelsslagterier, Danish Crown og Tican, som tegner sig for henholdsvis
90 og 6 pct. af alle slagtninger. Siden 1960 er antallet af andelsslagteriselskaber reduceret fra 62 til nu 2. Hovedparten af eksporten afsættes som udskæringer (68 pct.),
hvilket vil sige udskårne dele som videreforarbejdes i de enkelte modtagerlandene.
Derudover er der et betydeligt marked for bacon, konserves og pølser. Desuden er der
en stigende eksport af levende smågrise til Tyskland. Gennem det vertikale samarbejde i andelssektoren og en målrettet indsats for at sikre en tilpasning af svinekødet til
det enkelte modtagerlands behov, og sikring af et højt veterinært stade, har Danmark
således formået at opretholde en stærk konkurrenceposition i mange lande.
Den danske svinesektor dækker i dag 45 pct. af EU’s eksport af svinekød til tredje
lande, men de senere år er der kommet stigende konkurrence fra lande som Spanien,
Portugal og Irland, som har haft højere vækstrater i svinesektoren end i Danmark
(Kærgaard et. al 2002). Samtidig har der været produktionsudvidelser i lande som Kina, USA og Brasilien. De vigtigste eksportmarkeder er stadig Storbritannien, Tysk-
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land og Japan. Desuden har der været vigtige nichemarkeder i Italien, Frankrig og
USA. Indenfor de senere år har erhvervet også opnået stigende vækst i Rusland samt
Sverige, efter at sidstnævnte blev medlem af EU i 1992. Tabel 2.1 angiver eksportens
fordeling på produkter.
Tabel 2.1.

Udvikling i svinekødseksporten fordelt på produkter

Mio. kr.

1981

1991

2001

2002

Levende svin og søer
Sokød
Bacon
Hele og halve svin/søer
Udskæringer
Biprodukter
Konserves
Pølsemagerivarer

507
3.612
155
5.024
572
2.426
779

140
2.976
207
11.116
814
3.356
763

1.052
3.337
812
19.653
1.291
2.160
955

1.008
3.041
582
16.982
1.302
2.034
879

13.076

19.373

29.260

25.828

I alt
Kilde: Danske Slagterier, 2003.

Den danske produktion har primært været baseret på traditionel produktion, men siden 1996/97 er der sket et væsentligt løft i retning af større fokus på dyrevelfærd. Et
godt eksempel er produktionen af Englandsgrise, hvor der er særlige krav om løsgående søer (bortset fra tiden i farestalden). I dag udgør Englandsgrisene 14 pct. af
slagtningerne hos Danish Crown. Sideløbende med den betydelig vækst i eksporten af
svinekød har der udviklet sig et betydeligt marked for eksport af levende smågrise.
Figur 2.2 angiver eksporten af smågrise, slagtesvin, avlssvin og søer for 2001 og
2002.
Til hjemmemarkedet produceres der tillige forskellige specialgrise (fx Antonius, Vitalius, Porker og Vores Egen gris). Specialgrise til hjemmemarkedet og økologiske grise udgør ca. 1-2 pct. af den samlede produktion og ca. 12. pct. af hjemmemarkedet.
I hovedtræk kan det således konkluderes, at den danske svinesektor har formået at opretholde en stærk konkurrenceposition både på eksport og hjemmemarkedet gennem
tilpasning og produktdifferentiering. Den kommende udfordring består i at fastholde
og udbygge konkurrenceevnen i forhold til nye producentlande, og samtidig sikre forsvarlige produktionsforhold, der imødekommer de stigende krav om sikkerhed, dyrevelfærd og miljø fra det omgivende samfund.
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Figur 2.2.
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Mælk og mejeriprodukter
Afsætningen af konsummælk har historisk set været orienteret mod hjemmemarkedet,
mens en videre forarbejdning af mælk til smør, og andre mejeriprodukter i stigende
grad er blevet afsat på eksportmarkederne. Hovedparten af produktionen fra de danske mejerier, hvor Arla Foods er den dominerende aktør, afsættes i andre EU lande,
herunder Tyskland , Storbritannien og Sverige. I de to sidstnævnte har Arla Foods egne mejerianlæg og leveringsaftaler.
Langt den overvejende del af den danske mælk indvejes på mejerierne og alene en
ubetydelig andel afsættes ved stalddøren. Mælk bliver handlet til afregningspriser,
som på grund af de mange udbydere, ofte er givet på forhånd. Det er således vanskeligt for den enkelte landmand at påvirke priserne. I den henseende er det dog afgørende, at mælken overholder visse kvalitetskriterier. Traditionelt set har fedtprocent og
celletal været centrale elementer ved prisfastsættelsen. Gennem årene er der dog
kommet yderlige fokus på andre kvalitetsparametre. Arla Foods er ved at lancere kvalitetsprogrammet Arlagården med henblik på at leve op til markedets og forbrugernes
krav om fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og miljø.
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Med Arlagården ønsker Arla Foods at sidestille danske og svenske landmænd, hvor
svenske landmænd tidligere har anvendt kvalitetsprogrammet Arla Kvalitet. Formålet
med programmet er at signalere klare værdier i forhold til forbrugerne.
Oksekød
Produktionen af oksekød er tæt relateret til mælkeproduktionen. Prisen på oksekød
har været faldende de senere år, hvilket har afspejlet sig i den samlede salgsværdi for
oksekød. Den danske og europæiske produktion af oksekød har været påvirket af først
BSE-krisen og senere mund- og klovsygen. I Danmark var der ikke angreb af mund
og klovsyge, men der er registreret enkelte tilfælde med BSE (kogalskab). BSE-krisen
har betydet en faldende efterspørgsel på oksekød i hele Europa med heraf faldene priser. En række forskellige veterinære foranstaltninger er blevet indført og markedet er
igen ved at stabilisere sig.
Den samlede salgsværdi for kvæg til slagterierne er faldet fra næsten 2,7 mia. kr. i
1998 til lige godt 2,1 mia. kr. i 2001. Den faldende salgsværdi skyldes primært de
kraftigt faldende priser på oksekød på det europæiske marked, som igen har påvirket
afregningspriserne på slagterierne. Prisen faldt fra ca. 17 kr. kg til 14 kr. kg slagtet
vægt i perioden 1998-2002. Derimod er der sket en betydelig kompensation i dyrepræmierne (Fødevarekonomisk Institut 2003).
Æg
Afsætningen af æg er i høj grad hjemmemarkedsorienteret. Af en samlet produktion
på 1235 mio. æg blev alene 33 mio. eksporteret i 2001, hvilket er et betydeligt fald fra
160 mio. i 1997. Holland, Belgien, Tyskland og Spanien er betydelig eksportører på
det europæiske marked. I gennemsnit forbruger EU-borgeren omkring 220 æg om
året. Tendensen de senere år har været at forbruget i EU er steget, mens forbruget i
Danmark er faldet. De danske ægpakkerier og ægproduktindustrier er domineret af tre
store aktører: Danæg A/S, Hedegaard Foods samt Henriettelund. De tre selskaber
dækker tilsammen 95 pct. af markedet. Desuden forarbejdes æg hos Danæg Products
A/S, Hedegaard Foods og Sanovo Foods A/S.
Slagtekyllinger
Afsætningen af slagtekyllinger er både rettet mod hjemmemarkedet og eksportmarkedet. De største fjerkræproducerende lande i EU er Frankrig, Storbritannien og Italien,
mens Holland og Frankrig er de vigtigste eksportører (DDF, 2003). Danmark er den
sjette største eksportør i EU med en eksport på 139 mio. kg. i 2001, hvilket svarer til
omkring 2/3 af produktionen. Hovedparten (70-80 mio. kg) eksporteres til andre EU-
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lande. Slagtekyllingesektoren har gennemgået en væsentlig strukturudvikling siden
60’erne. I 1960 var der ca. 60 fjerkræslagterier i Danmark. I dag er der 7 tilbage (Pedersen N. m.fl 2001). Siden 1991 er forbruget af fjerkrækød steget med 4,8 pct. på
verdensplan. Handel og produktion har blandt andet været bestemt af BSE-krisen og
valutakursen. De senere år har det europæiske producenter i stigende grad oplevet
konkurrence fra lande som USA, Thailand og Brasilien. Figur 2.3 viser udviklingen i
eksporten af dansk fjerkrækød.
Figur 2.3.
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Kilde: Det Danske Fjerkræraad (2003) og Danmarks Statistik.

Pelsdyr
Dansk produceret mink tegner sig for ca. 40 pct. af verdensmarkedet for minkskind.
Produktion og afsætning organiseres af andelsselskabet Copenhagen Fur Center
(CFC), tidligere Danske Pels Auktioner, som drives af Dansk Pelsdyravlerforening
(DP). Omsætningen var i 2001/2002 på 3,6 mia. kr. Skindene afsættes primært til
Hong Kong (Kina) hvor det forarbejdes og handles videre til blandt andet Europa og
Nordamerika. Desuden er der ved at komme et stigende marked i resten af fjernøsten
samt Rusland (CFC, 2002). Siden midten af 90’erne har prisen på minkskind været
stabile bortset fra 1998, hvilket skyldtes konjunkturnedgangen i Rusland. Skindpri-
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serne er påvirket af dollarkursen, da en stor del af opkøberne kommer fra Hong
Kong/Kina, hvor den lokale valuta er bundet til dollaren.

2.3.

EU’s markedsordninger

Markedsordningerne for vegetabilske produkter
Som udgangspunkt vil rammebetingelserne for landbruget følge EU’s markedsordning inklusive agenda 2000 aftalen, frem til 2008. Desuden har EU lagt en budgetramme, hvor landbrugsbudgettet i princippet er fastlagt indtil år 2013 dog korrigeret
for inflation. Rammerne dækker også optagelsen af de nye medlemslande og betyder,
at eventuelle yderligere omkostninger og initiativer vil indebære reduktioner på andre
områder.
EU’s markedsordninger påvirker, i forhold til danske afgrøder, produktionen af kornafgrøder, proteinafgrøder, oliefrø, græsfrø samt fabriksroer og stivelseskartofler. Ordningerne omfatter, eksportrestitutioner, importafgifter samt i særlige tilfælde intervention i form af opkøb af korn til lagring og mindstepriser. For sukker og stivelseskartofler gælder endvidere særlige ordninger, hvor produktionen er underlagt kvoter.
Planteavlen er desuden påvirket af braklægningsordningen, som begrænser dyrkningsarealet med reformafgrøder. Et vigtigt element for kornproduktionen har været
hektarstøtten (se afsnit 3.5), som er koblet til landbrugsarealet samt tidligere importafgifter som sikrede stabile kornpriser indenfor EU’s grænser. I de senere år er denne
indirekte prisstøtte reduceret med henblik på at EU markedet nærmer sig priserne på
verdensmarkedet. Dette er i nogen grad kompenseret med højere hektartilskud.
EU’s landbrugsministre vedtog den 26. juni 2003 en ny landbrugsreform hvis primære sigte er at afkoble støtten fra produktionen. Ved ordningen sker der en række tilpasninger af de gældende markedsordninger. Hektarstøtten for korn afkobles. Interventionsprisen reduceres ikke, men de månedlige tillæg halveres. Der vil fortsat være
krav om 10 pct. af arealet med hovedafgrøderne (korn, oliefrø og proteinafgrøder)
braklægges. For planteavlen i øvrigt er der en række særbestemmelser. En afkobling
af afgrødestøtten vil generelt betyde, at der sker forskydninger i arealanvendelsen. Ligesom ændringer i grovfoderproduktionen til kvæg og markedsordningen for græsfrø
muligvis vil influere på det generelle afgrødevalg.
Markedsordningen for mælk og mejeriprodukter.
Produktion af mælk og mejeriprodukter er underlagt EU’s landbrugspolitik, som indbefatter en regulering af produktionen gennem mælkekvoter. Kvotesystemet for mælk
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blev etableret i 1984 og har eksisteret i snart 20 år. Det oprindelige formål med markedsordningen for mælk fra 1968 var, blandt andet, at sikre stabile leverancer af
mælk, smør og ost til forbrugerne samt stabile priser til producenterne. Den danske
mælkekvote udgør i dag 4.454 mio. kg mælk. (2002). Markedsordningen består foruden mælkekvoten af en række ordninger (2002/03), en interventionspris for smør
(24,48 DKK. pr. kg), skummetmælkspulver (15,33 DKK pr. kg) og ungtyre (20,74
DKK pr. kg) samt direkte tilskud til husdyrproduktion. Sidstnævnte inkluderer for
året (2002/03) en række enhedspræmier til handyr (1.563 DKK), ammekøer (1.489
DKK) samt slagtepræmier (372-595 DKK afhængig af alder) og en særlig national
støtte (konvolut) som er inddelt i en fast slagtepræmie og en rest slagtepræmie (Fødevareøkonomisk Institut 2002).
Den fastlagte mælkekvote sætter rammerne for den hjemlige produktion af mælk,
hvilket betyder at en stadig højere mælkeydelse pr. ko reducerer antallet af malkekøer. Omvendt har kvotesystemet og markedsreguleringen, med især eksportrestitutioner og importafgifter betydet, at markedsprisen og indtjeningen i kvægholdet har været relativ stabil sammenlignet med andre sektorer i landbruget.
For økologisk mælk gælder særlige nationale regler. 9-10 pct. af mælkeproduktionen
er økologisk. Der betales herfor en merpris, som i dag er på omkring 15 pct. Hertil
kommer en statslig tilskudsordning (miljøbetinget tilskud) på 870 kr. pr. ha på en tilsagnsperiode på 5 år samt et særligt omlægningstilskud til økologer på 1150 kr. pr. ha
over 2 år i omlægningsperioden samt 100 kr. pr. ha de efterfølgende 3 år.
Med den nye landbrugsreform, hvis primære sigte er at afkoble støtten fra produktionen, sker der en række tilpasninger af de gældende markedsordninger, herunder sænkes prisen på mejeriprodukter. Ligeledes afkobles dele af støtten til oksekødsproduktion. Forslaget indebærer blandt andet, at interventionspriserne sænkes svarende til
gennemsnitlig 20 pct. Reduktionen fordeles skævt, hvilket betyder en reduktion af
prisen på skummetmælkspulver med 15 pct. i tre trin á 5 pct. fra 2004-2006 og på
smør med 25 pct. fra 2004 til 2007.
Dette bliver delvis kompenseret gennem kvotepræmier og en national konvolut som
indfases fra 2004 til 2006. I 2006 vil kvotepræmien udgøre ca. 26 øre pr. kg mælkekvote (35,5 Euro/tons), hvilket svarer til ca. halvdelen af prisreduktionen. Senest fra
2007 vil kvotepræmien blive afkoblet produktionen. Der er ikke vedtaget nogen yderligere kvoteændring i forhold til agenda 2000, hvor den forøges, for Danmarks vedkommende, med 1,5 pct. til 4.522 mio. kg. Kvoteordningen forlænges til 2015. Desu-
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den vil der være en række betingelser (cross compliance aftaler) for udbetaling af
støtten, som indebærer overholdelse af en række fastsatte normer for miljø og dyrevelfærd på de enkelte bedrifter. En overtrædelse betyder reduktion i støtten.
For oksekød vil der også ske en afkobling af præmierne. For at undgå pludselige ændringer i oksekødssektoren vil der dog være mulighed for, at de enkelte lande kan
fastholde en del af støtten som produktionsafhængig. Landene kan herved vælge 3
modeller: 1) Bevare op til 100 pct. af det nuværende niveau for ammekopræmien og
op til 40 pct. af det nuværende niveau for slagtepræmien eller 2) Opretholde op til 100
pct. af det nuværende niveau for slagtepræmien eller 3) Bevare op til 75 pct. af det
nuværende niveau for handyrpræmien (Fødevareministeriet 2003). Som udgangspunkt er der forventning om, at Danmark vil følge den sidste løsningsmodel. Ordningen følges op med et øvre nationalt loft for udgifter til kvægpræmier som følge af en
evt. produktionsstigning, hvor støtten reduceres forholdsmæssigt, hvis loftet overstiges. Ellers sker der ikke væsentlige ændringer i forhold til markedsordningen og støtteniveauerne.
Ved anvendelse af en referenceperiode beregnes størrelsen af den afkoblede støtte,
der fremover vil blive udbetalt til landmanden uafhængigt af den aktuelle produktion.
Den udbetalte direkte støtte reduceres (modulation) efter en overgangsperiode med 5
pct. De frigjorte midler overføres til at styrke landdistriktspolitikken.
Uanset administrationen af EU’s reformforslag og en eventuel aftale i WTO vil malkekvægsektoren skulle tilpasse sig en stigende liberalisering. Afgørende for markedsbalancen i EU vil være om mælkekvoten fortsat vil være begrænsende i de enkelte
regioner. Det er således usikkert, om den danske konkurrenceevne fortsat er høj nok
til, at den danske kvote vil blive udfyldt. Ungtyre og ammekoproduktionen er i høj
grad afhængig af EU præmierne, som i dag udgør mellem 40 og 50 pct. af indtægten
for oksekødsproduktionen. En afkobling vil formentlig reducere oksekødsproduktionen, da støtten ikke længere vil være betinget af produktionen. Forskellige analyser
konkluderer, at produktionen kan falde med op til 20 pct. (Munk 2003). Udbuddet vil
dog afhænge af, hvilken model der vælges i den enkelte region. Generelt vil udbuddet
uden tvivl falde i EU, hvilket dermed vil styrke markedsprisen. Samtidig vil en afkobling generelt betyde, at der sker forskydninger i arealanvendelsen. Det antages fx, at
grovfoderproduktionen i malkekvægssektoren vil skifte fra helsæd til græs (Mikkelsen 2003).
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Andre animalske varer
EU’s markedsordning for svinekød og fjerkrækød omfatter, eksportrestitutioner, importafgifter samt i særlige tilfælde intervention i form af opkøb og støtte til privat oplagring (Hansen 2002). Markedsordningen for svin samt æg og fjerkræ er nært knyttet
til markedsordningen for korn, idet hovedparten af produktionsomkostningerne består
af foderkorn. På trods af importafgiften, som er forholdsvis beskeden, må det samlet
set konkluderes, at markedsordningen for svin og fjerkræ og midtvejsreformen ikke
har nogen væsentlig betydning for den fremtidige vækst i disse sektorer.
Det forventes heller ikke, at minksektoren vil blive direkte påvirket af de nye tiltag.
Der er ikke nogen særlig markedsordning for pelsdyravl og EU’s landbrugspolitik har
ikke direkte betydning for minksektoren. Men som angivet har fiskekvoterne m.v. indirekte betydning for foderomkostningerne. Minkavl er koncentreret i Danmark samt
i mindre målestok Holland og det øvrige Norden. Den europæiske interesse vedr.
økonomi og afsætning er derfor meget regionalt bestemt til de nordeuropæiske lande.
WTO
Sideløbende med forhandlingerne i EU arbejdes der med en international aftale om
reducering af landbrugsstøtten i WTO (World Trade Organisation). En WTO aftale
vil formentlig indebære en generel rammeaftale om reduktion af eksportstøtten og
told på landbrugsvarer samt en reduktion af den interne støtte. Det forventes, at landene kan nå til enighed om en rammeaftale i WTO-regi, som efter planen skal afsluttes senest 1. januar 2005. I den henseende betyder EU-landbrugsreformen, at det formentlig bliver nemmere at nå til enighed om en generel aftale i WTO-regi.

2.4.

Miljølovgivningen

For planteavlen gælder en række miljøregler som for andre dele af erhvervet. Anvendelsen af pesticider reguleres primært gennem frivillige aftaler om sprøjtning/behandling af de enkelte afgrøder (behandlingsindeks). Desuden blev der pålagt afgifter
på pesticider i 1995-1998, som i dag udgør 25 pct. for herbicider og fungicider samt
35 pct. for insekticider (inkl. afgiften).1 Landbruget og regeringen har siden Bicheludvalgets arbejde i 1999 tilstræbt et måltal for behandlingsindekset på 2,0 for alle
afgrøder i hele landet, dog uden brakarealerne. Aftalerne er frivillige, men er i stor
udstrækning blevet efterlevet på de enkelte bedrifter. For hovedafgrøderne vinterhve1

Afgiften svaret til 33,33 pct. for herbicider og fungicider samt 53,85 pct. for insekticider
(eksklusive afgift). Kilde: Miljøstyrelsen.
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de og vårbyg er normtallet henholdsvis 2,3 og 1,7. Med den nye pesticidplan 20042009 er det målet at reducere normtallet til 1,7 for hele landet.
Landbrugsproduktionen skal samtidig følge kvælstofnormerne for de pågældende afgrøder. Der er desuden krav om en effektiv udnyttelse af kvælstoffen i husdyrgødning
og regler om udbringning. Gyllebeholdere skal være overdækket, fx med flydelag, for
at undgå ammoniakudslip og kapaciteten skal svare til 9 måneders gødningsproduktion. De generelle harmoniregler for svinebedrifter betyder, at på konventionelle bedrifter må der højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,4 DE (dyreenhed) pr. ha (LR 2002). Med vandmiljøplan 3, som er under forberedelse, vil der tillige
komme større fokus på fosforanvendelsen og betydningen for miljøet. I henhold til
landbrugsloven stilles krav om, at en del af arealet skal ejes og jo større besætning desto større krav. Udover 250 DE skal hele harmoniarealet ejes.
Der er indført regel om, at der ved anskaffelse af separationsanlæg kan ske en nedsættelse af arealkravet. Ved lavteknologisk separation er reduktionen 25 pct. og ved højteknologisk separation 50 pct. Dette vil især have betydning for bedrifter, der ønsker
at udvide, men som har vanskeligt ved at købe det nødvendige tillægsareal.
I lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække gives der mulighed
for, at der i bedriftens gødningsregnskab fratrækkes det kvælstof, der er afsat til en
registreret virksomhed, biogas- eller forarbejdningsanlæg. Derved kan landmanden i
visse tilfælde få nedsat kravet til harmoniareal (og gødningsaftaler). Reglen har især
betydning, hvis der via et gødningsbehandlingsanlæg laves fraktioner, der kan omsættes som handelsgødning.
VVM-godkendelse
Den animalske produktion er desuden underlagt planlovens regler om miljøvurdering
(VVM-vurdering) og miljøbeskyttelseslovens godkendelsesordning. Disse regler vedrører blandt andet udvidelse af produktionsanlæg til over 250 dyreenheder på svinebedrifterne. Med VVM-vurderingen, som administreres af amterne, undersøges bedriftens N og P belastning af miljøet samt N-depositionen. Kravene til VVMvurdering kan selvsagt være afgørende for produktionsudvidelsen hos den enkelte
landmand. I sidste halvdel af 2001 blev der indsendt mere end 1000 sager til VVMscreening (Landboforeningerne 2002).
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Særlige krav for pelsdyr
De nye miljøkrav for pelsdyrfarme indebærer regler om drift af pelsdyrfarme og miljøforhold, herunder krav om gyllerender eller fast gulv under burene. Reglerne vil få
virkning (ansøgnings- og anmeldelsesfrist) for avlere med over 600 avlstæver fra
2004 og for avlere med under 600 tæver fra 2007. De stigende harmonikrav er begrænsende for erhvervet, da pelsdyravlerne generelt har et beskedent jordtilliggende.

2.5.

Landbrugsloven

Landbrugsloven sætter rammerne for den primære drift i landbruget. Det vil sige, krav
til uddannelse, dyrkningspligt, bopælspligt, sammenlægning, husdyrhold og arealkrav, afstandskrav, ejerskab, forpagtning og generel drift. I forbindelse med strukturudviklingen indenfor erhvervet er det primært kravene til sammenlægning samt husdyrhold og arealkrav som sætter en grænse for udviklingen. Der skal således dispenseres hvis dyreholdet overstiger 750 DE. Ved sammenlægning og erhvervelse af ny
bedrift er den maksimale arealgrænse på 125 ha, dog med mulighed for dispensation.
Der er ligeledes krav om at antallet af dyrenheder på én lokalitet ikke må overskride
500 DE.
Landbrugserhvervet er i hovedtræk karakteriseret ved at være selvejende. Det vil sige
at ca. 90 pct. af landbrugsbedrifterne er enkeltmandsvirksomheder. I 1989 blev der
med ændringen af landbrugsloven igen skabt mulighed for at andre ejerformer kunne
tillades. Dette gælder også aktie- og andelsselskaber. I dag (januar 2002) er der således 1199 aktie og andelsselskaber, som tilsammen forvalter ca. 56.000 ha. (Landboforeningerne 2002). Der er samtidig sket en større grad af forpagtning, hvilket betyder
at forpagtning i dag udgør 27,1 pct. af det dyrkede areal mod 7 pct. i midten af
60’erne. Ifølge landbrugsloven er det tilladt at eje 3 landbrugsejendomme. Dette kan
dog overskrides som følge af arv, tidligere erhvervelse eller anden dispensation. Udvalget vedr. forenklinger i jordlovgivningen har i sin betænkning stillet forslag om
ændringer af arealgrænserne. På baggrund af betænkningen har fødevareministeren
fremsat et forslag til ny lov for landbrugsejendomme den 10. dec. 2003. Som det vigtigste skal nævnes:
•
•
•

Ret til fri erhvervelse inden for en arealgrænse på 400 ha uden begrænsning af antal ejendomme eller højest 4 ejendomme uden arealgrænse.
Ægtefæller kan erhverve en eller flere ejendomme uden der skal medregnes ejendomme som den anden ægtefælle ejer.
Adgang til at anvende holdingkonstruktioner.
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•
•

Samdrift skal kunne ske uden areal-, antals- og afstandsbegrænsning.
Forpagtning inden for en arealgrænse på 500 ha (uden antalsbegrænsning) eller højest 5 ejendomme (uden arealbegrænsning).

Vedtages disse regler af Folketinget er der tale om væsentlige udvidelser af rammerne
for tilpasninger i ejendoms- og bedriftsstrukturen.
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3. Planteavl
De følgende kapitler beskriver udviklingen i først planteavlen og efterfølgende den
animalske produktion, herunder delsektorerne kvæg, svin, pelsdyr og fjerkræ i
særskilte afsnit for en femårig periode. Analyserne beskriver sektorernes samlede produktions- og strukturforhold samt lønsomhed og kapitalforhold. For flere sektorer
analyseres spredningen i indtjeningen suppleret med investeringsøkonomiske analyser
ved udvidelse i kvæg og svineholdet.
I tabel 3.1 er vist et sektorregnskab for planteproduktionen. Udfra sektorregnskabet er
det vanskeligt at pege på en entydig trend indenfor planteavlssektoren. Produktionsværdien er i hovedtræk betinget af en kombination af årets priser, udbytter, teknologisk udvikling og det dyrkede areals anvendelse. I 1999 var det dyrkede landbrugsareal på det laveste niveau set over en 10 årig periode. Efterfølgende har det været
svagt stigende fra 2000-2001. I 2002 forventes en lavere produktionsværdi end i
2001.
For nogle afgrøder er planteværns- og gødningsforbruget faldet, mens der for andre
har afgrøder har været svagt stigende udgifter. Bruttoværdien for ærter, raps og til
dels sukker har været faldende de senere år, mens produktionsværdien for nogle kornafgrøder har været stigende, blandt andet vårbyg. Samlet set er der sket en stigning i
arbejdsproduktiviteten hvilket har resulteret i et fald i den samlede beskæftigelse fra
19.781 årsværk i 1997 til 16.607 årsværk i 2001.
Det samlede dyrkede landbrugsareal udgjorde ca. 2,7 mio. ha i 2001, hvilket er et
mindre fald på ca. 3,4 pct. siden 1991. Hertil driver landbrugsbedrifterne ca. 270.000
ha skov og andre arealer. Afgrødevalget har hidtil været afhængig af flere faktorer.
Jordens bonitet, afgrødens placering i sædskiftet, kvælstofbalancen (harmoniregler)
samt forventninger om markedsprisen, og evt. kvoter og støtteordninger for den pågældende afgrøde. Kornafgrøderne er stadig de mest dominerende landbrugsafgrøder,
som i 2001 udgjorde 57,4 pct. af det opdyrkede areal, heraf er vinterhvede, vårbyg og
til dels vinterbyg de vigtigste afgrøder.
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Tabel 3.1.

Sektorregnskab, planteproduktion, 1997-2001

Mio. kr.

1997

1998

1999

2000

2001

17.570
5.564
6.310
945
873
693
904
1.288
561
26
405

16.454
4.774
5.858
1.079
1.017
672
867
1.164
596
33
394

16.084
5.051
5.443
844
1.076
379
944
1.126
667
36
517

16.387
5.479
5.668
1.042
763
255
871
1.177
649
30
451

17.112
5.742
6.018
1.208
601
226
975
1.132
682
28
501

Udsæd
Kunstgødning
Husdyrgødning
Kemikalier
Energi
Maskinstation
Andre planteproduktionsomkostninger
Vedligeholdelse
Andre omkostninger
Varer og tjenester
Skatter og afgifter
Bruttofaktorindkomst
Afskrivninger
Nettofaktorindkomst
Lønnet arbejdskraft
Nettorestindkomst

899
1.239
788
1.011
422
962
207
1.427
865
7.819
549
9.202
2.359
6.842
1.029
5.813

889
1.076
801
1.096
347
949
280
1.213
827
7.478
580
8.397
2.360
6.035
933
5.102

874
908
722
1.064
392
935
272
1.272
825
7.264
539
8.282
2.320
5.961
1.115
4.847

848
831
730
986
536
909
227
1.286
819
7.172
580
8.636
2.244
6.391
951
5.440

882
1.108
994
1.014
524
1.013
281
1.321
869
8.006
771
8.337
2.438
5.897
1.025
4.872

Beskæftigelse, årsværk
Beskæftigelse, årsværk, brugerfamilie

19.781
13.804

18.440
13.063

17.520
11.506

16.492
11.513

16.607
11.394

Produktionsværdi1)
- heraf byg
- heraf hvede
- heraf rug, triticale, havre og andet korn
- heraf raps
- heraf bælgsæd
- heraf kartofler
- heraf sukkerroer
- heraf frø
- heraf konservesærter
- heraf brak

1 årsværk = 1.665 timer.
1)
Inklusive hektarstøtte.
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2003. Udarbejdet af R. A. Nielsen og H. B. Pedersen.

Grovfoderproduktionen, som er tæt knyttet til kvægsektoren, udgjorde ca. 23 pct. af
arealet. Afgrødefordelingen har været relativ stabil gennem en længere periode dog
med en stigning i produktionen af majs til ensilage på bekostning af foderroer. Produktionen af sukkerroer og industrikartofler har også været relativ stabil som følge af
kvotereguleringen og faldet i produktionen af rodfrugter kan primært tilskrives en
mindre produktion af foderroer. Produktionen af industrifrø, hvilket overvejende er
vinter- og vårraps har været faldende de senere år. Ligeledes har produktionen af
bælgsæd, herunder ærter oplevet et fald de seneste 3-4 år.
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3.1.

Økologi

Det autoriserede økologiske landbrugsareal udgjorde 173.497 ha og antallet af bedrifter udgjorde 3.525 i 2001, hvilket svarer til et gennemsnitsareal på 49 ha. Endnu var
det alene 132.000 ha som var omlagt i 2001. Den overvejende del af det økologiske
areal har været anvendt til produktion af græs og grønfoder (63,1 pct.) til anvendelse i
kvægholdet samt korn (28 pct.). Det resterende 5-10 pct. har været anvendt til bælgsæd og braklægning. I den henseende har den økologiske produktion ikke været
orienteret mod egentlig salgsafgrøder med undtagelse af korn og grøntsager
(gulerødder, løg m.v.) som i denne sammenhæng er behandlet under gartnerierhvervet.
3.2.

Geografisk fordeling

Det samlede landbrugsareal er fordelt på ca. 54.000 bedrifter, hvoraf godt 36.000 ligger i Jylland. Det gennemsnitlige arealtilliggende er ca. 51 ha. I Storstrøm og Sønderjyllands amter er arealet over 60 ha, mens det gennemsnitlige areal i hovedstadsregionen (inkl. Frederiksborg amt) ligger på ca. 37 ha. Kornafgrøderne dominerer i alle regioner, men ellers afhænger afgrødefordelingen af jordbonitet, klima og husdyrkoncentrationen. Selvom de ydre betingelser, i hovedtræk gør, at alle afgrøder principielt
kan dyrkes i hele landet, er der alligevel en række ydre omstændigheder som gør, at
nogle afgrøder har større udbredelse end andre i bestemte regioner. På Fyn og i Storstrøms amt er der således en betydelig produktion af sukkerroer. Ligesom produktionen af kartofler er koncentreret i Vestsjællands amt samt Ringkøbing og Nordjyllands
amter, hvor sidstnævnte har en betydelig kartoffelmelsproduktion. Dyrkning af raps er
mest udbredt omkring Århus, Viborg og i Nordjylland, hvor produktionen primært
afsættes på nærliggende oliemøller. Græs og grønfoderproduktionen er betinget af
kvægholdet, som er koncentreret i en række syd og vestjyske regioner.

3.3.

Produktion og arbejdsindsats

I landbruget skelnes der mellem heltidsbedrifter og deltidsbedrifter. Langt den overvejende del af landbrugets arealtilliggende (74 pct.) er fordelt på fuldtidsbedrifterne
med over 50 ha selvom disse bedrifter alene udgør 33 pct. af det samlede antal bedrifter.
De mindste bedrifter på under 20 ha udgør næsten 40 pct. af det samlede antal bedrifter men kun 8 pct. af det samlede areal. Figur 3.1 viser fordelingen af areal og antal
bedrifter afhængig af bedriftsstørrelsen.
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Figur 3.1.

Bedrifter fordelt efter størrelse og areal, 2002
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Kilde: Danmarks Statistik 2003, Landbrug 2002.

Arbejdsproduktiviteten har generelt været stigende de senere år. Selvom stigningen i
høstudbyttet har været beskedent for de fleste kornafgrøder, bl.a. grundet vejrforhold
og reduktion i tilførslen af pesticider og næringsstoffer, har arbejdsproduktiviteten
været stigende på grund af et mindre timeforbrug i marken. Dette har været særlig
kendetegnende for sukkerroeproduktionen.

3.4.

Planteavlsproduktionen i 2010

Landboforeningerne foretog i 2002 en fremskrivning af udviklingen for landbruget
frem til år 2010. Fremskrivningen bygger på 3 scenarier: Et basis scenario samt tre
alternative scenarier som beskriver udviklingen hvis (1) mulighederne for strukturtilpasning begrænses, (2) hvis der lægges yderligere restriktioner på anvendelsen af
landbrugsjord og (3) hvis landbrugsstøtten ophæves.
Basisscenariet
I det følgende opsummeres fremskrivningen og konklusionerne fra basisscenariet,
som viser en sandsynlig udvikling for landbrugserhvervet i de kommende år.
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Det forventes, at efterspørgslen efter husdyrprodukter stiger, mens den samlede efterspørgsel generelt falder som følge af lavere befolkningstilvækst sammenlignet med de
foregående år. Samtidig vil der være begrænsede muligheder for at udvide de dyrkede
arealer og stigningen i hektarudbytterne vil være faldende. I basisscenariet bygger
fremskrivningen på kendt teknologi og verdensmarkedet for fødevarer vil i højere
grad blive uafhængigt af politiske indgreb og støtteordninger.
I nærværende scenario forudsættes det, at agenda 2000 fortsætter indenfor de rammer
som tidligere er beskrevet. Den i mellemtiden nye vedtagelse af EU-landbrugsreformen vil formentlig ikke ændre væsentligt på disse forudsætninger. Ligeledes er
der ikke taget højde for betydning af EU’s vandrammedirektiv. Det antages dog, at
prognosen stadig giver et generelt billede af et forventet udviklingsforløb for planteavlen.
Det forventes, at det samlede landbrugsareal reduceres fra 2,65 mio. ha i 2000 til 2,5
mio. ha i 2010 (inkl. vådområder). Generelt vil arealet med både salgsafgrøder og
grovfoder falde, men afgrødefordelingen for salgsafgrøderne vil ikke ændre sig af betydning. Foderroeproduktionen vil blive erstattet af majs og det forventes at arealet
med helsæd halveres. Dette følger den tendens, vi har oplevet de senere år på grovfoderområdet.
Strukturudviklingen vil gå i retning af større men færre bedrifter. Det skønnes at antallet af landbrugsbedrifter vil falde fra 54.500 i år 2000 til 38.500 i 2010 og dermed
stiger det gennemsnitlige areal fra 49 ha til 65 ha i samme periode. Generelt vil antallet af bedrifter med over 100 ha forøges, mens bedrifter med under 100 ha vil blive
færre. Antallet af bedrifter med over 150 ha forventes at stige med 46 pct.
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Tabel 3.2.

1)

Antal jordbrugsbedrifter fordelt på størrelsesgrupper 1990-2010
1990

2000

2010

Under 10,0 ha
10,0-49,9 ha
50,0-99,9 ha
100,0-149,9 ha
Over 150,0 ha

14.400
48.900
12.300
2.400
1.300

10.200
26.700
10.900
3.900
2.800

7.000
14.900
8.500
4.000
4.100

Antal bedrifter1), i alt

79.300

54.500

38.500

- Heraf landbrugsbedrifter
- Deltidsbedrifter
- Heltidsbedrifter
- Heraf heltidsplanteavl

76.300
41.000
35.200
7.500

52.200
30.700
21.500
4.800

37.000
23.500
13.500
2.750

Jordbrugsareal, 1000 ha
Gns. bedriftsstørrelse.

2.788
35,1

2.647
48,5

2.491
64,7

Inkl. gartneribedrifter.

Kilde: Landboforeningerne, 2002. Dansk landbrug 2010 – udviklingsscenarier.

3.5.

Indtjening og hektartilskud

Prisen på kornafgrøder har ligget nogenlunde konstant på ca. 80 øre pr. kg de seneste
år. Tidligere har prisen ligget væsentlig over dette niveau, men i takt med en gradvis
liberalisering af EU’s fælles landbrugspolitik har priserne nærmet sig verdensmarkedsprisen. Tilsvarende har EU’s hektartilskud i nogen grad kompenseret for de faldende priser. Derimod er EU hektarstøtten til raps og ærter reduceret betydeligt i de
senere år (se figur 3.3). Der har dog i samme periode været væsentlige prisstigninger
på disse afgrøder.
Prisen på sukkerroer har ligget meget konstant, hvilket relaterer sig til EUmindstepriserne. Det samme gælder for fabrikskartoflerne, hvorimod produktionen og
priserne på spisekartofler er meget følsom overfor markedsudbuddet.
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Figur 3.2.

Produktpriser, planteproduktion
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Jordbrugets prisforhold, serie C.

Priserne for græsfrø og udbytteværdien pr. ha har sammenholdt med kornafgrøderne
været markant højere. Den danske græsfrø-branche har formået at skabe en betydelig
markedsandel på verdensmarkedet med relativt høje produktpriser. For græsfrø og
kløverfrø ydes samtidig en prisstøtte.
Figur 3.3.

Hektartilskud til planteproduktion
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Jordbrugets prisforhold, serie C.
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3.6.

Lønningsevne, produktionsværdi og omkostninger

Lønningsevnen for kornafgrøderne, raps og ærter har generelt ligget under 100
kr./time de senere år, mens lønningsevnen for nogle specialafgrøder som, sukkerroer,
kartofler og græsfrø har ligget på over 100 kr. pr. time. Lønningsevnen for græsfrø og
til dels kløverfrø varierer betydeligt afhængig af sort og vejrforhold. Nogle år kan
produktionen være meget lukrativ, mens dyrkningen kan slå fejl med lave udbytter i
andre år. Idet Danmark har en væsentlig andel af produktionen på verdensmarkedet
vil det danske udbud dog ofte slå igennem på markedspriserne.
Lønningsevnen for sukkerroer har generelt været høj gennem en årrække. Dette skyldes dels markedsordningen med interventionspriser og kvoteregulering. Samtidig sætter kvoteordningen også en begrænsning på vækstmulighederne for produktionen af
sukkerroer. Tilsvarende er der mindstepriser og kvoteregulering for stivelseskartofler.
Derimod er produktionen af spisekartofler og læggekartofler ikke underlagt kvoter,
hvilket betyder at priserne for kartofler kan svinge betydeligt fra år til år. I årene
1999-2002 har produktionen af kartofler været meget lønsom. Lønningsevnen for
salgsafgrøderne, som er defineret som nettooverskud plus værdien af arbejdsindsats,
er angivet i figur 3.4.
Figur 3.4.

Lønningsevne for salgsafgrøder, konventionelle bedrifter
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Note: 1) I 2002 var lønningsevnen for spisekartofler og industrikartofler hhv. 113 kr. og 209 kr. pr. time.
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut (flere årgange)
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Tabel 3.3 viser produktionsværdi og omkostninger pr. hektar for henholdsvis korn,
ærter, raps og brak og tabel 3.4 viser tilsvarende værdierne for græsfrø, kløver, kartofler og sukkeroer.
Generelt set har de lave priser bevirket, at udbyttet ikke har kunnet opveje driftsomkostningerne for de fleste kornafgrøder. Specielt rug og vinterbyg viser en lav lønsomhed.
Priserne og udbyttet for højværdiafgrøderne, kartofler og sukkerroer samt græsfrø og
kløver har generelt været gode, men for sukkerroer og kartofler er der et tilsvarende
meget højt forbrug af indsatsfaktorer. For kartofler er det udsæden, gødning og planteværnsmidlerne, som udgør en væsentlig del af driftsomkostningerne, mens det for
sukkerroer primært er kemikalier og udsæd. Begge produktioner er således meget indsatstunge i forhold til arealbehovet. Kløver- og frøgræsproduktionen er begge risikofyldte afgrøder, som i nogle år kan være meget lukrative. Indsatsniveauet er typisk
som for kornafgrøderne, men priserne og udbytterne kan variere betydeligt fra år til
år.
Tabel 3.3.

Produktionsværdi og omkostninger, Korn, ærter, raps og brak, 2001
Vårbyg

PRODUKTIONSVÆRDI
Produktionsværdi, i alt
Hovedprodukt, planteprod.
Biprodukt, planteprod.
Tilskud i alt
Variable omkostninger I
Dækningsbidrag I
Faste omkostninger
Nettooverskud
Lønningsevne
Lønningsevne, kr./time

Vinterbyg

Hvede

Rug

Ærter

Raps

Brak

-------------------------------------- Kr. pr. ha ----------------------------------------------7.703
4.809
449
2.445
2.826
4.877
6.245
-1.368
163
13

7.879
4.960
464
2.455
3.160
4.719
6.852
-2133
-396
-28

9.499
6.460
583
2.456
3.382
6.117
7.545
-1.428
378
26

7.143
4.157
533
2.453
2.811
4.332
6.075
-1.743
-136
-11

6.957
4.190
2.767
2.501
4.456
5.771
-1.315
354
27

7.504
4.664
2.840
3.183
4.321
5.762
-1.441
170
13

2.445
2.445
262
2.183
2.625
-442
-192
-96

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut 2003, serie B.
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Tabel 3.4.

Produktionsværdi og omkostninger, frø, kartofler og sukkerroer, 2001
Græsfrø

PRODUKTIONSVÆRDI

Kartofler

Sukkerroer til
fabrik

---------------------------------- kr. pr. ha. --------------------------------

Produktionsværdi, i alt
Hovedprodukt, planteprod.
Biprodukt, planteprod.
Tilskud i alt1)
Variable omkostninger I
Dækningsbidrag I
Faste omkostninger
Nettooverskud
Lønningsevne
Lønningsevne, kr./time
1)

Kløverfrø

7.730
4.829
110
2.791
2.185
5.545
6.505
-960
829
59

10.694
8.297
2.397
2.111
8.583
6.720
1.863
3.719
258

25.596
25.544
52
9.702
15.894
14.008
1.886
8.081
163

20.063
19.631
395
37
5.737
14.326
12.361
1965
6.498
178

Eksklusive indirekte pristilskud for stivelses- og sukkerordningen.

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut 2003, serie B.

3.7.

Størrelsesøkonomi

Tabel 3.5 viser driftsresultatet opdelt efter størrelser i 2002. Opgørelsen bygger på beregninger foretaget af Økonomigruppen ved Landscentret, Dansk landbrugsrådgivning. I denne opgørelse er udbytte og omkostninger opgjort pr. ha. med henblik på at
sammenligne resultatet mellem de forskellige størrelsesgrupper.
Tabel 3.5.

Resultater for heltidsbedrifter, planteavl opdelt i størrelsesgrupper,
2002

Antal ha
Ha, i alt

Alle brug

Under 80

80-120

120-160

160-200

over 200

138

60,6

97,9

141

175,5

276,4

------------------------------------ kr. pr. ha --------------------------------------------Bruttoudbytte
Dækningsbidrag
Lønomkostninger
Maskinstation
Driftsmæssige afskrivninger
Andre kapacitetsomkostninger
Driftsresultat før renter
Finansieringsomkostninger
Driftsresultat

13.471
9.341
754
413
1.630
2.688
3.848
3.058

17.508
10.957
792
677
1.914
3.548
4.026
3.234

12.860
8.733
552
419
1.593
2.656
3.524
2.840

12.135
8.504
560
340
1.404
2.440
3.766
3.057

11.162
7.989
501
308
1.687
2.365
3.128
2.718

14.096
10.058
1035
394
1.668
2.706
4.255
3.256

790

776

695

702

410

999

---------------------------------- 1.000 kr. pr bedrift --------------------------------Aktiver i alt
Gældsprocent
Brugers alder

12.809
50
50

7.064
49
51

9.507
45
50

12.232
52
50

15.633
46
49

Kilde: Egne beregninger og data fra Landscentret, Produktionsøkonomigruppen, planteavl. 2003.
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24.279
56
49

Opgørelsen omfatter ca. 4.000 bedrifter fordelt på 5 størrelsesgrupper.
Fortolkningen af resultaterne vanskeliggøres ved at der grupperne imellem er tale om
forskelligt afgrødevalg ligesom lønomkostningerne kun dækker de direkte betalte
lønninger, hvilket betyder at ejers løn ikke er indregnet.
Analysen viser, at heltidsplanteavlsbedrifter med over 200 ha udviser bedre driftsresultat end de mindre størrelsesgrupper. Dette til trods for at denne gruppe har større
anvendelse af betalt arbejdskraft sammenholdt med de andre grupper.
Gruppen på 160-200 ha viser det dårligste driftsresultat pr. ha, hvilket måske hænger
sammen med en lille andel af højværdiafgrøder (10 pct.) og færre arealer som kan
vandes. Ellers er andelen af lerjord ikke væsentlig forskellig mellem de enkelte størrelsesgrupper.
Det er ellers bemærkelsesværdigt, at den mindste størrelsesgruppe med bedrifter på
mindre end 80 ha har relativt høje dækningsbidrag og kapacitetsomkostninger. Dette
hænger til dels sammen med en højere andel af højværdiafgrøder som udgør 21 pct.
mod 15 pct. for alle grupperne.

3.8.

Investeringer og kapitalforhold

Tabel 3.6 viser den gennemsnitlige udvikling i driftsresultat, investering og finansiering på heltidsplanteavlsbedrifterne.
Bruttoudbyttet steg med 36 pct. fra. 1997-2001, hvilket skyldes en kombination af
større udbytter i planteproduktionen og supplerende indtægter fra primært svineholdet. Der var dog et fald i bruttoudbyttet i 2002. De årlige tilskud steg samtidig med 38
pct. fra 1997-2001. Stigningen i bruttoudbyttet opvejes af stigende driftsomkostninger
som steg med 40 pct. i samme periode, hvilket indebærer at lønningsevnen har været
forholdsvis stabil set over en 5-årig periode. Hvis der samtidig tages højde for almindeligt privatforbrug og lønindkomst udenfor erhvervet har der alene været plads til en
beskeden konsolidering i 2000-2001 med et betydeligt fald i 2002. Opgørelsen viser,
at bedrifterne i stigende grad har lånefinansieret investeringerne.
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Tabel 3.6.

Resultat, investeringer og finansiering, planteavl, heltidsbedrifter
1997

1999

2000

2001

2002

------------------------- 1.000 kr. pr. bedrift ------------------------

Bruttoudbytte
Driftsomkostninger
Driftsresultat før renter
Nettorenteudgift, landbrug
Driftsresultat
Lønningsevne. kr. pr. time
Konsolidering, løbende opsparing1)

1.385
933
452
298
154
89
13,1

1.406
983
423
310
114
66
-5

1.507
1.095
412
330
82
54
-52,3

1.621
1.112
509
341
168
77
47,6

1.886
1.310
576
400
176
74
24,4

1.745
1.313
432
421
12
8
-106

INVESTERING OG FINANSIERING
Investeringer
Heraf investeringer i bedriftens landbrugsaktiver

466
307

644
295

566
349

768
555

807
619

769
554

Egenfinansiering
Fremmedfinansiering

250
216

273
371

254
312

351
417

361
446

213
557

8.543
4.356
4.187
51,0

9.839
4.980
4.859
50,6

11.479
5.582
5.897
48,6

11.458
5.525
5.933
48,2

13.731
6.309
7.422
45,9

14.383
7.046
7.337
49,0

BALANCE, ULTIMO
Aktiver i selveje
Gæld
Egenkapital, ultimo
Gældsprocent
1)

1998

RESULTATOPGØRELSE, LANDBRUG

Inkl. lønindkomst uden for landbruget.

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Landbrugsregnskabsstatistik 2002.

På trods af en beskeden konsolidering, endda negativ i nogen år, har de fleste planteavlere alligevel formået at forøge egenkapitalen betragteligt. Dette skyldes betydelige
kapitalgevinster i form af højere jordpriser. Set over en 5-årig periode er egenkapitalen steget med 77 pct.
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4. Animalsk produktion
Den samlede produktionsværdi for den animalske sektor har de senere år ligget på
mellem 30 og 40 mia. kr. Hovedparten af produktionsværdien kommer fra kvæg og
svineholdet, hvor sidstnævnte udgør en stadig større andel. På omkostningssiden udgør foderomkostningerne langt den største post. Som følge af kraftige prisudsving,
især inden for svineproduktionen, har nettorestindkomsten svinget fra mellem 5 og 10
mia. kr. Samlet beskæftiger den animalske sektor omkring 40.000 årsværk, heraf bidrager brugerfamilien med 2/3 af arbejdsindsatsen. Tabel 4.1 angiver et sektorregnskab for den animalske produktion. I de separate delrapporter er foretaget en specificering af de enkelte poster i sektorregnskabet for de forskellige del-sektorer.
Tabel 4.1.

Sektorregnskab, animalsk produktion
1997

1998

1999

2000

2001

Produktionsværdi
Malkekøer og opdræt
Slagtekalve
Søer og smågrise
Slagtesvin og mink
Høns og slagtekyllinger

36.693
13.536
1.930
9.135
10.679
1.412

32.206
13.864
1.841
6.651
8.431
1.419

30.957
13.022
1.626
6.485
8.519
1.306

35.636
13.205
1.690
9.068
10.336
1.337

40.751
13.678
1.889
11.396
12.220
1.568

Foder
Dyrlæge og medicin
Øvrige husdyromkostninger
Energi
Maskinstation
Vedligeholdelse
Andre omkostninger
Varer og tjenester
Ejendomsskat og grønne afgifter
Bruttofaktorindkomst
Afskrivninger
Nettofaktorindkomst
Lønnet arbejdskraft
Nettorestindkomst

16.308
779
1.068
557
258
1.607
1.141
21.717
171
14.804
3.253
11.551
2.058
9.494

16.216
805
1.149
530
313
1.506
1.125
21.645
189
10.372
3.377
6.995
2.059
4.936

14.968
784
1.134
567
334
1.532
1.129
20.448
204
10.305
3.425
6.880
1.982
4.898

15.249
829
1.251
652
338
1.596
1.201
21.117
222
14.297
3.463
10.835
2.040
8.795

17.346
902
1.476
727
434
1.676
1.266
23.829
260
16.662
3.711
12.951
2.196
10.755

Beskæftigelse, årsværk
Beskæftigelse, årsværk, brugerfamilie

42.124
29.741

40.614
28.457

37.956
26.685

37.021
25.933

37.089
25.676

1 årsværk = 1.665 timer.
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2003. Udarbejdet af K.A. Nielsen og H.B. Pedersen.

Indtjeningen i malkekvægsektoren har som helhed været forholdsvis stabil i en årrække og sektoren udgør stadig en væsentlig del af den samlede beskæftigelse i det primære erhverv. Den samlede produktionsværdi har i perioden 1997-2001 ligget på
mellem 13,0 og 13,9 mia. kr. Forbruget af varer og tjenester har efter et fald fra 1997
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til 1999 været stigende og udgjorde 7,7 mia. kr. i 2001. Stykomkostninger vedr. grovfoder har været stigende mens udgifter til korn og kraftfoder har været faldende set
over en femårig periode. Samtidig har afskrivningerne og øvrige omkostninger været
stigende. Samlet set er nettorestindkomsten for malkekvægholdet faldet fra 4,4 mia. i
1998 til 3,6 mia. kr. i 2001. Denne del skal aflønne ejeren, familiens egen arbejdsindsats og forrente kapitalindsatsen.
Produktionsværdien i smågriseproduktionen steg fra 6,5 i 1999 til 11,4 mia. kr. i
2001. Afregningsprisen på smågrise er direkte relateret til afregningsprisen på svinekød og den kraftige stigning skyldes primært de høje afregningspriser i 2000 og 2001,
hvor noteringen på svinekød i nogle uger tangerede 13 kr. pr. kg . Siden hen er prisen
faldet kraftigt i 2002 og 2003 med efterfølgende reduktion i indtjeningen. Den aktuelle pris på svinekød har det seneste år svinget mellem 7 og 8 kr. pr. kg, hvilket for
mange svineproducenter er under ”break even” punktet. Udover omkostninger til foder er de væsentligste omkostninger i forbindelse med smågriseproduktionen, lønomkostninger samt omkostninger til dyrlæge og medicin. De seneste 5 år har produktionen af smågrise beskæftiget mellem 7 og 8.000 årsværk. Selvom beskæftigelsen er
faldet siden 1998 er det vanskeligt at pege på en generel tendens. Producenterne af
slagtesvin havde et par dårlige år i 1998-99 og efterfølgende et par gode år i 2000 og
2001. Økonomien hos slagtesvineproducenterne er i endnu højere grad følsom overfor
priserne på foder. I 1998 var nettorestindkomsten negativ med -¼ mia. kr. for hele
branchen. Til sammenligning udgjorde nettorestindkomsten lige knap 2 mia. i 2001.
Produktionen af slagtesvin har i denne 5-årige periode beskæftiget mellem 5.000 og
6.000 årsværk.
Siden 1998 har der været en generel vækst i minksektoren. I 2001 udgjorde den samlede produktionsværdi 2.3 mia. kr. og dermed er minksektoren den fjerde største sektor i landbruget. Den årlige beskæftigelse har udgjort mellem ca. 2.500 og 3.000 årsværk de seneste 5 år. Blandt de animalske sektorer er minksektoren kendetegnet ved
at være relativ arbejdsintensiv, hvilket blandt andet skyldes, at det første led i skindforarbejdningen – selve pelsningen – typisk foregår på farmene. Lønnet arbejdskraft
udgør 8,3 pct. af produktionsværdien i 2001 mod 5,3 pct. for hele den animalske sektor.
Som helhed har ægproducenterne generelt oplevet et fald i produktionsværdien og
beskæftigelsen de senere år, dog med en stigning i 2001. De totale omkostninger til
foder er steget ligesom afskrivningerne er steget. Samlet set er beskæftigelsen og nettorestindkomsten faldet med ca. 15 pct. siden 1997.
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For slagtekyllingerne har der været en samlet vækst i produktionen og herunder produktionsværdien set over en 5-årig periode, dog med faldende priser på kyllinger. Der
har dog samtidig været øget lønomkostninger og betydelige investeringer i branchen,
som har øget de totale afskrivninger. De øgede omkostninger sammenholdt med generelt lave priser har reduceret indtjeningen betydeligt.
Samlet set har der været en vækst i produktionen fra 1999-2001, hvilket i høj grad kan
tilskrives en vækst i svinesektoren. Efterfølgende har det også været netop den sektor
som har bidraget til et samlet fald i indtjeningen siden 2001.
I de følgende kapitler beskrives udviklingen i delsektorer med animalsk produktion.
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5. Kvægholdet
Bestanden af malkekøer er de seneste 5 år faldet med 47.000 køer til 623.000 i 2001,
hvilket svarer til et fald på 7 pct. Dette skyldes en kombination af stadig stigende
mælkeydelser og EU’s fastlagte mælkekvoter. Den samlede bestand af kvæg har derfor været svagt faldende og udgør i dag 1,9 mio., inklusive kalve, tyre og stude. I år
2000 var der kvæg på 23.000 bedrifter og i henhold til Dansk Landbrugs opgørelser
udgjorde det samlede antal besætninger med malkekøer 10.327 i år 2000, inklusive
økologiske landbrug. En væsentlig del af bedrifterne fungerer som deltidsbrug (Landboforeningerne, 2001).
Produktionen af økologisk mælk steg betydeligt i starten af 90’erne, men de senere år
er omlægningen stagneret. Dette skyldes primært et fald i merprisen for økologisk
produceret mælk i forbindelse med ophævelsen af medansvarstillægget i 1998. Medansvarstillægget udløses, hvis mere end halvdelen af den indvejede mælk afsættes
som økologisk mælk, hvilket ikke har været tilfældet siden 1998. Merprisen for mælk
ligger på 20 pct. af basisprisen for konventionel mælk, afhængig af fodertypen, hvilket indebærer at det for mange landmænd ikke er attraktivt at omlægge til økologi
med den aktuelle prisforskel. I dag udgør andelen af økologisk produceret mælk omkring 10 pct. af den totale produktion. Om en ejendom er egnet til omlægning afhænger blandt andet af hvorvidt bedriftens jordtilliggende harmonerer med dyreholdet.
Malkekvægsektoren er overvejende dominerende i den vestlige del af Jylland herunder Ribe Amt, Ringkøbing Amt og Sønderjyllands Amt. Der er ca. 125 stk. kvæg pr.
100 hektar i Ribe Amt mod 20 stk. kvæg pr. 100 hektar i Storstrøms Amt. Sønderjylland og Ribe Amter tegner sig tilsammen for 29 pct. af malkekøerne. Vest- og Nordjylland tegner sig tilsammen for en bestand på 45 pct. af malkekøerne.

5.1.

Produktion og arbejdsindsats

Den samlede produktion på malkekvægbedrifterne har været relativ stabil gennem en
årrække. Hovedparten af de danske bedrifter (ca. 60 pct.) har besætninger på under 75
årskøer, og disse besætninger leverer alene 38 pct. af den totale mængde mælk. Figur
5.1 viser, at de største bedrifter (ca. 3 pct.) driver en besætning på over 150 malkekøer, hvilket svarer til en produktion på ca. 10 pct. af den samlede mælkemængde.
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Figur 5.1.

Antal bedrifter og mælkeproduktion fordelt på størrelser (2001)
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut 2003.

Der er en generel tendens, som går mod større mælkekvoter på bedrifterne som samtidig bliver færre i antal. Det gennemsnitlige antal årskøer på bedrifterne var 68 stk. i
2001 med tilhørende opdræt. Hovedparten af bedrifterne er relativt små og beskæftiger ejeren plus eventuelt én medhjælper. De større bedrifter beskæftigede 2-3 medarbejdere. Den samlede beskæftigelse i malkekvægsektoren har været faldende, hvilket
igen hænger sammen med strukturudviklingen. Kvægsektoren beskæftiger ca. 18.000
selvstændige og medhjælpere, hvilket svarer til omkring 25 pct. af beskæftigelsen i
det primære jordbrug. Hertil er der 9.100 ansatte i mejerisektoren og et mindre antal
beskæftigede i forarbejdningen af oksekød.

5.2.

Mælkeproduktionen i 2010

Landboforeninger har, som tidligere angivet, foretaget en beskrivelse af udviklingen
for landbruget frem til år 2010. Som udgangspunkt vil den totale mælkeproduktion
fastholdes i de kommende år, hvilket grundlæggende hænger sammen med en forventning om en fortsættelse af mælkekvoteordningen. Den seneste EU-reform fastholder dette udgangspunkt. Oksekødproduktionen som ikke direkte er knyttet til mælkeproduktionen vil sandsynligvis falde som følge af de lave afregningspriser og en
delvis afkobling af støtten. Samtidig må det forventes, at en bedre udnyttelse og højere ydelse i grovfoderproduktion vil resulterer i et mindre grovfoderareal. I en frem-
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skrivning foretaget af Fødevareøkonomisk forventes grovfoderarealet at falde med
godt 100.000 ha (Fødevareøkonomisk Institut 2002).
Ifølge landboforeningerne vil udviklingsforløbet resultere i en kraftig reduktion i antallet af malkekobesætninger fra 10.327 til 4.800 besætninger i 2010. Samtidig vil den
gennemsnitlige malkekobesætning stige fra 61,5 til 108,7 køer pr. bedrift og den samlede malkekobesætning vil falde til 522.000 stk. i 2010. Samtidig er der et fortsat fald
i oksekødproduktionen. I 2001 var der omkring 1.500 besætninger med over 100 årskøer, men Dansk Landbrug skønner, at dette stiger til op imod 2.300 bedrifter i 2010
under forudsætning af en almindelig strukturudvikling i landbruget og en fortsættelse
af EU’s landbrugspolitik og Agenda 2000 (Landboforeningerne, 2002).

5.3.

Indtjeningen

Kvægsektoren har ligesom de øvrige sektorer i landbruget oplevet betydelige teknologiske fremskridt og heraf stigninger i produktiviteten. Som det fremgår af figur 5.2
har mælkeydelsen været jævnt stigende de seneste 10 år og ligger i dag (år 2002) på et
gennemsnitligt niveau omkring 7.500 kg om året. Siden starten af 90’erne er ydelsen
steget med godt 1.000 kg pr. årsko. De mest effektive bedrifter har en mælkeydelse på
over 8.000 kg EKM, mens de mindst effektive bedrifter har en ydelse på under 6.000
kg EKM, så der er stadig plads til yderligere effektivisering på mange bedrifter.
Gennemsnitlig mælkeydelse pr. malkeko og salgspris ab landmand
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Prisen på mælk har været understøttet af EU’s markedsregulering og kvoteregulering.
Kvægsektoren har derfor ikke været udsat for de samme kraftige prisudsving i afsætningsleddet som fx svinesektoren har oplevet i de senere år. Prisen afhænger af celletallet samt fedt- og proteinindhold. Afregningsprisen for mælk fra jerseykøer er pr. kg
betydeligt højere end for mælk fra tunge racer, men målt pr. ko er forskellen noget
mindre. Der er nogen variation i afregningsprisen som følge af kvalitetsforskelle.
Set over en 5-årig periode har indtjeningen generelt set været faldende i kvægsektoren. Hvis man ser på malkekvægbedrifterne som helhed (inkl. kalve og oksekødproduktionen) var lønningsevnen i 2001 under 60 kr. pr. time, hvilket i princippet betyder, at ejerne aflønnes med under det halve af overenskomsten i landbruget. Lønningsevnen er her defineret som bedriftens nettooverskud plus værdien af arbejdsindsats, hvor værdien både udgør løn til medarbejdere og ejer. For år 2001 er værdien af
arbejdsindsatsen opgjort til 128 kr. pr. time som svarer til overenskomstsatsen i landbruget. Foruden den løbende indtjening har der været betydelige kapitalgevinster.
I perioden 1997-2001 er lønningsevnen faldet fra 79 kr. pr. time til 58 kr. pr. time.
Den faldende lønningsevne skyldes flere forhold. Der er sket en stigning i bruttoudbyttet, men samtidig er der også sket en stigning i renteudgifterne som følge af de
øgede investeringer i staldsystemer. Udgifterne til foder er også steget relativt fra
2000 til 2001 sammenholdt med stigningen i bruttoudbyttet.
Der er dog stor forskel på lønningsevnen ved produktion af mælk, ammekøer, opdræt
og slagtekalve (se figur 5.3). Således er der en negativ lønningsevne ved produktion
af ammekøer og specielt opdræt af kælvekvier, mens lønningsevnen for malkekøerne
i gennemsnit udgjorde 138 kr. pr time (2002).
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Figur 5.3.

Lønningsevne for kvæg, konventionelle bedrifter
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, serie B (flere årgange).

5.4.

Lønningsevne og størrelsesøkonomi

Lønningsevnen har generelt været højest på de større fuldtidsbedrifter. Dette skyldes
blandt andet en bedre udnyttelse af arbejdskraften samt en mere effektiv produktion af
eget grovfoder. Desuden har de større ejendomme relativt set mindre udgifter til forsikringer, maskinstation og diverse omkostninger, herunder regnskabsføring.
Tabel 5.1 viser produktionsværdien, omkostninger og lønningsevnen blandt de forskellige størrelsesgrupper. Af tabellen fremgår det, at lønningsevnen er næsten 100 kr.
højere pr. time for den største størrelsesgruppe sammenholdt med den laveste størrelsesgruppe. På trods af positiv lønningsevne for alle grupper er det også klart, at de
mindste bedriftstyper generelt set ikke har kunnet aflønne mere end 80 kr. pr. time.
Der er i de senere år investeret betydeligt i nye løsdriftsstaldsystemer på mange
kvægbedrifter. Andelen af løsdriftsstalde er steget fra 37,5 procent til 47,5 procent indenfor de seneste 2 år. Idet det overvejende er de større bedrifter som har investeret i
løsdriftssystemer er det samtidig 2/3 af alle køer som går i løsdrift (Philipp og Mikkelsen, 2003). Dette afspejler sig også økonomisk. De større størrelsesgrupper har således investeret betydelig mere sammenholdt med de mindre størrelsesgrupper og har
således noget højere afskrivninger og renteomkostninger.
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Malkekvægsektoren adskiller sig fra mange svinebedrifter ved at en betydelig del af
foderet produceres på ejendommen. Enten i form af afgræsning eller som grovfoderensilage. Foderroer har tidligere udgjort en væsentlig del af grovfoderet, men i de senere år har majs udgjort en stadig sigende andel af grovfoderarealet på bekostning af
roerne. Forholdet er særligt gældende på fuldtidsbedrifter, mens de mindre bedrifter
stadig anvender en del roer i kombination med afgræsning.
Arbejdsindsatsen er væsentlig forskellig på de større og mindre bedrifter. Forskellen
er direkte relateret til størrelsen på ejendommen og udgør næsten 2.500 kr. pr. årsko.
Tabel 5.1.

Størrelsesgrupper, produktionsværdi og omkostninger, 2001
------------------------------------- Årskøer ------------------------------------------25-49

50-74

75-99

100-124

125-149

150+

Hele
landet

PRODUKTIONSVÆRDI

------------------------------------ kr. pr. årsko -----------------------------------------

Produktionsværdi, i alt
Mælk
Værdi af tilvækst
Husdyrgødning
Specifikke tilskud
Generelle tilskud
Tilskud vedr. grovfoder

17.632
16.571
-270
813
150
67
301

19.395
18.267
-499
827
138
192
470

20.106
18.825
-430
827
134
175
575

20.158
18.895
-477
835
126
178
601

19.349
18.262
-651
826
139
164
609

19.608
18.521
-603
873
131
68
618

19.306
18.169
-485
828
138
149
507

Omkostninger 1 (variable)
Dækningsbidrag 1
Faste omkostninger
Nettooverskud
Lønningsevne
Lønningsevne, kr. pr. time.

7.509
10.123
12.370
-2.247
4.400
84

8.108
11.287
11.542
-255
5.199
116

8.339
11.767
10.793
974
5.571
146

8.488
11.670
10.205
1.465
5.456
164

8.263
11.086
10.142
944
4.864
151

8.375
11.233
9.716
1.517
5.087
173

8.136
11.170
11.092
78
5.047
124

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut. Udarbejdet af M. Kristoffersen, 2003.

Spredning i driftsresultat
En undersøgelse af Landscentret, Økonomi og Jura viser, at driftsresultatet varierer
betydeligt mellem forskellige bedriftsgrupper. Undersøgelsen bygger på 1.106 bedrifter som har indberettet deres driftsregnskab til de landøkonomiske foreninger (Vestergaard 2003).
På de større fuldtidsbedrifter (det vil sige på bedrifter med over 200 årskøer) er driftsresultatet i gennemsnit omkring 300.000 kr. Den bedste femtedel har et driftsresultat
på ca. 1,25 mio. kr., mens den dårligste femtedel har et negativt driftsresultat på op
mod en halv mio. kr. Spredningen er som forventet betydelig mindre blandt de mindre
ejendomme (20-110 årskøer) og driftsresultatet for disse ejendomme er lidt lavere
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(200-250.000 kr.). Det er dog først på ejendomme med over 200 årskøer, at der reelt
sker en væsentlig gns. stigning i driftsresultatet. Det kunne således tyde på, at stordriftsfordelene først slår igennem, når bedriften når en vis størrelse.
Den samme undersøgelse beskriver samtidig udviklingen i driftsresultatet i perioden
1996-2001 blandt forskellige bedriftsgrupper. I undersøgelsen inddeles de enkelte
ejendomme i 5 lige store grupper efter deres indtjening. Dermed er det muligt at bedømme ”vandringen” mellem de forskellige grupper over tid. Figur 5.4 viser den 5årige vandring blandt 226 bedrifter som lå i den mellemste indtjeningsgruppe (gruppe
3) i 1996.
Figuren viser, at en væsentlig del fra gruppe 3 (62 procent) har flyttet gruppe det første år. Set over en 5-års periode er der flere producenter som er flyttet til en ringere
gruppe (50 procent) end til en bedre gruppe (24 procent). Dette indikerer, at man skal
være varsom med fortolkning af de traditionelle spredningsanalyser, idet bedrifternes
indtjening ændres kraftigt over årene.
Figur 5.4.

Mellemste indtjeningsgruppes vandring fra 1996-2001
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Kilde: N. M. Vestergaard, 2003.
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Forskelle i indtjening, aktiver og egenkapital på 13 studielandbrug
En sammenligning blandt 13 studielandbrug illustrere ligeledes, at der er betydelig
forskel i driftsresultatet blandt kvægbedrifterne. Det er vanskeligt at pege isoleret på
specifikke områder, som er skyld i bedrifternes indtjeningsforhold. Generelt set er det
et spørgsmål om god ”allround” driftsledelse. Der er alligevel en lille tendens som
peger i retning af at bedrifter som specialiserer sig i stalden og investere mindre i
planteavlen evner at skabe en lønsom indtjening. Tilsvarende har de ejendomme som
evner at reducere foderomkostningerne uden at sænke mælkekvaliteten vist, at det kan
lade sig gøre at opretholde en lønsom produktion.
Blandt 13 konventionelle studielandbrug var den bedste og dårligste afregningspris
henholdsvis 2,63 og 2,36 pr. kg EKM i 2001, hvilket er en forskel på 27 øre pr. kg
EKM. Med en mælkekvote på 1. mio. liter. vil det svare til et årligt tab eller gevinst
på 270.000 kr. Der er altså betydelige gevinster at hente ved en god kvalitet og afregningspris, såfremt landmanden samtidig formår at holde foderomkostningerne nede.
På trods af en forholdsvis beskeden indtjening er der sket en væsentlig stigning i de
samlede landbrugsaktiver på de fleste ejendomme. For enkelte bedrifter er konjunkturgevinsten på mellem 7 og 8 mio. kr. set over en fireårig periode. Hvis gevinsten
blev realiseret ville det svare til en årlig konjunkturgevinst på næsten 2 mio. kr. På de
fleste ejendomme har den årlige ændring udgjort mellem ¼ og en ½ mio. kr. Disse tal
inkluderer dog ikke en eventuel udskudt beskatning af værdistigningen ved salg af
ejendommen. Den kraftige stigning i ejendomspriserne og den betydelige kapitalbinding, som er forbundet med investeringerne, indebærer, at det er vanskeligt for yngre
landmænd med lille egenkapital at etablere sig med egen bedrift.

5.5.

Investeringer og kapitalforhold

Der er sket en væsentlig stigning i investeringerne på kvægbedrifterne i de senere år.
Dette skyldes blandt andet tilbygning og modernisering af staldforhold, hvor der på
flere og flere bedrifter er skiftet til løsdriftsstalde. De betydelige investeringer har udhulet en del af de størrelsesøkonomiske gevinster og højere mælkeydelser som nogle
landmænd har opnået. Fremmedfinansieringen er næsten tredoblet fra 1997-2001.
Hvorimod egenfinansieringen har været konstant i samme periode. Den gennemsnitlige egenkapital er således steget fra 2,6 mio. til 4,4 mio. i 2001. Gældsprocenten har
dog været nogenlunde konstant, men dette skyldes i overvejende grad konjunkturgevinsterne afledt af de stigende ejendomspriser.
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Såfremt løn til ejeren fratrækkes (ca. 290.000 i 2001) har egenkapitalens forrentning
reelt være negativ de seneste år. Omvendt er det også vanskeligt at fastsætte udgangspunktet for egenkapitalen, idet hovedparten af den årlige forøgelse af egenkapitalen
bygger på konjunkturgevinster og kapitalændringer på aktiverne.
Mælkekvoterne udgør en betydelige del af landbrugsaktiverne. De større bedrifter er
relativt set ligeså kapitalintensive som de mindre bedrifter. Værdien af inventar og
bygningsmassen er dog generelt lidt højere på de større bedrifter end på de mindre
bedrifter. Dette skyldes som omtalt investeringer i nye staldsystemer.
Tabel 5.2.

Resultat, investeringer og finansiering, heltids kvægbedrifter
1997

1999

2000

2001

2002

-------------------------- 1000 kr. pr. bedrift---------------------------

Bruttoudbytte
Driftsomkostninger
Driftsresultat før renter
Nettorenteudgift, landbrug
Driftsresultat
Lønningsevne. kr. pr. time
Konsolidering, løbende opsparing1)

1.351
959
393
238
154
79
11,8

1.419
1.006
412
256
156
75
8,4

1.447
1.042
405
274
131
63
-36,1

1.599
1.133
466
306
160
70
-2,6

1.720
1.264
456
342
114
58
-49,2

1.875
1.386
489
360
129
57
-39

359

433

601

683

662

661

247
204
155

298
207
226

384
183
418

483
244
438

501
207
455

502
225
436

5.675
3.034
2.641
53,5

6.495
3.421
3.074
52,7

7.453
3.885
3.568
52,1

8.370
4.449
3.921
53,2

9.491
5.129
4.362
54,0

9.921
5.803
4.118
58,5

INVESTERING OG FINANSIERING
Investeringer
Heraf investeringer i bedriftens
landbrugsaktiver
Egenfinansiering
Fremmedfinansiering
BALANCE, ULTIMO
Aktiver i selveje
Gæld
Egenkapital, ultimo
Gældsprocent
1)

1998

RESULTATOPGØRELSE; LANDBRUG

Inkl. lønindkomst uden for landbruget.

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Landbrugsregnskabsstatistik 2002.

Ovennævnte forhold viser, at opsparingen på malkekvægbedrifterne i høj grad bygger
på konjunkturgevinster primært som følge af højere ejendomspriser. Hvorimod den
løbende opsparing til konsolidering fra driften har været beskeden de senere år. På
længere sigt er det selvfølgelig uholdbart at basere sin indtjening på konjunkturgevinster, idet prisudviklingen nemt kan vende blandt andet i forbindelse med en ændring i
markedsrenten og den generelle købekraft i erhvervet og på det øvrige boligmarked.
Samtidig er konjunkturgevinsterne ikke et udtryk for vækst i sektoren, som sådan,
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idet højere ejendomspriser blot er et udtryk for, at kapital flyttes fra et område til et
andet.

5.6.

Investeringsøkonomi

Den traditionelle vækst på de enkelte kvægbedrifter har hidtil været baseret på nye
investeringer i stalde og malkeanlæg og større produktionsenheder for at opnå stordriftsfordele i form af højere arbejdsproduktivitet og lavere enhedsomkostninger. En
sådan udvikling vil dog ikke nødvendigvis skabe større værditilvækst i sektoren som
helhed, men omsætningen vil fordeles på færre hænder.
I det følgende er foretaget en analyse af lønsomheden ved opførelse af 3 forskellige
malkesystemer med tilhørende staldsystemer og opdræt: 1) Traditionel malkestald
med sildeben, 2) Malkekarrusel og 3) Automatisk malkestald (AMS) i daglig tale
malkerobot. Analysen omfatter scenarier for en traditionel malkestald og karrusel
med kapaciteter for de enkelte anlæg på 148 eller 296 malkekøer, hvilket svarer til en
årlig mælkekvote på henholdsvis 1.200 og 2.400 tons. Desuden er foretaget en analyse af investeringerne i et AMS anlæg med tilhørende opdræt med plads til 128 malkekøer. De generelle forudsætninger bygger på oplysninger fra J. B. Rasmussen, Landscentret og en sammenlignende undersøgelse af de tre systemer foretaget af produktionsøkonomigruppen Kvæg på Landscentret (se Rasmussen og Clausen (2001) samt
tidligere beregninger af J. Christensen, Fødevareøkonomisk Institut (2000). Denne
undersøgelse adskiller sig fra ovennævnte, idet den både sammenligner de enkelte systemer samtidig med, at de totale investeringsomkostninger fastsættes. Det vil sige
både malkeanlæg og tilhørende staldsystemer. I analysen bestemmes de årlige kapitalog arbejdsomkostninger pr. årsko ved en udvidelse af bedriften. Efterfølgende sammenholdes omkostningerne med de forventede dækningsbidrag på bedrifterne.
Det forudsættes, at afskrivningsperioden er 12 år for malkeanlæg og inventar og 25 år
for bygninger. Prisen for mælkekvoten udgør 3 kr. pr. kg, og de gennemsnitlige realrenteomkostninger er fastsat til 3 pct. for bygninger og inventar samt 5 pct. for besætning og kvote. Det forudsættes, at hverken besætning eller kvote afskrives. Arbejdsomkostningerne varierer afhængig af det valgte staldsystem, ligesom der også er forskel i de totale investeringer. Samtidig forudsættes det, at mælkeydelsen stiger ved
anvendelse af malkerobot (AMS) i forhold til de to andre systemer. Øvrige omkostninger forudsættes at være ens for de tre systemer.
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Tabel 5.3 angiver kapitalbehovet og arbejdsomkostningerne for de forskellige investeringsscenarier pr. årsko. Investeringerne omfatter tillige gyllebeholder og siloanlæg til
grovfoder. Der er dog ikke medregnet indkøringstab i de første etableringsår.
Tabel 5.3.
Type

Kapitalbehov og arbejdsomkostninger, malkekvæg med opdræt

1)

Kapitalbehov

Konventionel
148 malkekøer, 1.200 tons
kvote

Karrusel
148 malkekøer,
1.200 tons
kvote

AMS Konventionel
Karrusel
128 mal- 295 malkekø295 malkekøer, er, 2.400 tons
kekøer,
1.200 tons
kvote 2.400 tons
kvote
kvote

--------------------------------------- Kr. pr årsko ------------------------------------------

Bygninger
Inventar
Anlæg i alt
Besætning
Mælkekvote
Besætning og kvote, i alt

47.640
9.408
57.048
10.000
24.375
34.375

46.522
13.631
60.153
10.000
24.375
34.375

44.952
21.802
66.754
10.000
28.032
38.032

44.574
7.862
52.436
10.000
24.375
34.375

43.727
9.964
53.690
10.000
24.375
34.375

Investeringer, i alt

91.423

94.528

104.786

86.811

88.065

Kapital- og
arbejdsomkostninger

Afskrivninger, bygninger
Afskrivninger, inventar
Renteomkostninger, bygninger og inventar
Renteomkostninger, besætning og kvote
Arbejdsomkostninger,
malkekvæg
Øvrige arbejdsomkostninger (opdræt m.v.)
Vedligeholdelse og service,
malkeanlæg
Øvrig vedligeholdelse, inventar 2)
Forsikringer2)
Energiafgift2)
Diverse omkostninger2)
I alt

-------------------------------------- Kr. pr årsko -----------------------------------------1.906
784

1.861
1.136

1.798
1.817

1.783
655

1.749
830

1.711

1.805

2.003

1.573

1.611

1.719

1.719

1.902

1.719

1.719

1.418

1.418

802

1.214

1.214

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

177
430

177
430

434
430

128
430

110
430

170
40
250

170
40
250

170
40
250

170
40
250

170
40
250

10.805

11.205

11.846

10.162

10.323

1)

De 5 scenarier og beregninger er baseret på data fra J. B. Rasmussen og S. Clausen, Landbrugets Rådgivningscenter 2001, Håndbog til driftsplanlægning 2002, LR samt Kvægbrug 21, Økonomiske betingelser
og perspektiver af J. Christensen 2000, FØI.
2)
Forholdsmæssige omkostninger baseret på FØI’s regnskabsstatistik, serie B.
Realrente: Bygninger og inventar 3 pct, besætning og mælkekvote 5 pct.
Afskrivninger: Bygninger 25 år, inventar 12 år.
Det forudsættes, at besætning og kvote ikke afskrives. Mælkekvotepris: 3 kr. pr. kg.

Tabel 5.4 viser endvidere lønsomheden for de tre systemer ved tre forskellige dækningsbidragsniveauer (8.000 kr. , 10.000 kr. og 12.000 kr. pr. årsko). Analysen indi-
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kerer tydeligt at det alene er de mest effektive bedrifter, som kan opretholde en rimelig indtjening i forbindelse med investeringer i nyt staldanlæg. For alle 5 scenarier er
det nødvendigt med dækningsbidrag på 10-12.000 DKK pr. årsko eller mere for at
skabe en rentabel produktion.
Tabel 5.4.
Type

Lønsomhed ved 3 dækningsbidrags-niveauer, malkekvæg med opdræt

1)

Konventionel
148 malkekøer, 1.200 tons
kvote

Karrusel
148 malkekøer,
1.200 tons
kvote

AMS Konventionel
Karrusel
295 mal128 mal- 295 malkekøkekøer,
kekøer, er, 2.400 tons
kvote 2.400 tons
1.200 tons
kvote
kvote

--------------------------------------- Kr. pr årsko -----------------------------------------Scenario 1
Dækningsbidrag1)
Kapital- og arbejdsomkostninger
Rest til driftsledelse og
risiko
Scenario 2
Dækningsbidrag1)
Kapital- og arbejdsomkostninger
Rest til driftsledelse
og risiko
Scenario 3
Dækningsbidrag1)
Kapital- og arbejdsomkostninger
Rest til driftsledelse
og risiko
1)

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

10.805

11.205

11.846

10.162

10.323

-2.805

-3.205

-3.846

-2.162

-2323

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.805

11.205

11.846

10.162

10.323

-805

-1205

-1.846

-162

-323

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

10.805

11.205

11.846

10.192

10.323

1.195

795

154

1.838

1.677

Ved fuld aflønning af alle omkostninger til grovfoderproduktion, inkl. jordrente (eksklusive plansilo til ensilage som indgår i investeringsbeløbet og kapitalomkostningerne, hvilket svarer til ca. 250 kr. pr. årsko).

En sammenligning med en tilsvarende opgørelse af dækningsbidraget for hele landet i
2001 viser, at det gennemsnitlige dækningsbidrag blandt malkekvægbedrifterne udgjorde 8.909 kr. pr. årsko. Tilsvarende havde de største bedrifter med over 150 årskøer et dækningsbidrag på gennemsnitlig 9.206 kr. pr årsko. Den traditionelle malkestald er mest rentabel ved en udvidelse på 1.200 tons kvote. En fordobling af kvoten
til 2.400 tons indebærer dog at størrelsesfordelene ved malkekarrusellen er så høje, at
det reelt er på niveau med den traditionelle malkestald. AMS-anlægget kræver
betydelige investeringer, som i givet fald skal hentes hjem gennem en tilsvarende
højere mælkeydelse. Omvendt vil systemet formentlig indebære forbedringer i
relation til arbejdsmiljøet.
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6. Svineholdet
Indtjeningen i svinesektoren er, både hvad angår smågriseproduktionen og slagtesvineproduktionen, direkte afhængig af noteringen på svinekød og prisen på foder. Høje
afregningspriser og lave foderomkostninger er helt centrale elementer for økonomien.
Det er karakteristisk, at denne sektor styres af de internationale svinecykler med skiftevis højt og lavt udbud af svinekød og tilsvarende variationer i priserne.
Foderomkostningerne bestemmes i stigende grad af verdensmarkedet for korn og
planteproteiner (sojabønner), mens afregningsprisen på svinekød afhænger af det internationale udbud og efterspørgsel efter svinekød, oksekød og fjerkrækød på verdensmarkedet. Ændringer i dollarkursen er tillige bestemmende for den aktuelle afregningspris. Med en eksportandel på 85 pct. af produktionen er branchen dermed
meget følsom overfor og afhængig af de internationale markeder. Et eventuelt udbrud
af husdyrsygdomme som fx svinepest eller mund- og klovsyge vil få alvorlige følger
for eksporten, navnlig til tredjelande. Det er primært fersk og frossent kød som eksporteres, men Danmark har samtidig en stigende eksport af smågrise til opfedning,
primært til Tyskland.
Totalt set dækker svinesektoren 45 pct. af den samlede danske landbrugseksport
(Landboforeningerne, 2002). Indtil videre har Danmark formået at afsætte både fersk
og frossen svinekød til mange EU-lande samt asiatiske lande. De vigtigste markeder
er Japan, Storbritannien og Tyskland som tilsammen tegnede sig for 66 pct. af den
danske eksport af svinekød.

6.1.

Bestanden af svin

I svinesektoren er der sket en betydelig udvikling mod mere specialisering. De enkelte bedrifter er blevet større, og der er blevet færre selvstændige bedrifter. Gennem
årene er der samtidig sket en større grad af adskillelse mellem smågriseproduktionen
og slagtesvineproduktionen. Det samlede antal søer er øget med 5 pct. i perioden fra
1997-2001, mens den samlede bestand af svin er steget med ca. 10 pct. i samme periode. I 2001 udgjorde den samlede bestand 12,6 mio. svin, heraf 1,1 mio. søer. Antallet af svinebesætninger udgjorde 12.936 besætninger i 2001, heraf var der søer på
7.206 bedrifter. Totalt set produceres ca. 23 mio. grise årligt. Hovedparten af den danske produktion er konventionel og sker i lukkede staldsystemer, mens en mindre del
af smågriseproduktionen sker på friland med fritgående søer. Opstaldningen sker typisk i spalte eller delvis spaltegulve afhængig af produktionsformen.
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Produktionen af økologiske grise er endnu på pionerstadiet og udgør en minimal andel af den samlede produktion.
Den største koncentration af svin findes på Bornholm med 7,5 svin pr. ha, mens koncentrationen er lavest i hovedstadsområdet og den østlige del af Sjælland. Viborg,
Ringkøbing og Nordjyllands amter tegner sig for 42 pct. af svineproduktionen mens
landbrugsarealet alene udgør 35 pct. af det samlede areal (Landboforeningerne,
2002). Derimod er koncentrationen af svin relativ lille på Sjælland og Fyn. Sammenholdt med den i øvrigt høje koncentration af kvæg i en række vest og sydjyske regioner er den højeste husdyrtæthed2 målt til 1,25 DE/ha i Viborg Amt, 1,17 DE/ha i Sønderjyllands Amt og 1.16 DE/ha i Ringkøbing Amt. Landsgennemsnittet var 0,94
DE/ha i 2001 (Landboforeningerne 2002). Helt lokalt er der områder med en meget
høj koncentration af svin, hvilket selvsagt skaber problemer med lugtgener og udbringning af gylle.

6.2.

Produktion og arbejdsindsats

Svineproduktionen kan i grove træk opdeles i produktionen af smågrise (søer) og
slagtesvin. I 2001 var der gennemsnitligt 1.084 svin pr. bedrift, men 80 pct. af den
samlede svinebestand er på bedrifter med mere end 1.000 svin. Tilsvarende er 56 pct.
af svinebestanden på besætninger med mere end 2000 svin i 2001 (se figur 6.1).
Indenfor produktionen af smågrise er der en endnu kraftigere polarisering mellem de
små og store bedrifter. I 2001 var 77 pct. af produktionen på de bedrifter som har mere end 200 søer. Produktionen af søer kræver ofte mindre plads og areal end slagtesvineproduktionen og er desuden mindre kapitalkrævende. Omvendt er soholdet, i
modsætning til slagtesvineholdet, arbejdskrævende med typisk 2-3 mand på bedriften,
hvilket formentlig har været med til at skabe denne betydelige udvikling de senere år
(se figur 6.2).

2

Husdyrtæthed: 1 DE svarer til 1 malkeko, jersey, 4,3 søer m. grise, 36 slagtesvin.
Miljømæssigt svarer det til ca. 100 kg N ab lager inkl. gødning som afsættes på marken. Teknologisk udvikling og fodereffektivitet har dog indflydelse på N-værdien og miljøpåvirkningen.
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Svin fordelt efter besætningsstørrelse
Antal bedrifter, antal svin 1000 stk

Figur 6.1.
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Kilde: Danmarks Statistik 2003, Landbrug 2002.

Figur 6.2.

Søer fordelt efter besætningsstørrelse

Antal bedrifter, antal søer 100 stk
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Kilde: Danmarks Statistik 2003, Landbrug 2002.
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Det gennemsnitlige antal producerede smågrise pr. so er 21,9 for hele landet, hvilket
er en stigning på lige godt en halv gris pr. årsso siden 1999. Produktionsfremgangen
har været mest markant for de største bedrifter, mens de mindre størrelsesgrupper har
oplevet et fald i produktiviteten. I dag er det ikke ualmindeligt at der produceres over
25 smågrise pr. årsso og nogle få og meget effektive smågriseproducenter avler i dag
op mod 30 grise pr. årsso. Arbejdsindsatsen er tilsvarende betydelig lavere på de større bedrifter sammenholdt med de mindre bedrifter, men der har ikke været nogen klar
tendens mod højere arbejdsproduktivitet fra 1999-2001. For nogle størrelsesgrupper
er arbejdsindsatsen steget indenfor de senere år.

6.3.

Svineproduktionen i 2010

I henhold til Dansk Landbrugs udviklingsscenarier vil sohold med under 350 søer blive reduceret i antal, mens antallet af besætninger med over 350 søer vil stige betydeligt. Relativt set vil gruppen med over 750 søer stige kraftigst fra 95 til 300 besætninger. Samtidig forventes antallet af besætninger med søer og smågrise at blive reduceret fra 7.700 i 2000 til 3.400 i 2010. Antallet af bedrifter med slagtesvin halveres fra
ca. 11.000 i år 2000 til 5.200 besætninger i 2010 og den gennemsnitlige besætningsstørrelse fordobles. En fortsat forventning om kraftig strukturudvikling indebærer
blandt andet, at de meget små landbrug på under 500 slagtesvin reduceres kraftigt. I
stedet er der en forventning om, at bedrifter med over 500 slagtesvin stiger betydeligt
i antal. Dette gælder særligt bedrifter med over 1000 slagtesvin.

6.4.

Lønningsevne og størrelsesøkonomi

Figur 6.3 illustrerer tydeligt de årlige variationer i prisen på smågrise og slagtesvin.
Som det fremgår af figuren har den gennemsnitlige pris på svinekød i perioden fra
1997-2002 svinget mellem 8 og 12 kr. pr. kg. Tilsvarende har prisen på smågrise fulgt
markedsudsvingene for svinekød.

66 Vækst med vilje – analyser for det primære landbrug, FØI

Afregningsprisen på slagtesvin og smågrise (1997-2002)
Slagtesvin (Kr. pr. 100 kg) , Smågrise (kr. pr. stk).

Figur 6.3.
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Kilde: Fødevareøkonomiske Institut, serie C (flere årgange).

Som det fremgår af figur 6.4 har lønningsevnen for slagtesvineproducenterne og smågriseproducenter forbedret sig væsentligt fra 1999 til 2001, men er igen faldet kraftigt
i 2002. Lønningsevnen har dog generelt set været noget højere blandt smågriseproducenterne i forhold til slagtesvineproducenterne.
Figur 6.4.

Lønningsevne for svin og smågrise, kr. pr. time
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, serie B (flere årgange).
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Tabel 6.1 viser produktionsværdien, omkostninger og lønningsevnen for produktionen
af smågrise op til 30 kg. Af tabellen fremgår det tydeligt at lønningsevnen er mere
end dobbelt så høj for de større bedrifter (over 350 søer) sammenholdt med den mindste størrelsesgruppe. Tabellen indikerer, at stordriftsfordelene allerede påvirker
bedrifternes lønningsevne, når bedriften har mere end 100 søer.
Bedrifter med over 350 søer producerede i gennemsnit 23 grise pr. årsso, mens bedrifter med under 150 søer producerede knap 18 grise pr. årsso. Foderomkostningerne er
nogenlunde ensartede, så snart produktionen overstiger 100 søer, men foderforbruget
er generelt højere på de større bedrifter, hvilket hænger sammen med den større produktivitet.
Derimod er der en væsentlig forøgelse af udgifter til dyrlæge og medicin på de større
bedrifter, som er næsten 60 pct. højere pr. årsso sammenholdt med de mindste bedrifter.
De større bedrifter har næsten dobbelt så høje afskrivninger og rentebelastninger på
staldinventaret, hvilket samtidig har medvirket til en betydelig højere arbejdsproduktivitet.
Tabel 6.1.

Størrelsesgrupper (søer og smågrise), produktionsværdi og omkostninger, 2001
--------------------------------- Årssøer ----------------------------------------50-99

PRODUKTIONSVÆRDI

100-149

150-249

250-349

350+

--------------------------------- Kr. pr. årsso ------------------------------------

Produktionsværdi, i alt
Værdi af tilvækst
Husdyrgødning
Tilskud, i alt

8.014
7.776
203
35

9.553
9.305
211
37

10.137
9.846
216
75

10.166
9.887
212
67

10.585
10.349
186
50

OMKOSTNINGER
Omkostninger 1 (variable)
Dækningsbidrag 1
Faste omkostninger
Nettooverskud
Lønningsevne
Lønningsevne, kr. pr. time

4.253
3.761
3.489
272
2.027
147

4.650
4.903
3.511
1.392
2.905
240

4.725
5.412
3.463
1.949
3.346
296

4.822
5.344
3.464
1.880
3.187
306

4.830
5.755
3.385
2.370
3.697
359

Note: Omfatter produktion af smågrise op til ca. 30 kg. Bedrifter som sælger smågrise på ca. 7 kg. indgår
ikke i tabellen.
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut 2003, serie B.
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Forskellen i størrelsesgruppernes lønningsevne er endnu mere udtalt blandt slagtesvineproducenterne i forhold til smågriseproducenterne.
Den væsentligste årsag til bedre økonomi blandt de større bedrifter er foderomkostningerne, som er 13,5 pct. lavere sammenholdt med de mindste bedrifter. Forskellen
skyldes dels en bedre foderudnyttelse (10 pct.) dels købmandskab og billigere indkøb
af foder ved større partier.
De større bedrifter har ligeledes en højere arbejdsproduktivitet, men rentebelastningen
på inventar og bygninger er ikke væsentlig højere på de større bedrifter. Derimod er
der lidt lavere afskrivninger på de større bedrifters bygningskompleks.
Tabel 6.2.

Størrelsesgrupper (slagtesvin), produktionsværdi og omkostninger,
2001
-------------------------- Producerede slagtesvin ---------------------------500-1499

PRODUKTIONSVÆRDI

1500-2499

2500-3999

4000-5999

6000+

---------------------------------- Kr. pr. svin -------------------------------------

Produktionsværdi, i alt
Værdi af tilvækst
Husdyrgødning
Tilskud, i alt

467,6
447,2
16,7
3,7

454,8
437,3
15,2
2,3

467,9
447,8
16,8
3,3

468,3
448,2
16,5
3,6

470,9
455,7
12,9
2,3

OMKOSTNINGER
Omkostninger 1 (variable)
Dækningsbidrag 1
Faste omkostninger
Nettooverskud
Lønningsevne
Lønningsevne, kr. pr. time

317,6
150,0
172.9
-22,9
46,2
84

301,7
153,1
155.1
-2,0
62,3
122

294,7
173,2
154.9
18,3
73,3
167

295,8
172,5
140.2
32,3
80,5
212

282,7
188,2
129.4
58,8
100,9
297

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Serie B, 2003.

6.5.

Spredning i driftsresultatet

En analyse af Produktionsøkonomigruppen på Landscentret viser, at der er betydelig
spredning mellem den bedste fjerdedel og den ringeste fjerdedel i so- og slagtesvineholdet.
Soholdet
For soholdet opnåede den bedste fjerdedel, blandt 131 besætninger (gns. 339 årssøer),
et dækningsbidrag på 7.352 kr. pr. årsso, mens gruppen med det laveste dækningsbidrag (190 årssøer) alene præsterede i 2001 et dækningsbidrag på 4.336 kr. pr. årsso.
De gennemsnitlige kapacitetsomkostninger lå i 2001 på lige knap 4.000 kr. pr. årsso,
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hvilket indebærer at de mindst effektive bedrifter er meget følsomme overfor selv små
prisudsving. De markante prisreduktioner i 2002 har betydet et fald i dækningsbidrag
til under 4.000 kr. for de fleste bedrifter, hvilket gør soholdet urentabelt for selv de
mest effektive producenter. I den henseende er det altafgørende, at effektiviteten er
høj og omkostningerne lave.
Den tydelige spredning i effektiviteten er skitseret i tabel 6.3 og bygger på samme
analyse med fuldtidsbedrifter (Hundrup, 2002).
Tabel 6.3.

Spredning i dækningsbidrag, sohold, 2001
Dårligste gruppe

Bedste gruppe

Alle

190
19,9
432
123
1,47

339
24,8
455
107
1,43

250
23,1
447
111
1,46

Antal søer
Producerede grise pr. årsso
Pris smågrise, kr.
FE pr. produceret gris
Pris pr. FE, kr.

---------------------------- Kr. pr. årsso --------------------------Bruttoudbytte

8.633

11.895

10.549

Foderomkostninger
Dyrlæge og medicin
Andre omkostninger
Stykomkostninger i alt

3.613
343
341
4.297

3.830
388
325
4.543

3.754
348
312
4.414

Dækningsbidrag

4.336

7.352

6.135

Note: Produktion af 30 kg. smågrise.
Kilde: H. Hundrup, Landbrugets Rådgivningscenter 2002.

Den betydelig forskel mellem dækningsbidraget skyldes primært antal producerede
smågrise, som tegner sig for 54 pct. af forskellen i dækningsbidraget mens prisen på
smågrise udgjorde 19 pct. og andre forhold de sidste 27 pct.
Slagtesvineholdet
På tilsvarende vis har Produktionsøkonomigruppen på Landscentret udarbejdet en
analyse af spredningen i effektiviteten i slagtesvineholdet i 2001 (se figur 6.4). I undersøgelsen indgår 125 slagtesvinebesætninger med en produktion på omkring 3.300
slagtesvin.
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Tabel 6.4.

Spredning i dækningsbidrag, slagtesvineholdet, 2001
Dårligste gruppe

Antal producerede slagtesvin
Pris pr. slagtesvin, kr.
FE pr, kg tilvækst
Pris pr. FE, kr.
Pris indsatte smågrise. Kr.

Bedste gruppe

Alle

2.228
902
3,00
1,25
467
------------------------ Kr. pr. slagtesvin -------------------------

Bruttoudbytte

397

492

444

Foderomkostninger
Dyrlæge og medicin
Andre omkostninger
Stykomkostninger i alt

261
6
6
273

243
4
4
251

247
5
4
256

Dækningsbidrag

124

241

188

Note: Tilvækst 30-100 kg.
Kilde: H. Hundrup, Landbrugets Rådgivningscenter 2002.

De gennemsnitlige kapacitetsomkostninger lå i 2001 på 157 kr. pr slagtesvin, hvilket
har betydet, at selv i meget gode år, med høje afregningspriser på svinekød (12 kr. pr.
kg) var der bedrifter, som havde problemer med at skabe en lønsom produktion. I dag
hvor dækningsbidraget pr. produceret slagtesvin er under 100 kr. er det i realiteten
umuligt for selv de mest effektive bedrifter at opretholde en lønsom produktion på
kort sigt. For de mest effektive bedrifter som typisk er blandt de største bedrifter vil
en prisreduktion ramme hårdt pga. den store produktionsvolumen og der kræves et
betydeligt finansielt beredskab.
Som følge af de meget store investeringer og faste kapacitetsomkostninger er det i realiteten vanskeligt at ændre produktionsvolumen på kort sigt. I den henseende er producenterne tvunget til en stram omkostningsstyring med høj foderudnyttelse og eventuelt besparelser på arbejdskraft og investeringer.

6.6.

Investeringer og kapitalforhold

Tabel 6.5 viser den gennemsnitlige udvikling i driftsresultat, investering og finansiering på heltidssvinebedrifterne. Bruttoudbyttet steg med 33 pct. fra 1999 til 2000,
hvilket primært skyldes den markante stigning i afregningspriserne. Prisstigningerne
har resulteret i et væsentligt løft i bruttoudbyttet i 2000, hvilket i nogen grad har forplantet sig i højere foderomkostninger. Herefter kom en betydelig vækst i investe-
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ringsaktiviteterne på mange bedrifter. En betydelig del af investeringerne i 2000 og
2001 blev egenfinansieret, hvilket blandt andet afspejler sig i en faldende gældsprocent fra 1999-2001 på trods af stigende investeringsaktivitet.
Som tidligere nævnt er afregningspriserne igen faldet betydeligt siden 2002, hvilket
har resulteret i et kraftigt fald i bruttoudbyttet. Prognoserne for 2003 er tilsvarende
dystre. Den lave indtjening bliver i nogen grad opvejet af lavere foderomkostninger,
men til trods for det, er det de færreste bedrifter som har præsteret positive driftsresultater i 2002 og 2003.
Selvom indtjeningen har svinget over en årrække med tilsvarende udsving i konsolideringen har mange svineproducenter alligevel formået at forøge egenkapitalen i perioden fra 1997-2001. Dette skyldes i høj grad kapitalgevinster i form af højere ejendomspriser. For svinebedrifterne er egenkapitalen steget fra 1997 til 2001 med 56
procent, men er herefter faldet igen i 2002.
Tabel 6.5.

Resultat, investeringer og finansiering, svin, heltidsbedrifter
1997

1998

1999

2000

2001

2002

RESULTATOPGØRELSE,
LANDBRUG

------------------------- 1.000 kr. pr. bedrift -----------------------------

Bruttoudbytte
Driftsomkostninger
Driftsresultat før renter
Nettorenteudgift, landbrug
Driftsresultat
Lønningsevne. kr. pr. time
Konsolidering, løbende opsparing1)

2.530
1.804
725
306
419
158
200

2.202
1.939
263
344
-81
29
-278

2.297
1.981
315
378
-63
36
-153

3.070
2.266
804
420
383
144
231

3.608
2.542
1.066
442
625
197
295

3.293
2.791
502
470
32
54
-244

813

556

738

1.044

1.180

1.254

602
512
302

504
57
499

498
217
521

723
647
397

915
738
442

1.030
234
1.021

7.810
4.564
3.246
58,4

8.662
5.408
3.254
62,4

10.104
6.204
3.900
61,4

11.397
6.639
4.757
58,3

12.742
7.152
5.590
56,1

14.007
8.729
5.277
62,3

INVESTERING OG FINANSIERING
Investeringer
Heraf investeringer i bedriftens
landbrugsaktiver
Egenfinansiering
Fremmedfinansiering
BALANCE, ULTIMO
Aktiver i selveje
Gæld
Egenkapital, ultimo
Gældsprocent
1)

Inkl. lønindkomst uden for landbruget.

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Serie A (flere årgange).
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6.7.

Investeringsøkonomi

Strukturudvikling mod større og større produktionsanlæg har været centralt for væksten i soholdet og slagtesvineholdet. I det følgende er foretaget en analyse af lønsomheden ved opførelse af en traditionel sostald på 505 årssøer med opdræt af smågrise
til 30 kg. og opførelse af en traditionel slagtesvinestald med produktion af 12.400
slagtesvin fra 30 til 100 kg. De generelle forudsætninger vedr. investeringer og arbejdstidsforbrug bygger på oplysninger fra F. Udesen, Landsudvalget for Svin samt
FØI’s regnskabsstatistikker. I analysen bestemmes de årlige kapital- og arbejdsomkostninger pr. årsso og pr. slagtesvin ved en udvidelse af bedriften. Efterfølgende
sammenholdes omkostningerne med de gennemsnitlige dækningsbidrag fra forskellige indtjeningsgrupper gennem en periode på 5 år. I dette eksempel, som er en ren investeringsberegning vedr. staldanlægget, er ikke medregnet omkostninger til køb af
tillægsjord. Det forudsættes, at afskrivningsperioden er 12 år for inventar og 25 år for
bygninger. De gennemsnitlige realrenteomkostninger er fastsat til 3 pct. for bygninger
og inventar samt 5 pct. for besætning, uden afskrivning af sidstnævnte. Tabel 6.6 angiver kapitalbehovet og arbejdsomkostningerne for de to produktionssystemer.
Tabel 6.6.

Kapitalomkostninger og arbejdsomkostninger, sohold med 30 kg
smågrise og slagtesvinehold

Type1)

Sohold
Isoleret staldanlæg til 505
søer inkl. opdræt af 30 kg.
grise, tørfodringsanlæg.

Slagtesvinehold
Isoleret staldanlæg. Tilvækst 30-100 kg, tørfodringsanlæg.

Kr. pr årsso

Kr. pr. slagtesvin

Bygninger
Inventar
Anlæg, i alt
Besætning, inkl. indkøringstab

15.504
6.930
22.434
3.820

527
188
715
545

Investeringer, i alt

26.254

1.260

Kapitalbehov

Kapital og arbejdsomkostninger

Kr. pr årsso

Kr. pr. slagtesvin

Afskrivninger, bygninger
Afskrivninger, inventar
Renteomkostninger, bygninger og inventar
Renteomkostninger, besætning
Arbejdsomkostninger
Vedligehold og service
Forsikringer2)
Energiafgift2)
Diverse omkostninger2)

620
578
673
191
1.198
223
64
41
135

21
16
21
27
20
7
3
1
8

I alt

3.723

125

1)

2)

Beregninger baseret på data fra F. Udesen, Landsudvalget for Svin, 2003.
Forholdsmæssige omkostninger bygger på data fra FØI, serie B, Skøn baseret på størrelsesgrupperne:
Årssøer 350+ og slagtesvin 6000+
Afskrivning: Bygninger 25 år, inventar 12 år.
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Tabel 6.7 angiver endvidere lønsomheden for de 2 systemer ved forskellige dækningsbidragsniveauer. Dækningsbidragene bygger på gennemsnitstal for perioden
1997-2001, som er udarbejdet af Landbrugets Rådgivningscenter (1998-2002). Den
første gruppe viser de ca. 25 pct. med den laveste indtjening. Den anden gruppe viser
dækningsbidraget for de 25 pct. bedste producenter, og den sidste angiver det gennemsnitlige dækningsbidrag for alle grupper.
Af tabel 6.7 fremgår tydeligt at de landmænd som tilhører gruppen med lavest indtjening, ikke kan præstere en lønsom produktion ved investering i et staldanlæg, som
angivet ovenfor. Dette gælder både producenter af slagtesvin og smågrise. Gruppen
med den bedste indtjening kan for begge produktionssystemer skabe en lønsom produktion med god indtjening, mens det store flertal (alle grupper) stort set er i balance.
Tabel 6.7.

Lønsomhed ved 3 dækningsbidragsniveauer, sohold og slagtesvinehold
Sohold
Isoleret staldanlæg til 505
søer inkl. opdræt af 30 kg.
grise, tørfodringsanlæg mv.

Slagtesvinehold
Isoleret staldanlæg. Tilvækst 30-100 kg, tørfodringsanlæg mv.

Kr. pr årsso

Kr. pr. slagtesvin

2.834
3.723

83
125

-889

-41

Dækningsbidrag (bedste gruppe)
Kapital og arbejdsomkostninger

5.238
3.723

181
125

Rest til driftsledelse og risiko

1.515

56

Dækningsbidrag (alle grupper)
Kapital og arbejdsomkostninger

4.208
3.723

135
125

485

11

Dækningsbidrag (dårligste grupppe)
Kapital og arbejdsomkostninger

Rest til driftsledelse og risiko

Rest til driftsledelse og risiko

Note: Dækningsbidragene bygger på gennemsnitstal for perioden 1997-2001, Produktionsøkonomi, Svinehold, Landbrugets Rådgivningscenter.

Tabel 6.8 viser lønsomheden og sammenholder udviklingen i dækningsbidrag med
kapital og arbejdsomkostningerne ved investering i de ovenfor beskrevne produktionsanlæg. Tabellen viser, at de årlige udsving i priser og dækningsbidrag påvirker
lønsomheden markant fra år til år, hvilket stiller særlige krav til det finansielle beredskab og likviditetsstyringen.
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Tabel 6.8.

Udvikling i lønsomhed over en 5-årig periode ved investering i smågrise og slagtesvineproduktion på 505 søer (inkl. 30 kg grise) og
12400 slagtesvin
1997

1998

1999

2000

2001

Soholdet, 505 årssøer

---------------------------- Kr. pr. årsso ---------------------------

Dækningsbidrag (alle grupper)
Kapital og arbejdsomkostninger

5.220
3.723

2.645
3.725

2.429
3.725

4.612
3.725

6.135
3.725

Rest til driftsledelse og risiko

1.497

-1.080

-1.296

887

2.400

Slagtesvineholdet, 12.400 stk.

------------------------ Kr. pr. slagtesvin -------------------------

Dækningsbidrag (alle grupper)
Kapital og arbejdsomkostninger

Rest til driftsledelse og risiko

174
125

78
125

85
125

152
125

188
125

49

-47

-40

27

63

Ovennævnte produktionsudvidelse svarer til 188 DE (dyreenheder) for soholdet (inkl.
smågrise) og 344 DE for slagtesvineholdet. I henhold til harmonireglerne er der således behov for yderligere tillægsjord svarende til 134 ha og 246 ha for henholdsvis
smågriseproduktionen og slagtesvineproduktionen. Den ekstra jord skal enten skaffes
ved køb eller via gødningsaftaler med omkringliggende bedrifter.
Investeringer i tillægsjord vil yderligere belaste økonomien for producenterne, hvilket
i særlig høj grad belaster slagtesvineproducenterne. For mange yngre landmænd er det
derfor mere attraktivt at investere i smågriseproduktion idet kapitalbehovet og arealkravet, relativt set, er mindre end for slagtesvin. Det ses tydeligt ved at relatere til arbejdsbehovet. Ved smågriseproduktionen er indsatsen ca. 45 ha. pr. helårsarbejder og
ved slagtesvineproduktionen ca. 246 ha. pr. helårsarbejder.
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7. Pelsdyravl
Det danske klima med milde somre og vintre er ideelt til minkavl. Samtidig har den
betydelig animalske produktion og fiskeindustrien gjort, at der har været nem adgang
til billige råvarer til minkfoder. Pelsdyr blev avlet på 2.374 bedrifter i 2002, og heraf
udgjorde minkfarmene 2.224. De resterende 150 bedrifter avler ræve, chinchilla og
andre pelsdyr. Minkfarmerne udgør således 93 pct. af alle pelsdyravlerne. I den henseende vil nærværende analyse fokusere på væksten i minksektoren.
Pelsdyrfarme er ligesom de øvrige landbrugsbedrifter blevet større men samtidig færre i antal. Således er antallet af pelsdyrbedrifter faldet med 55 pct. siden 1989 (se figur 7.1). Selvom minkavl i princippet er en meget uafhængig og specialiseret produktionsform som adskiller sig fra de øvrige driftsgrene med hensyn til foderanvendelse,
afsætning, plads- og harmonikrav har en del af minkavlerne kombineret driften med
planteavl. Dette skyldes i høj grad arbejdsgangen, hvor arbejdsspidsbelastningen ved
de to driftsgrene ligger forskudt i løbet af året. Samtidig kan en parallel produktion, i
nogen grad, være med til at udjævne eventuelle prisfald i minksektoren, som gennem
årene har været forholdsvis konjunkturfølsom (Gethmann, Pedersen og Lund, 2003).
Det skal dog understreges, at markbruget generelt udgør en forholdsvis lille del af bedrifternes årlige indtjening. Et væsentligt problem ved minkavl er, at bygninger og
inventar sjældent har nogen alternativ anvendelse i andre driftsgrene. Der etableres
dog i stigende grad haltyper med fast gulv og stålkonstruktionerne, hvilket muliggør
anden anvendelse.
Minkavl er koncentreret i Nordjylland, Ringkøbing, Ribe og Viborg amter, hvorimod
minkavl er meget lidt udbredt på Fyn, Sjælland og øerne. Restprodukter fra fiske- og
kødindustrien har i mange år været anvendt som minkfoder, hvilket også har haft betydning for den geografiske udbredelse.
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Figur 7.1.
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Kilde: Danmarks Statistik, 2003.

7.1.

Produktion og arbejdsindsats

Bedrifter med over 1.000 årstæver udgør 73 pct. af den samlede minkproduktion, men
alene 41 pct. af bedrifterne. Det gennemsnitlige antal årstæver pr. bedrift udgjorde
1.085 i 2002. I 2001 var der ca. 5,3 hvalpe pr. parret tæve ved fravænning, hvor der til
sammenligning var ca. 3,5 i starten af 70’erne. Forøgelsen af hvalperesultatet skal
samtidig ses i relation til en væsentlig reduktion i goldprocenten fra 1970-1993.
Goldprocenten angiver den andel af parrede tæver som ikke får hvalpe. Goldprocenten er faldet fra næsten 20 pct. i 1970 til ca. 8 pct. i 1993 (Gethmann, Pedersen og
Lund, 2003). Siden starten af halvfemserne har der dog ikke været nogen væsentlig
reduktion i goldprocent.
Ligeledes har arbejdsindsatsen pr. tæve ikke ændret sig mærkbart i de senere år. I
gennemsnit beskæftiger bedrifterne lige knap 2 årsværk eller ca. 3.230 arbejdstimer
pr. år (2001).
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Figur 7.2.

Mink fordelt efter besætningsstørrelse, 2002
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Kilde: Danmarks Statistik, 2003.

7.2.

Minkavl i 2010

Landboforeninger foretog i 2002 en beskrivelse af udviklingen for landbruget frem til
år 2010. I Landboforeningernes basisscenario ses der ikke specifikt på pelsdyrsektoren, men det skønnes, at antallet af dyreenheder i sektoren vil være uændret i 2010 i
forhold år 2000. Det må dog forventes, at bedriftsstørrelsen og antallet af bedrifter
følger den hidtidige strukturudvikling.

7.3.

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden blandt mink i Danmark er god. Det hænger bl.a. sammen med, at
mink er placeret i åbne haller med frisk luft samtidig med, at de har adgang til tørre
redekasser godt foret med halm. De sygdomme som især giver problemer er plasmacytose og fedtede hvalpe.
Aleutian syge (plasmacytose) er en virusbetinget sygdom. Sygdommen giver dårlig
trivsel og beskadiger immunforsvaret hos minken. Derved bliver dyrene mere
modtagelige overfor andre sygdomme. Plasmacytosen har man siden 1976 bekæmpet
i Danmark via et testprogram, hvor der tages blodprøver (der testes årligt over 3 mio.
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blodprøver på Dansk Pelsdyrlaboratorium) af dyrene og alle inficerede dyr pelses.
Dette arbejde var i 2002 kommet så vidt, at Danmark næsten var fri for smittebærere.
I 2002 fik det fynske- og sydjyske område en kraftig reinfektion formodentlig via en
foderbåren smittekilde. På trods af en ekstraordinær stor indsats i området vil der nok
gå et godt stykke tid før området igen vil være stort set frit for plasmacytose.
På produktionssiden er det især fedtede hvalpe i dieperioden, der er det største sundhedsmæssige problem. Symptomerne på fedtede hvalpe er diare og hårtab ved hvalpene. Det er ikke fuldstændigt klarlagt, hvad der er årsagen til fedtede hvalpe, men
det er en kombination af smitsom sygdom og produktionsforhold.

7.4.

Foderforsyningen

Minkavlere får leveret foder fra 16 fodercentraler. I år 2002 blev der produceret
503.000 tons minkfoder på de danske fodercentraler. Ved levering er det afgørende, at
foderet er friskt og afkølet. Råvarerne er biprodukter fra slagterier og fiskeindustrien,
kornprodukter, planteproteiner, fedt og olier. Blandt andet kan nævnes 103.000 tons
filetafskær fra fiskeindustrien, 77.000 tons industrifisk, 38.000 tons fiskeensilage og
110.000 tons fjerkræprodukter. Desuden anvendes andre animalske og vegetabilske
proteiner (DP, 2003). Ved foderproduktionen rydder erhvervet således i et vist omfang op efter dele af fødevareindustrien, hvorved der som omtalt ovenfor i sidste ende
skabes en betydelig eksport af skind. Lovgivning sætter dog på flere måder hindringer
for foderproduktion, hvilket begrænser erhvervets udvikling. I den henseende har
blandt andet reguleringer i fiskekvoter samt EU’s regler vedr. anvendelse af restprodukter fra kødindustrien betydning for forsyningen af råvarer til foderproduktionen
og dermed foderpriserne. Desuden påvirkes foderpriserne af efterspørgslen efter foder
til kæledyr, da petfood-industrien benytter nogle af de samme råvarer som pelsdyrfodercentralerne.

7.5.

EU’s lovgivning og dyrevelfærd

EU’s landbrugspolitik har ikke direkte betydning for minksektoren. Men som angivet
har fiskekvoterne m.v. indirekte betydning for foderomkostningerne. Minkavl er koncentreret i Danmark samt i mindre målestok Holland og det øvrige Norden. Den europæiske interesse vedr. økonomi og afsætning er derfor meget regionalt bestemt til de
nordeuropæiske lande.
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I stedet er der ligesom for det øvrige husdyrhold en naturlig interesse fra det omgivende samfund og myndigheder omkring produktionsforholdene for mink og andre
pelsdyr. På national plan har Det Dyreetiske Råd udarbejdet en udtalelse om etikken
og dyrevelfærden i pelsdyrproduktionen i Danmark og Dyrenes Beskyttelse har indgået et samarbejde ved Dansk Pelsdyr Forsøg, hvor man i fællesskab søger at forbedre
dyrenes velfærd.
På europæisk plan har BSE-krisen i kvægholdet haft indirekte betydning for minksektoren idet ”EU’s forordning om anvendelse af forarbejdede animalske biprodukter fra
2003” vil påvirke udbuddet af råvarer til minkfoder. Det skønnes, at råvareudbuddet
fra den Europæiske kødfoderindustri falder med ca. 500.000 tons. Priserne på færdigt
minkfoder steg fra 2001-2002 med 7-8 pct. (DP, 2002).

7.6.

Indtjenings- og kapitalforhold

Prisen på mink har, set over en årrække, været både meget konjunkturfølsom og i nogen grad afhængig af globale vejrforhold. Hovedparten afsættes i Nordeuropa, Nordamerika og Rusland. I slutningen af firserne indtræf en krise i sektoren som følge af
overproduktion og milde vintre (se figur 7.3). I den periode blev minkskind solgt til
priser væsentlig under produktionsomkostningerne.
Det seneste prisfald var i sæsonen 1998/99 på grund af den økonomiske konjunkturnedgang i Rusland. (Gethmann, Pedersen og Lund, 2003). Ellers har prisen generelt
været ret stabil siden midten af 90’erne. Desuden kan en del af prisudviklingen begrundes i svingende dollarkurs.
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Figur 7.3.

Gennemsnitlige pris på minkskind (1986-2003)
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Note: Skøn for 2003.
Kilde: Dansk Pelsdyravlerforening, 2003.

7.7.

Lønningsevne, produktionsværdi og omkostninger

Lønningsevnen indenfor minkavl har, set over en årrække, været relativ høj sammenlignet med de øvrige landbrugssektorer. Minkavl er i høj grad et speciale som fordrer
specialviden i hele produktionskæden fra avlsarbejde, produktion, pelsning og til salg
af skind.
De danske pelsdyravlere har i høj grad været med til at bestemme udbuddet på verdensmarkedet, hvoraf den danske produktion udgør godt 40 pct. De økonomiske konjunkturer har haft indflydelse på efterspørgslen, idet priserne på minkskind, som er en
udpræget luksusvare, er forholdsvis indkomstelastisk sammenlignet med traditionelle
landbrugsprodukter, jf. figur 7.4.
I 1998/99 faldt lønsomheden således betydeligt som følge af kraftigt faldende efterspørgsel og priser på minkskind.
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Figur 7.4.

Lønningsevnen for minkskind
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, serie B (flere årgange).

Omkostningerne til foder og løn (inkl. egen løn) er de væsentligste udgifter ved pelsdyravl. Derimod er kapacitetsomkostningerne vedr. bygninger og inventar relativt lave sammenholdt med andre animalske produktionsformer.
Tabel 7.1 viser produktionsværdi og omkostninger pr. årstæve fordelt på to størrelsesgrupper. Tabellen indikerer tydelige stordriftsfordele. Produktionsværdien er højere på de større bedrifter, hvilket formentlig skyldes en kombination af større kuld pr.
tæve, lavere goldprocent og højere afregningspriser.
Tabel 7.1.

Produktionsværdi og omkostninger på konventionelle minkbedrifter,
størrelsesgrupper, 2001
-------- Årstæver -------- 999
1.000 +

------- Hele landet -----2001
2000

PRODUKTIONSVÆRDI

--------------------------- Kr. pr. tæve ----------------------------

Produktionsværdi, i alt
Omkostninger I (variable)
Dækningsbidrag I
Faste omkostninger
Nettooverskud
Lønningsevne
Lønningsevne, kr. pr. time

947
476
471
501
-30
246
112

1.030
457
574
443
131
377
192

1.014
460
553
455
99
351
175

1.037
394
643
458
185
441
209

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2002.

Vækst med vilje – analyser for det primære landbrug, FØI 83

Samtidig er arbejdsomkostningerne samt afskrivninger på inventar og bygninger mindre på de større bedrifter. Ligesom diverse husdyromkostninger (inkl. dyrlæge, medicin og maskinstation) er lidt lavere på de større bedrifter.
Totalt set var lønningsevnen 72 pct. højere på bedrifter med over 1.000 årstæver
sammenholdt med bedrifter med under 1.000 årstæver.

7.8.

Investeringer og kapitalforhold

Minksektoren har haft en kraftig stigning i investeringerne siden 1998, hvor priserne
lå i bund. Investeringerne har både indbefattet nye minkbure/inventar, gyllerender og
avlsdyr. En væsentlig del er egenfinansieret i takt med stigende indkomst i erhvervet,
men en større og større andel er de senere år finansieret ved lånoptagning. Således er
gældsprocenten steget fra 41 pct. i 1999 til 50 pct. i 2001. Tabel 7.2 viser den gennemsnitlige udvikling i driftsresultat, investeringer og finansiering på heltidsbedrifterne.
Tabel 7.2.

Resultat, investeringer og finansiering, minkavl, heltidsbedrifter
1997

1)

1998

1999

2000

2001

2002

RESULTATOPGØRELSE, LANDBRUG

---------------------- 1.000 kr. pr. bedrift -----------------------

Bruttoudbytte
Driftsomkostninger
Driftsresultat før renter
Nettorenteudgift, landbrug
Driftsresultat
Lønningsevne, kr. pr. time
Konsolidering, løbende opsparing1)
INVESTERING OG FINANSIERING
Investeringer
Egenfinansiering
Fremmedfinansiering
BALANCE, ULTIMO
Aktiver i selveje
Gæld
Egenkapital, ultimo
Gældsprocent

1.489
908
581
123
458
191
341

954
946
8
107
-100
15
-264

1.360
1.029
330
120
210
102
68

1.571
949
622
118
504
202
359

1.684
1.138
546
150
396
165
179

1.891
1.386
524
157
367
140
170

580
502
78

66
-108
174

130
253
-122

625
513
112

820
374
447

671
402
269

4.539
2.278
2.260
50

3.744
2.052
1.692
55

5.475
2.227
3.249
41

5.012
2.313
2.699
46

5.832
2.902
2.930
50

7.122
3.493
3.629
49

Inkl. lønindkomst udenfor landbruget.

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Serie A (flere årgange).
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Med undtagelse af 1998 og efterfølgende 1999, har der været en generel stigning i
bruttoudbyttet blandt minkavlerne. Dette er i nogen grad blevet opvejet af højere foderomkostninger samt generelle driftsomkostninger. År 2000 var et særlig godt år
som følge af lave foderomkostninger (priser) og en generel stigning i bruttoudbyttet.
Derimod steg foderpriserne væsentligt det følgende år.
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8. Fjerkræsektoren
Bestanden af fjerkræ har, set over en årrække, ligget på omkring 21 mio. stk, heraf ca.
20 mio. høns og kyllinger. Slagtekyllinger og hønsehold til konsumæg er således de
to dominerende delsektorer, men kalkunopdræt og ænder er også ved at være etablerede produktioner. Derimod er bestanden af gæs på kraftigt tilbagetog. Kyllingeproduktion og hønsehold bliver drevet både som hobbybrug og som kommerciel fuldtidsbeskæftigelse. Det skønnes, at over 20 pct. af de danske æg sælges ved dørsalg.
Omkring 4.180 landbrugsbedrifter har høns på bedriften, men langt den overvejende
del (90 pct.) driver hønsehold med under 100 høns, hvilket i realiteten er en hobbybeskæftigelse (Danmarks Statistik, 2002).
Høns og konsumæg
Indenfor de seneste 10 år er der sket et skift i Danmark fra at være selvforsynende
med æg til at blive nettoimportør, hvilket blandt andet skyldes de danske produktionsbetingelser, med øget fokus på dyrevelfærd og salmonellebekæmpelse. Forhold
som har forringet driftsøkonomien og konkurrenceevnen i forhold til de øvrige EUlande (Søndergaard og Graversen, 2002).
Fordelingen af indvejede æg på pakkerierne fordelte sig i 2001 med 60 pct. buræg, 9
pct. æg fra fritgående høns, 17 pct. skrabeæg og 13 pct. økologiske.
De senere år er der sket et fald i produktion af buræg fra 43 mio. kg. i 1996 til 32 mio.
kg i 2001. Produktionen af skrabeæg og fritgående høns har været nogenlunde konstant på henholdsvis 9 og 5 mio. kg. årligt. Derimod er produktionen af økologiske æg
steget fra 3 mio. i 1996 til 7 mio. kg. i 2001. Samlet set er produktion dog faldet fra
over 80 mio. kg i 1995 til under 70 mio. kg i 2001 (Danmarks Statistik, 2002).
Ægproduktionen står over for en større omlægning af produktionssystemerne, idet det
ikke længere er tilladt at bygge buranlæg. De resterende buranlæg skal være udfaset i
2012.
Slagtekyllinger
Gennem årene har der været en betydelig stigning i produktionen af kyllinger og
fjerkrækød, således er produktion og antal slagtninger steget med næsten 50 pct. fra
1990 til 2001. Antallet af slagtninger fordelte sig i 2001 med 136 mio. kyllinger, 0,8
mio. høns, 1,6 mio. ænder og 1 mio. kalkuner (Danmarks Statistik, 2002). En væsentlig andel af produktionen eksporteres til andre EU-lande.
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Det skønnes, at ca. 200 landmænd driver hønsehold med produktion af konsumæg
som deres hovederhverv (Søndergaard og Graversen, 2002) og ca. 300 bedrifter producerer slagtekyllinger (DDF, 2003). Omkring halvdelen af heltidsbedrifterne er lokaliseret i Viborg og Nordjylland og næsten 2/3 af det samlede antal bedrifter med høns
og slagtekyllinger ligger i Jylland.

8.1.

Besætningsstørrelse og produktivitet

Høns
Bedriftsstrukturen varierer betydeligt indenfor hønseholdet. Bedrifter med over
10.000 høns udgør 76 pct. af den samlede produktion, men under 3 pct. af det samlede antal bedrifter med hønsehold. Dette skyldes som angivet de mange hobbylandbrug, som indgår i de statistiske opgørelser. I hovedtræk fordeler hovedparten af produktionen sig på hønsehold med over 10.000 høner (se figur 8.1).

Antal bedrifter, antal høner 1000 stk

Figur 8.1.
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Kilde: Danmarks Statistik, 2003.

Udviklingen i produktiviteten i hønseholdet har udviklet sig forskelligt i de senere år.
For burhøns har produktivitetsudviklingen været aftagende, hvor det årlige antal æg
pr. høne har fundet et leje på omkring 330 stk. Dette tyder måske på, at ydelsen er ved
at toppe med de nuværende arealkrav og dyreværnsregler. Derimod har der været en
stigning i ægproduktionen for skrabehøns.
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Foderudnyttelsen (kg foder pr. kg æg) har generelt været forbedret indenfor alle fire
kategorier. For burhøns er foderudnyttelsen under 2 kg. foder pr. kg. æg (2002) mens
foderudnyttelsen er på ca. 2,7 kg. foder pr. kg. æg i økologisk hønsehold. Den væsentligste forbedring i foderudnyttelsen er sket indenfor produktionen af skrabehøns.
Slagtekyllinger
Antallet af bedrifter med slagtekyllinger udgjorde 387 i 2002 og heraf havde over
halvdelen af bedrifterne under 25.000 slagtekyllinger, men alene 2 pct. af den samlede produktion. Resten produceres på bedrifter med over 25.000 slagtekyllinger, hvor
de fleste fuldtidsbedrifter er kategoriseret (se figur 8.2). Det er ikke unormalt, at en
produktionsenhed er på ca. 40.000 slagtekyllinger/staldpladser.

Antal bedrifter, slagtekyllinger 10.000 stk

Figur 8.2.
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Note: På bedrifter med 1-499 slagtekyllinger blev der produceret 5.099 slagtekyllinger i 2002.
Kilde: Danmarks Statistik, 2003.

Det tager omkring 38 dage at opfede en slagtekylling, hvilket svarer til ca. 7 hold om
året.
Produktiviteten har udviklet sig i 2 retninger i de senere år. Slagtevægten er steget
markant fra ca. 1700 gram til 1900 gram på under 10 år og samtidig er dødeligheden
faldet med ca. 1 pct. til i dag 3,3 pct. Disse tal peger i retning af en forbedret produk-
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tivitet. Ikke desto mindre er foderforbruget pr. kg. kylling også steget i samme periode og ligger i dag på omkring 1,75 kg. pr. kg. kylling. Det er således vanskeligt at pege på nogen markante forbedringer i foderforbruget, men tilvæksten pr. dag er steget.

8.2.

Æg og kyllingeproduktion i 2010

I Landboforeningernes fremskrivning af udviklingen for landbruget mod 2010 ses der
ikke specifikt på fjerkræsektoren, men det skønnes at antallet af dyreenheder i sektoren vil stige for slagtekyllinger og falde for høns. Således skønnes det, at antallet af
dyreenheder stiger fra 48.000 DE i 2000 til 56.000 DE i 2010 og antallet DE for høns
falder fra 29.000 i 2000 til 25.000 i 2010.
I dag har over 20 pct. af fjerkræbrugene over 250 dyreenheder på bedrifterne. Selvom
mange bedrifter allerede har været gennem en betydelig strukturtilpasning må det forventes at bedriftsstørrelsen og antallet af bedrifter i nogen grad følger den hidtidige
strukturudvikling.

8.3.

Fødevaresikkerhed og fjerkræsygdomme

Indenfor fjerkræavl er der en række sygdomme, som gennem årene har haft betydning
for både produktiviteten i den primære produktion og hygiejnen i forbrugerleddet. Der
er 2 zoonoser og 1 fjerkræsygdom som har påkaldt særlig opmærksomhed de senere
år: Salmonella, campylobacter og Newcastle disease.
Siden slutningen af 1980’erne har man været opmærksom på, at salmonella-bakterier
kunne opstå i tarmene hos fjerkræ (Landbrugsraadet 2002). Salmonella fra eksempelvis fjerkræ og æg kan overføres til mennesker (zoonose) og kan derved give feber,
diarre og i særlige tilfælde alvorligere symptomer og følger. Således begyndte man
allerede i 1989 en målrettet indsats mod salmonella. Med Fødevareministeriets seneste salmonella-handlingsplan fra 1997-2002 er det tilsyneladende lykkes at reducere
udviklingen i salmonellapositive konsumæg, hvor andelen er faldet fra over 5 pct. til
under 1 pct. inficerede æg i 2002. Handlingsplanen fortsætter i de kommende år, men
ansvaret for gennemførelsen er nu overdraget til branchen selv.
Den anden alvorlige zoonose i fjerkræbranchen er campylobacter. Antallet af humane
campylobactertilfælde er steget i Danmark fra ca. 20 i 1992 til 86 tilfælde pr. 100.000
indbyggere i 2002. Der er således sket en kraftig udvikling de senere år, dog med et
betydelig fald (30 pct.) i antallet af campylobactertilfælde fra 2002-2003. Det skønnes
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dog, at det faktiske tal er ca. 10 gange højere end det registrerede. Slagtekyllinger
vurderes at være en af hovedsmittekilderne til de humane campolybactertilfælde og
derfor er det et område som branchen i stigende grad er blevet opmærksom på. Der er
sket en intensivering af overvågningen i primærleddet og på slagterierne med sortering af campylobacterfri kyllinger. Desuden undersøges det, hvorvidt cambolybacter
fra slagtekyllinger kan reduceres ved kortvarig dampbehandling på slagterierne (Fødevareministeriet 2003).
En tredje fjerkræsygdom som specielt har betydning for den primære produktion er
Newcastle disease. Newcastle disease, har ikke nogen direkte betydning for forbrugeren, men det er en meget smitsom virus og stærk tabsgivende for producenterne. Et
enkelt udbrud kan medføre midlertidigt forbud mod eksport af levende fjerkræ og rugeæg. For den enkelte kyllingeproducent, som rammes af sygdommen, vil besætningen blive aflivet og bedriften sat i karantæne for en længere periode. Selvom der er
offentlig erstatningspligt i forbindelse med aflivning er det stadig alvorligt både menneskeligt og økonomisk, for den enkelte bedrift, hvis der opstår sygdomsudbrud. Sygdommens konsekvenser skal også ses i lyset af den kraftige strukturudvikling i erhvervet. Her i landet var erhvervet senest ramt af Newcastle disease i 2002 (DDF,
2003). Selvom der er udbredt anvendelse af vaccination mod sygdommen i EU, har
de Skandinaviske lande og Schweiz besluttet ikke at vaccinere deres besætninger.

8.4.

Foderforsyningen

Der er 3 store producenter/leverandører af foder til fjerkræsektoren: Dansk Landbrugs
Grovvareselskab, Den Lokale Andel og Hedegaard Agro. Foder til kyllinger består i
hovedtræk af startfoderblandinger (anvendes indtil kyllingen er 6-12 dage gammel)
og voksenfoderblandinger. Blandt andet har daggamle kyllinger behov for ekstra protein og kalk til opbygning af brusk og knogler. Foderet består af hvede, majs, sojaskrå, rapsfrø, ærter, fedt og fiskemel (N. Pedersen m.fl. 2001). Tidligere blev tilsat
vækstfremmere og kødbenmel i foderet, men anvendelsen af disse er ophørt i forbindelse med en mulig risiko for bakterieresistens og de indførte forholdsregler i forbindelse med BSE krisen (kogalskab).
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8.5.

Dyrevelfærd

Det omgivende samfund har i mange år fokuseret på dyrevelfærd i fjerkræproduktion.
Dette gælder både i hønseholdet og slagtekyllingeproduktionen. Selvom dyrene har
meget trange forhold, hvad enten det gælder burhøns eller slagtekyllinger er forholdene bedre end de fleste øvrige EU-lande og specielt forholdene i USA, Asien og
Sydamerika. Reelt set kan de danske leverandører alene konkurrere internationalt på
kvalitet og sjældent på prisen.
For slagtekyllingerne er der opstået en mindre nicheproduktion af kyllinger og haner
som er opdrættet under mere ekstensive former. Afhængig af betegnelsen er der forskellige krav til belægningsgrad, slagtealder, udearealer og installation af siddepinde
(økologisk opdræt). I 1999 blev der produceret 370.000 Bornholmerhaner, 150.000
økologiske kyllinger og 500.000 skrabekyllinger (Bay et al. 2001). Produktionen af
Danpos skrabekyllinger er dog ophævet i 2001 på grund af en betydelig merpris og
manglende efterspørgsel (Danpo 2003). Ud af en samlet produktion på 136 mio. slagtekyllinger (2001) er det stadig en beskeden andel som udgør under 1 pct. af den samlede produktion. På tilsvarende vis er der opstået en væsentlig produktion af skrabeæg, æg fra fritgående høns og økologiske æg som alternativ til buræg. Senest er der
kommet en væsentlig skærpelse af EU-reglerne, som indebærer at det pr. 1. januar
2003 ikke længere er tilladt at installere nye bure til produktion af buræg og fra 2012
vil der være total forbud mod produktion af buræg i EU.

8.6.

Indtjenings- og kapitalforhold

Høns
Salgsværdien for konsumæg har de seneste 5 år været på mellem 520 og 620 mio. kr.
De seneste par år har været gode for branchen men 1999 og 2000 var begge dårlige år
med lave noteringer. Ellers er der en betydelig merpris på specielt økologiske æg og
æg fra fritgående høns i forhold til buræg. Prisen på økologiske æg har typisk været
mere end det dobbelte af buræg. Det må således konstateres, at det er lykkes at opretholde en betydelig merpris på økologiske æg sammenholdt med andre økologiske
produkter (se figur 8.3).
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Kilde: Danmarks Statistik og Fødevareøkonomisk Institut (flere årgange).

Slagtekyllinger
Prisen på slagtekyllinger har, set over en længere årrække været faldende, hvilket
skyldes et øget udbud og produktivitetsstigninger, som er afledt af ændringer i størrelsesstrukturen i kyllingeholdet. Indenfor de seneste 5 år faldt prisen på kyllinger betydeligt fra 1997 til 2000, men steg herefter i 2001. Dette har også afspejlet sig i salgsværdien på slagterierne. I 2001 udgjorde den totale salgsværdi for fjerkræ 1,5 mia. kr.,
inkl. kyllinger, ænder, gæs og kalkuner, men er siden faldet igen i 2002 til 1,4 mia. kr.
(se figur 8.4).
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Figur 8.4.
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Kilde: Danmarks Statistik (flere årgange).

Lønsomheden
Lønningsevnen for hønseholdet har i gennemsnit ligget på 186 kr. pr. time og 129 kr.
pr. time for kyllingeholdet i perioden fra 1997-2001. Det seneste år (2002) har lønningsevnen ligget på over 200 kr. i hønseholdet, hvilket er relativt højt sammenholdt
med andre sektorer i landbruget. Den relativ gode lønningsevne skyldes en kombination af lave foderomkostninger og en relativ høj notering. Den faldende notering på
fjerkrækød i 1998-99 slog igennem på kyllingeproducenternes lønsomhed, hvor den
faldt til under 50 kr. pr. time. Figur 8.5 viser lønningsevnen for fjerkræavl.
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Figur 8.5.
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Note: Bedrifter med mindst 500 årsdyr for høns og 5000 producerede slagtekyllinger.
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2002.

Tabel 8.1 og 8.2 viser produktionsværdien og omkostningerne i hønseholdet og slagtekyllingeproduktionen. I hønseholdet er foder og lønomkostningerne de største
udgifter. I hovedtræk har produktionen af æg været forholdsvis lønsom de senere år.
Der er sket en større grad af produktdifferentiering, som har afledt betydelige merpriser.
Opgørelser fra Fjerkræraadet viser, at lønningsevnen generelt har været højest for
økologiske æg, hvilket primært skyldes en stigning i afregningspriserne. Ud fra den
betragtning må den stigende produktdifferentiering i hønseholdet betragtes som en
succes. De producenter som er tilbage på markedet har generelt haft en god økonomi
fra 1997-2001
Slagtekyllingeproducenterne har derimod ikke formået at skabe et nettooverskud siden 1998. Den forringede økonomi skyldes primært betydelige fald i afregningspriserne. I kyllingesektoren har der ikke været nær samme produktdifferentiering idet
branchen i høj grad har produceret en standardkvalitet til eksport.
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Tabel 8.1.

Produktionsværdi og omkostninger, høns, heltidsbedrifter
1997

1998

1999

2000

2001

PRODUKTIONSVÆRDI

--------------------------- Kr. pr. enhed ---------------------------------

Produktionsværdi, i alt
Omkostninger I (variable)
Dækningsbidrag I
Faste omkostninger
Nettooverskud
Lønningsevne
Lønningsevne, kr. pr. time

9.864
6.232
3.632
2.558
1.074
2.380
195

9.898
6.049
3.849
2.561
1.288
2.455
215

9.044
5.763
3.281
2.960
321
1.659
152

9.252
5.521
3.731
3.025
706
2.029
188

9.211
5.941
3.270
2.751
519
1.701
179

Note: Resultaterne er baseret på bedrifter med mindst 500 årsdyr.
Enhed for høns er 100 årsdyr.
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2002.

Tabel 8.2.

Produktionsværdi og omkostninger, kyllinger, heltidsbedrifter
1997

1998

1999

2000

2001

PRODUKTIONSVÆRDI

--------------------------- Kr. pr. enhed ---------------------------------

Produktionsværdi, i alt
Omkostninger I (variable)
Dækningsbidrag I
Faste omkostninger
Nettooverskud
Lønningsevne
Lønningsevne, kr. pr. time

7.367
5.694
1.673
1.211
462
887
222

6.659
5.391
1.268
1.186
82
451
137

6.626
5.470
1.156
1.474
-318
176
43

6.398
5.068
1.330
1.331
-1
393
116

6.271
4.936
1.335
1.330
5
420
127

Note: Resultaterne er baseret på bedrifter med mindst 5000 producerede enheder.
Enhed for slagtekyllinger er 1000 producerede.
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2002.

8.7.

Analyser af størrelsesgrupper og produktionssystemer

Det Danske Fjerkræråd har belyst produktionsresultaterne blandt slagtekyllingeproducenterne. I tabel 8.3 er foretaget en opgørelse af dækningsbidraget for 3 størrelsesgrupper. Undersøgelsen omfatter ca. 140 mio. indsatte kyllinger. Analyserne viser generelt, at de store og mellemstore bedrifter har formået at skabe de største dækningsbidrag, hvilket skyldes en kombination af bedre foderudnyttelse, produktivitet og prisforhold. En tilsvarende analyse viser samtidig, at der er stor spredning i resultaterne
blandt de enkelte producenter. Således svinger DB fra 129 til 247 pr. netto m2 pr. år
mellem den ringeste tredjedel og den bedste tredjedel af producenterne.
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Tabel 8.3.

Dækningsbidrag for 3 størrelsesgrupper, kr. pr. slagtekylling, 2002

Gruppe

Små

Mellem

Store

Udbytte
Kylling
Foder
Diverse
Omkostninger,I alt

8,72
1,95
5,24
0,51
7,70

8,89
1,96
5,35
0,42
7,72

8,86
1,97
5,36
0,45
7,78

DB pr. indsat kylling

1,03

1,18

1,08

Kilde: Det Danske Fjerkræråd, 2003.

Produktionen af slagtekyllinger er i høj grad baseret på produktion af ensartede standardkvaliteter gennem høj foderudnyttelse og lave omkostninger. Hidtidige forsøg
med produktdifferentiering er endnu ikke slået an i større skala. Danpos tiltag med
skrabekyllinger stoppede i 2001, hvilket skyldes en relativ høj pris og svigtende efterspørgsel blandt forbrugerne. Analyser foretaget af N. Tvedegaard (2000) viser, at omlægning til økologisk slagtekyllingeproduktion kræver betydelige investeringer på
grund af gældende krav til staldindretning og pasning. På baggrund heraf har økologisk slagtekyllingeproduktion hidtil været forbeholdt hobby og fritidsproducenterne.
Der er ikke udarbejdet tilsvarende spredningsanalyser for hønseholdet som angivet i
tabel 8.3, men opgørelser udarbejdet af Statens Jordbrugstekniske Forsøg tilbage i
1990 indikerer tydeligt, at der er størrelsesfordele (lavere arbejdsforbrug) for både
hønsehold i bure og gulvproduktion. Således falder arbejdsforbruget fra 20,4 til 13,4
min. pr. høne ved forøgelse af holdstørrelsen (gulv) fra 5.000 til 10.000. Ligeledes for
burhøns, viser undersøgelsen at arbejdsforbruget falder fra 11,3 til 4,9 min. pr. høne
ved at forøge burhønseholdet fra 10.000 til 45.000. (DDF, 2003).
Blandt de forskellige former for hønsehold er der også en betydelig prisdifferentiering
samt forskelle i produktionsomkostninger og dækningsbidrag. Således er udbyttet næsten dobbelt så højt for økologiske æg sammenholdt med buræg.
Det skal dog bemærkes, at på bedriftsniveau er det muligt at have betydelig større
burhønseproduktion i forhold til de andre produktionsformer.
Foderomkostningerne udgør den største udgiftspost for alle grupper. Omkostningen
(Alt. DB fra udearealet) i tabel 8.4 indikerer den mistede indtjening ved alternativ anvendelse af udearealet til dyrkning af hvede. Udearealet er et krav ved produktion af
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fritgående og økologiske æg. I hovedtræk svarer dette areal til 2.500 økologiske høner
pr. ha.
Tabel 8.4.

Dækningsbidrag i konsumægproduktionen kr. pr. indsat høne, 2002

Udbytte
Foder
Afskrivninger
Diverse
Alt. DB fra udearealet
Omkostninger, i alt
DB, pr. indsat høne

Bur,
hvide

Skrabe,
brune

Fritgående,
brune

Økologiske,
brune

Økologiske,
hvide

124,32
62,93
27,70
3,15
93,78

168,54
67,30
31,52
2,90
101,72

168,16
64,99
31,52
2,70
2,02
101,23

215,79
96,05
49,10
2,70
1,77
149,62

245,35
94,87
49,03
2,70
1,77
148,37

30,54

66,81

66,93

66,16

96,97

Kilde: Det Danske Fjerkræråd, 2003.

For hele hønseholdet har lønsomheden generelt været høj i forhold til andre driftsgrene, men også faldende de senere år. Sammenholdt med 2001 er dækningsbidraget i
2002 faldet for alle produktionsformer, både for burhøns og skrabehøns samt fritgående og økologiske høns.

8.8.

Investeringer og kapitalforhold

Tabel 8.5. viser den gennemsnitlige udvikling i driftsresultat, investering og finansiering på heltidsfjerkræbedrifterne.
Bruttoudbyttet er steget med 30 pct. fra 1998 til 2002. Omvendt er driftsomkostningerne steget med 34 pct. i samme periode.
Samlet set har driftsresultatet for fjerkræproducenterne svinget afhængig af prisudviklingen de seneste 5 år. Ligeledes har nogle ægproducenter, som tidligere angivet, haft
en noget bedre økonomi end kyllingeproducenterne.
I hovedtræk har driftsresultatet været dårligt i 1999, herefter steg priserne for både
kyllinger og æg i 2000 og 2001, mens priserne igen er faldet i 2002.
Den relativt lave lønningsevne skyldes blandt andet, at aflønningen også omfatter
markarbejdet, hvor producenterne i gennemsnit driver 50-60 hektar. Arbejdsforbruget
i marken trækker ned i bedrifternes samlede lønningsevne.
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Tabel 8.5.

Resultat, investeringer og finansiering, fjerkræ, heltidsbedrifter
1998

RESULTATOPGØRELSE, LANDBRUG
Bruttoudbytte
Driftsomkostninger
Driftsresultat før renter
Nettorenteudgift, landbrug
Driftsresultat
Lønningsevne. kr. pr. time
Konsolidering, løbende opsparing1)
INVESTERING OG FINANSIERING
Investeringer
Heraf investeringer i bedriftens landbrugsaktiver
Egenfinansiering
Fremmedfinansiering
BALANCE, ULTIMO
Aktiver i selveje
Gæld
Egenkapital, ultimo
Gældsprocent
1)

1999

2000

2001

2002

---------------------1.000 kr. pr. bedrift.----------------------3.781
3.224
557
279
278
103
-23

3.936
3.523
414
303
111
57
-86

4.403
3.757
646
316
330
114
107

4.229
3.651
578
264
314
106
111

4.914
4.319
595
352
243
76
8

553
468
321
232

1.182
464
330
852

361
265
571
-210

745
479
542
203

586
564
376
209

9.008
4.633
4.375
51,4

11.098
6.267
4.831
56,5

11.246
5.788
5.458
51,5

10.728
5.138
5.590
47,9

12.412
6.163
6.248
49,7

I 2001 og 2002 er der henholdsvis 1 og 4 bedrifter, hvor privatøkonomi ikke er opgjort.

Kilde: Rasmus A. Nielsen og Henrik B. Pedersen, Fødevareøkonomisk Institut, 2003.

Gældsprocenten er faldet noget siden 1999, hvilket i nogen grad hænger sammen med
bedre priser samt konjunkturgevinster med højere jordpriser og lavere investeringsaktivitet i specielt år 2000.
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9. Vækst i landbruget (1997-2002)?
Væksten kan måles som en forøgelse af produktionsværdien i løbende priser (ikke
korrigeret for inflation) eller faste priser (korrigeret for inflation). Vækst kan være
både mængdebaseret og værdibaseret. Udviklingen i produktionsværdien over årene
kan endvidere måles på sektorniveau, del-sektorniveau og bedriftsniveau.
Selvom det er relevant at fokusere på væksten i produktionsværdien, er det samtidig
afgørende, at bruttofaktorindkomsten (dvs. fratrukket rå- og hjælpestoffer m.v.) også
er stigende. Det er således uholdbart på længere sigt, hvis alene produktionen stiger,
mens værdien af rå- og hjælpestoffer stiger tilsvarende mere, således at væksten i
bruttofaktorindkomsten bliver negativ.

9.1.

Det primære landbrug

Hvis man ser på landbruget som helhed er der sket et fald i produktionsværdien i perioden 1997-2002, med lige knap 7 pct. i løbende priser. I 2002 udgjorde den samlede produktionsværdi, inkl. beholdningsforskydninger 50,8 mia. kr. Det forventes at
produktionsværdien vil falde med yderligere 1,2 mia. kr. i 2003 (se tabel 9.1)
Det er vanskeligt at pege på en entydig trend, idet produktionsværdien i høj grad er
baseret på prisudsving og i mindre grad på produceret mængde. Således har der generelt været en mængdestigning i produktionen af animalske varer, mens produktionen
af vegetabilske varer har været stagnerende de seneste år (se figur 9.1).
Figur 9.1.
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Note: (1995 = indeks 100).
Kilde: Danmarks Statistik (flere årgange).
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Tabel 9.1.

Landbrugets produktionsværdi og bruttofaktorindkomst 1), mia. kr.

Animalske produkter
- Mælk
- Kvæg-, okse- og kalvekød
- Svin og svinekød
- Andre produkter
Vegetabilske produkter
Produkter i alt
Produktion i alt inkl.
forskydninger
Rå- og hjælpestoffer
Generelle subsidier
Skatter og afgifter
Bruttofaktorindkomst
1)
2)
3)

1997

1998

1999

2000

2001

2002 2)

2003 3)

2004 3)

37,1
11,2
3,0
18,6
4,3
16,9
54,0

32,3
11,3
2,9
14,4
3,7
16,2
48,5

31,1
10,9
2,6
13,5
4,1
15,5
46,6

35,3
11,4
2,7
17,0
4,2
14,7
50,0

39,5
11,3
2,2
21,1
4,9
15,7
55,2

35,5
11,4
2,2
17,4
4,5
14,2
49,7

32,9
11,0
2,1
15,5
4,3
15,5
48,4

34,6
10,5
2,1
17,7
4,3
14,7
49,3

55,2
34,8
5,6
0,8
25,2

49,6
34,6
5,5
0,8
19,7

47,7
33,2
5,5
0,8
19,2

52,3
34,1
5,6
0,8
23,0

56,4
35,4
6,3
1,1
26,2

50,8
34,6
6,3
1,2
21,3

49,6
34,4
6,6
1,3
20,5

50,5
35,1
7,2
1,3
21,3

Omfatter det egentlige landbrug samt pelsdyravl, jagt og biavl, men ikke gartneri.
Foreløbige tal.
Skøn.

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Landbrugets Økonomi 2003.

Landbrugets samlede produktionsværdi er som nævnt faldet set over en 5 årig periode, men der har dog også været betydelige variationer mellem årene.

9.2.

Væksten i landbrugets delsektorer

Vegetabilsk produktion
For planteavlen, dvs. salgsafgrøderne, er produktionsværdien faldet fra 1997 til 2000,
men er herefter steget igen i 2001. For hele perioden (1997-2002) har væksten været
negativ (-20 pct.) for den vegetabilske produktion, målt i løbende priser. Og yderligere fald i faste priser, når der tages højde for inflationen.
Med enkelte undtagelser skyldes stagnationen i produktionsværdien for salgsafgrøder,
faldende priser, hvorimod den producerede mængde har været nogenlunde konstant i
forhold til arealanvendelsen.
På trods af generelle produktivitetsstigninger for både byg- og hvedeproduktionen er
væksten i specielt hvede stagneret, hvilket primært skyldes lave afregningspriser de
seneste 5 år. Senest dog med stigende afregningspriser i 2003.
For produktionen af ærter er produktionsværdien faldet til 1/3 på 5 år. Væksten i
rapsproduktionen har også været negativ målt i løbende priser. Således faldt produkti-
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onen med 40 pct. fra 1998 til 2001. For begge afgrøder kan udviklingen relateres til et
fald i støtteniveauet. Derimod er produktionen af græsfrø steget med 20 pct. fra 19972001.
Animalsk produktion
Den animalske sektor har oplevet en vækst på 6,5 pct. fra 1997 til 2001. Væksten var
negativ fra 1997-1999, hvorefter den steg markant indtil 2001. Set over perioden fra
1997-2002 har væksten været negativ med -4 pct., hvilket skyldes et kraftigt fald i
priserne fra 2001-2002. Det forventes, at produktionsværdien falder igen i 2003.
Den største samlede vækst fra 1997-2001 har været indenfor smågriseproduktionen
(25 pct.) og for slagtekyllingeproduktionen (17) pct. For produktion af mink og slagtesvin har der været en vækst på henholdsvis 11 pct. og 15 pct. fra 1997-2001. Derimod har kvægsektoren og ægsektoren været stagnerende for hele perioden.
For den animalske produktion, med undtagelse af hønseholdet, har der været en vækst
i mængden til trods for øgede krav til dyrevelfærd og harmonibestemmelser. Generelt
har arbejdsproduktiviteten været stigende i den animalske sektor. De betydelige fald i
væksten fra 1998-99 skyldes primært faldende priser på svinekød, kyllinger og minkskind.
Markedet for landbrugsvarer er forholdsvis uelastisk i forhold til indkomstudviklingen, idet erhvervet er leverandør af primære varer i store mængder. Undtagelsen er
minkskind og andre højt forædlede fødevarer.

9.3.

Indtjening på bedriftsniveau

Landbruget er stagneret de senere år, men på bedriftsniveau er der stor spredning i
indtjeningen og væksten. Indenfor de fleste sektorer viser analyser fra kapitel 5-8, at
der er betydelige størrelsesøkonomiske fordele på mange bedrifter, hvor det er lykkedes at reducere maskin- og lønomkostningerne. Omvendt viser flere analyser også, at
mellem størrelsesgrupperne er der stor spredning i indtjeningen, ligesom der kan være
stor variation i indtjeningen hen over årene på de enkelte bedrifter. Den store spredning indikerer, at der på mange bedrifter er behov for en generel forbedring af driftsledelsen.
På trods af en lav indtjening, med lav opsparing/konsolidering fra den primære drift,
har der alligevel været betydelige konjunkturgevinster i form af højere ejendomspri-
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ser. De senere år (1997-2002) har heltidsbedrifterne kunnet forøge egenkapitalen med
gennemsnitlig 362.000 kr. årligt. Specielt ejendomme med større jordtilliggende har
opnået betydelige gevinster (se tabel 9.2).
Tabel 9.2.

Ændring i egenkapitalens realværdi for heltidslandbrug, 1000 kr. pr.
bedrift

1.Løbende opsparing og kapitaloverførsler
2. Reale kapitalgevinster i alt
- Heraf fast landbrugsejendom ekskl. forpagtning
3. Ændring i egenkapitalens realværdi (1+2)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

66
551
486
617

-115
345
401
230

-90
621
358
531

81
364
229
445

59
604
520
663

-133
-181
-29
-314

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Landbrugets økonomi, efterår 2003.

Mange landmænd har derfor kunnet opretholde deres produktion, fordi egenkapitalen
er steget betydeligt på trods af en ringe økonomi i selve landbrugsproduktionen. Stigningen i jordpriserne er i høj grad forårsaget af en lav markedsrente samt svineproducenternes efterspørgsel på jord afledt af de skærpede harmoniregler.
På længere sigt er det selvsagt uholdbart at basere konsolideringen på konjunkturgevinster idet konjunkturerne kan vende fx som følge af et højere renteniveau eller længerevarende stagnation i indtjeningen. Tallene for 2002 giver en indikation af disse
sammenhænge.
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10. Mulige initiativer til vækst
På baggrund af de hidtidige analyser suppleret med informationer fra andre udredninger og forskningsprojekter samt almindeligt kendskab til det primære landbrug, skal
der i dette afsnit beskrives vækstbarrierer og vækstmuligheder og udpeges en række
initiativer der kan bidrage til vækst i det primære erhverv.
Analyserne er gennemført i et samarbejde med delsektorenes produktions- og økonomirådgivning. Beskrivelsen er disponeret efter faktorer og temaer af strategisk betydning for bedrifternes økonomi og udvikling inden for de enkelte sektorer.
Det er ikke muligt at opgøre, hvor stor vækst eller fremgang i indtjeningen et givent
initiativ vil medføre. Det vil blandt andet afhænge af med hvor stor styrke initiativet
søges realiseret og om der samtidig sættes ind på andre områder. Endvidere har prisrelationer m.v. betydning for effekten.
I fald nogle af initiativerne skal realiseres, skal der naturligvis forud laves et planlægningsarbejde og en projektbeskrivelse, der nærmere beskriver mål, metode og forventede resultater, ligesom der vil skulle fremskaffes et finansieringsgrundlag. Landbruget vil selv skulle udføre en del af arbejdet primært via den landsdækkende rådgivningstjeneste. På de fleste områder er der dog lagt op til et samarbejde med sektorforskningen og med brugerkredsen.
I tabel 10.1 er vist mulige initiativer indenfor planteavlen. I det følgende gives korte
begrundelser for de forskellige initiativer.

10.1. Planteavlen
Afsætning, nye produktioner
En mulighed for vækst i produktionsværdi og indtjening er en større satsning på højværdiafgrøder som sukkerroer, frø og kartofler. Bedrifterne imellem vil der være visse muligheder herfor, men samlet set anses mulighederne for meget begrænsede, idet
afgrøderne enten er kvotebelagte eller afsætningen foregår på kontrakter, der styrer
det samlede udbud. En sådan mængdestyring er i øvrigt en forudsætning for, at afgrøderne kan benævnes højværdiafgrøder, da udbuddet ellers ville vokse og presse priserne.
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Certificering af afgrøderne og dyrkningen er et koncept, der endnu er i sin vorden,
men som meget vel kan få stor betydning efterhånden som kravene om fødevaresikkerhed, sporbarhed og miljøvenlig produktion vinder indpas. Certificering af planteprodukterne giver mulighed for at spore råvarerne tilbage til producenten og indkøberne får dokumentation for kvalitet og for at kravene til anvendelse af gødning og
pesticider er opfyldte. Certificering kan anvendes i tilknytning til en kontraktproduktion, men også uden der på forhånd er truffet aftale med en køber. I sidstnævnte tilfælde vil køber kunne vælges af landmanden efter høst, og fordelen ved en certificering kan her være en lettere markedsadgang.
Landscentret Planteavl gennemfører for tiden i samarbejde med grovvaresektoren et
pilotprojekt vedrørende certificering under betegnelsen Danish Quality Crops. Det er
muligt, at der via en certificering kan opnås lidt højere priser. Certificering skal dog
nok først og fremmest ses som et tiltag, der på sigt sikrer markedsadgang. Der burde
være gode muligheder for, at også den økologiske planteavl kan gøre brug af certificering. Specielt for produkterne korn til konsum, frøavl og proteinafgrøder, hvor der
forventes at være et betydeligt eksportpotentiale.
Det hører til sjældenhederne, at der introduceres helt nye afgrøder i planteavlen.
Dyrkning af pil og elefantgræs til energiformål (fast brændsel) er eksempler på nye
afgrøder og anvendelser, som dog endnu ikke har opnået nogen betydende udbredelse. På længere sigt kan energiafgrøder som faste brændsler tænkes at vinde indpas,
men formentlig først når den billigere overskudshalm er anvendt.
Teknologien til produktion af flydende brændsler er kendt, men vil næppe blive anvendt før det besluttes at fritage disse brændstoffer for afgift, idet de ellers ikke er
konkurrencedygtige. Der er fortsat mulighed for dyrkning af energiafgrøder på udtagne arealer. Med afkobling af arealstøtten, som er vedtaget i EU, kan det forventes, at
flere arealer bliver marginaliseret, dvs. tages ud af dyrkning med kornafgrøder. Energiafgrøder til flydende brændsler kan være en mulighed parallelt til, hvad der sker i
andre EU-lande og i USA og Sydamerika. En afgiftsfritagelse for bioethanol og biodiesel er et afgørende initiativ i denne sammenhæng.
Der har også været arbejdet på at øge afsætningen af afgrøder og biomasse til industrielle formål, herunder til kompositter, papir, specialolier, m.v. I det hele taget en
række anvendelser, hvor der i dag bruges fossile ressourcer. Der er ikke i Danmark
sket noget markedsmæssigt gennembrud på disse områder, selvom der har været rap-
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porteret om flere gode muligheder. En analyse af mulighederne og udpegning af de
mest lovende kunne være et første skridt og er medtaget som et initiativ.
Teknologiudvikling
Der fås i dag maskiner, der dækker næsten ethvert behov og pr. helårsarbejder kan
dyrkes 3-500 ha. Naturligvis med skyldig hensyntagen til den skæve arbejdsfordeling,
der kendetegner planteproduktionen. Reduceret jordbearbejdning, præcisionsdyrkning, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, anvendelse af sensorer og i det hele taget anvendelse af elektronik er udviklingsområder inden for planteavlens mekanisering. Sigtet
er primært at spare på anvendelsen af gødningsstoffer og pesticider gennem en mere
præcis og behovsstyret tildeling. Der er i forvejen betydelig aktivitet på området og et
initiativ er ikke anset for relevant.
Anvendelse af genteknologi på planteområdet er i fokus på grund af risikoen for
spredning til og blanding med konventionelle og økologisk dyrkede afgrøder. Anvendelse af genteknologi er meget begrænset (nærmest ikke eksisterende) i dansk planteproduktion, mens den har vundet betydelig udbredelse i fx USA, Canada og Sydamerika. Hvad genteknologien vil komme til at betyde under danske forhold er endnu
usikkert. Det vil givetvis også afhænge af, hvilke restriktioner for dens anvendelse der
indføres. Og naturligvis hvilke produktivitetsfordele der vil kunne opnås. Bliver produktivitetsfordelene betydelige vil strenge restriktioner kunne betyde, at man taber
konkurrenceevne til andre lande, der enten slet ikke regulere eller regulerer mindre
restriktivt.
Planteavlen er aftager af husdyrgødningen, og der kan også i denne sammenhæng peges på behovet for udvikling af en miljøteknologi, der reducerer lugtgener og ammoniakudslip samt en gødningsbehandlingsteknologi der letter omfordelingen af næringsstoffer i henhold til gældende regler og planternes behov. En fortsat udvikling af
nedfældningsteknologi vil også kunne give et væsentligt bidrag.
Der er behov for, at planteavlsbedrifter i større omfang aftager husdyrgødning. Mange
bedrifter viger tilbage herfor af forskellige grunde. De ønsker ikke at tunge vogne kører på markerne. Endvidere er gødningen ofte heterogen, hvad næringsstofindhold angår, og det er svært at dosere ligeså nøjagtigt som med handelsgødning. Endelig medfører udspredningen lugtgener. Kunne disse problemer løses, ville flere planteavlere
formentligt være interesseret i at anvende husdyrgødningen, og dermed afhjælpe nogle af de problemer, som husdyrbrugene står med.
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Natur, landskab og miljø
Fra flere sider er der regelstramninger på vej, der vil påvirke landbrugets planteavl.
Stramningerne vil næppe føre til vækst i den samlede produktion, men for at afbøde
virkningerne er det nødvendigt, at dyrkningssystemerne tilpasses og udvikles. Vandmiljøplan III, der er under forberedelse, kan føre til nye stramninger i udnyttelsen af
N og P, ligesom der kan tænkes nedsættelser i tilførslerne udover de 10 pct. af Nnormen, som i dag er gældende. Der er netop vedtaget en ny pesticidhandlingsplan
som bl.a. foreslår en nedsættelse af behandlingsindekset til 1,7 ved udgangen af 2009
i gennemsnit for hele arealet.
Endelig vil en implementering af EU’s vandrammedirektiv betyde, at der skal ske en
regional udpegning af følsomme områder, hvor amterne skal træffe aftaler med landmændene om særlige foranstaltninger til beskyttelse af vandmiljøet. I områder der
udpeges til naturparker og habitatområder, kan der også blive tale om vidtgående indgreb i dyrkningssystemerne. I nogle områder vil restriktionerne formentlig blive af en
karakter så arealer og bygninger bliver frigjort fra en landbrugsmæssig anvendelse. Af
hensyn til udvikling og beskæftigelse i landdistrikterne er det væsentligt, at de frigjorte ressourcer kan finde alternativ anvendelse enten i tilknytning til landbruget til aktiviteter, der ikke belaster natur og miljø eller i tilknytning til andre erhverv.
Foruden en effektiv rådgivning på de nævnte områder er der brug for ny viden, der
kan ligge til grund for rådgivningen. Dette gælder specielt, hvordan pesticidforbruget
kan reduceres uden driftsøkonomiske tab. Her er der behov for en anvendelsesorienteret indsats vedrørende alternative metoder på planteværnsområdet fulgt op af demonstrationer i praksis rettet mod typiske sædskifter. Der skal ske udvikling af mekanisk
ukrudtsbekæmpelse, præcisionsdyrkning, varslingssystemer og beslutningsstøtteværktøjer.
Implementering af vandrammedirektivet vil kræve en helhedsorienteret viden om,
hvordan bedrifterne og dyrkningssystemerne skal tilpasses for at en given miljø- og
naturtilstand opnås og det vil være nødvendigt med en indsats for at få frigjorte arealer og bygninger udnyttet og skabe fornyet aktivitet i de berørte områder.
Samarbejde – netværk
Også planteavlsbedrifterne vil fremover få behov for i øget omfang at indgå i samarbejder med andre landmænd og med forsynings- og aftagervirksomheder. Maskinfællesskaber om dele af eller hele maskinparken er velkendte og selv store godser går i
dag sammen om maskinerne for at opnå optimal udnyttelse, også af arbejdskraften.
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Samarbejde mellem planteavls- og husdyrbrug om leverancer af foder og omvendt
afsætning af husdyrgødning diskuteres specielt for økologiske bedrifter. Men også de
konventionelle bedrifter kan have fordele af sådanne aftaler, hvor der bl.a. spares mellemhandleravancer, og hvor det vil være muligt at opnå en mere jævn arbejdsprofil
året igennem.
Udformning af kontrakter vil være en vigtig del af sådanne samarbejdsaftaler til sikring af præcise regler og deres overholdelse, fordeling af profit og værn mod opportunistisk adfærd. Kontraktteori er et forholdsvis nyt område, som rummer muligheder
for at forbedre kontrakternes udformning. Ikke mindst hvad angår de økonomiske incitamenter og fordele, der er grundlæggende for et samarbejde. Der er behov for en
praksisnær indsats på dette område, der tillige må omfatte tidligere nævnte certificering. Dels hvordan kontraktteorien omsættes til praktisk udformning, dels en udbredelse af denne viden til rådgivere og landmænd.
Generationsskifte og finansiering
Det er i dag ret almindeligt at de store jordarealer, der tilhører godserne, overtages af
folk der har tjent penge i andre erhverv og derved har den nødvendige egenkapital.
For en ung landmand med begrænset opsparing er det meget vanskeligt at overtage en
planteavlsbedrift, der kan sikre fuldtidsbeskæftigelse. Jordpriserne er i dag, foranlediget af harmoni- og arealkrav, ude af trit med afkastet fra planteproduktionen. Det er
naturligvis ikke alene et egenkapitalkrav, der skal opfyldes. De ledelsesmæssige
kundskaber skal også være på højt niveau for, at et generationsskifte kan blive vellykket. Det synes også inden for planteavlsområdet nødvendigt at anvende nye modeller
for generationsskifter, der i højere grad end i dag bygger på et samarbejde mellem den
gamle og den nye ejer, og hvor ejendommen gradvis overdrages evt. via en selskabsdannelse og/eller et driftsfællesskab. Det gælder både ved generationsskifter inden for
familien og til tredjemand. Der er behov for at udbrede kendskabet til nye modeller til
både rådgivere og landmænd. Og der er behov for udvikling, demonstration og erfaringsudveksling på området.
Ledelse og styringssystemer
I takt med at planteavlsbedrifterne bliver større og større og allokeringen af ressourcerne bliver mere kompliceret, er der behov for at tilpasse og udvikle ledelsesfunktionerne. Der er betydelig spredning i de økonomiske resultater mellem bedrifterne, og
der er for sektoren et indtjeningspotentiale, som vil kunne hentes, hvis driftslederindsatsen forbedres, herunder også salg og køb af produkter og produktionsfaktorer. Som
led i dette arbejde må der tillige fokuseres på de nye dimensioner i ledelsesarbejdet,
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som udspringer af kravene til fødevaresikkerhed, kvalitet og miljø. Endelig er der behov for at fokusere på maskininvesteringer og maskinøkonomi i ledelsesarbejdet. Maskininvesteringerne har ofte forskellig tidsforløb, så det kan være vanskeligt hele tiden at sikre en god kapacitetsudnyttelse af alle maskiner samtidig med en god udnyttelse af arbejdskraften.
Fremtidige rådgivnings- og uddannelsesbehov
De forhold, der er beskrevet foranstående, stiller betydelige krav til rådgivning og uddannelse. Derfor foreslås, at de relevante parter iværksætter et strategisk analysearbejde, der har sit udgangspunkt i landbrugserhvervets, og i dette tilfælde planteproduktionens forventede tilstand i 2010-2015 og deraf afledte krav til rådgivning, uddannelse og efteruddannelse. Prognoserne vil vise, at antallet af heltidsplanteavlsbedrifter til den tid vil være mere end halveret i forhold til i dag og at ret så store enheder dominerer. Hvilke behov har disse bedrifter for rådgivning og uddannelse og
hvilke krav stiller det til rådgivningstjenesten og uddannelsessektoren?
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Tabel 10.1. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi i planteavlen
Initiativer

Initiativets karakter

Varetages af

Certificering af afgrøder med sig- Videreudvikling af pilotprojekt Landscentret Planteavl i samarte på kvalitet og dokumentation af suppleret med analyse og øko- bejde med aftagere, FØI
dyrkningsprocessen
nomiske incitamenter
Økologisk
eksport

planteproduktion

til Produktudvikling, markedsudvik- Landscentret Planteavl, Økololing
gisk Landsforening, DLG, brugere

Afgiftfritagelse for ethanol og bio- Ændring af rammebetingelser Staten
diesel til brændstoffer
med sigte på at bringe Danmark
på banen på området
Nye afsætningsmuligheder
industrielle non-food formål

til Analyse af muligheder og udpeg- Landscentret Planteavl, Bioraf,
ning af de mest lovende
Grønt Center, Aftagervirksomheder, FØI

Teknologier til behandling og Teknologisk udviklings- og de- DJF, FØI, Landscentret Plantehåndtering af husdyrgødning. monstrationsprogram
avl, Landsudvalget for Svin,
Lugtreduktion og forbedret næLandscentret Teknik, fabrikanter,
ringsstofudnyttelse
brugere
Videngrundlag og beslutnings- Forskning og udvikling
støtte for nedsættelse af behandlingsindeks,
pesticidhandlingsplan

DJF, Landscentret Planteavl, FØI

Tilpasning af bedrifter og dyrk- Forskning og udvikling
ningssystemer til opnåelse af
given naturtilstand, vandrammedirektiv

DJF, DMU, Landscentret Planteavl, FØI, Amterne

Udnyttelse af frigjorte arealer og Udvikling og demonstration
bygninger

Landscentret, Landdistriktsforskningen, FØI, brugere

Udformning af kontrakter m.h.p. Udvikling og demonstration
at understøtte horisontale og vertikale netværksdannelser

KVL-økonomi, FØI, Landscentret
Økonomi og Jura, Landscentret
Planteavl, leverandører og aftagere

Implementering af nye generati- Udvikling og demonstration
onsskiftemodeller

Landscentret Økonomi og Jura,
FØI, ejendomskonsulenter, finansieringsinstitutter

Planteproduktion 2010, forbedret Forskning, udvikling og demon- Landscentret Økonomi og Jura,
Landscentret Planteavl, lokale
ledelse, rådgivning og rentabilitet, stration
konsulenter, planteavlsbedrifter
integrering af kvalitet og miljø,
styring af maskinøkonomi
Kortlægning af fremtidens behov Strategisk analyse, perspektiv- Dansk Landbrugsrådgivning
og krav til uddannelse og rådgiv- plan for plantesektoren 2010- Landscentret, landbrugsskolerne
2015
ning
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10.2. Kvægholdet
Da mælkeproduktionen er underlagt en kvote, vil der ikke kunne ske vækst i selve
produktionen og formentlig heller ikke i oksekødproduktionen, da antallet af køer må
forventes at falde i og med, at ydelsen pr. ko forventes at fortsætte med at stige. En
stigning i den danske oksekødproduktion vil da forudsætte produktion af tungere slagtedyr og/eller satsning på en langt større andel af kødkvæg. Mulige initiativer skal
derfor overvejende ses som forudsætninger for at opretholde den samlede produktion
og sikre økonomi og vækst i de bedrifter der bliver tilbage. Tabel 10.2 giver en oversigt over mulige initiativer for kvægbruget.
Markedsstrategi
Konkurrencestrategien i mælke- og oksekødproduktion har hidtil overvejende været
omkostningsminimering, og der er ikke forventninger om, at dette vil ændre sig nævneværdigt. Via den økologiske produktion forsøges en produktdifferentiering bakket
op af en statslig mærkningsordning og kontrol. Det økologiske regelsæt betinger, at
der tages hensyn til miljø og dyrevelfærd. Malkekvægbedrifter med løsdriftsstalde og
et tilstrækkeligt jordareal i forhold til besætningen er relativt lette at omlægge til økologisk drift, og det er da også denne driftsgren, der har haft størst succes i den økologiske produktion. Den økologiske mælkesektor er under tilpasning til markedsmulighederne, idet der er en betydelig overproduktion, hvilket har betydet nedsættelse af
merprisen. Økonomien i økologisk mælkeproduktion vurderes i dag at være på niveau
med den konventionelle produktion.
Enkelte mælkeproducenter har oprettet eget mejeri med leverance til større forretninger på hjemmemarkedet. Generelt er det meget svært for primærproducenterne at gå
ind i forarbejdning, markedsføring og salg, og det vurderes, at det fortsat vil være Arla Food, der helt overvejende vil varetage disse opgaver. Der er i dag eksempler på
mejerier, fx på Bornholm, der laver specialproduktioner og opnår højere priser, der
resulterer i højere afregningspriser til leverandørerne. Det vil dog være meget vanskeligt at skabe forudsætninger for en produktdifferentiering via et generelt initiativ. Produktdifferentiering forudsætter en unik vare, som forbrugerne sætter pris på, og der
skal være styr på udbuddet, hvis det skal lykkes. Hvis der bliver for mange om at
udbyde produktet, vil markedet blive ødelagt af for stort udbud, og priserne vil falde.
Med konceptet Arla-gården vil der blive stillet skærpede krav til den fremtidige mælkeproduktion for at fremme produktkvalitet, dyrevelfærd og miljøhensyn. Der er tale
om et generelt koncept for den samlede produktion, der kan bidrage til at styrke meje-
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ribrugets samlede konkurrenceposition. For primærproduktionen vil udfordringerne
ligge i at implementere de forskellige tiltag under hensyntagen til omkostningerne
derved og set i sammenhæng med udviklingen i mælkepriserne.
For oksekødet er der generelle problemer med produktions- og afsætningsstrategien
og alt efter, hvordan EU’s midtvejsreform implementeres vil en i forvejen svag produktionsøkonomi blive yderligere forringet. Produktionen vil falde til fordel for import af oksekød, hvor Danmark i dag knapt nok er selvforsynende. En væsentlig del af
oksekødproduktionen er direkte forenet med mælkeproduktionen, fx udsætterkøerne,
som det ikke i dag kan betale sig at færdigfede, og som derfor ikke kan blive et kvalitetsprodukt. En væsentlig del af slagtekalve- og ungtyreproduktionen foregår ligeledes på malkekvægbedrifter, men der findes dog et antal producenter, der har specialiseret sig i denne produktion. Produktion af kødkvæg i ammekobesætninger foregår
ofte i deltidsbedrifter (hobbyproduktion) og i forholdsvis lille skala.
På denne baggrund er det vanskeligt at opnå ensartede kvaliteter, og der er ikke tilstrækkelige incitamenter til at introducere ændringer, der kan fremme produktion og
afsætning. Samtidig søger de store supermarkedskæder at opnå en gunstig markedsposition baseret på egne mærkningsordninger og opkøb via kvægmarkeder og hos enkelte producenter. Skal dansk oksekødproduktion kunne forbedre sin indtjening og
markedsføring, er der behov for en ny strategi, der omfatter en større grad af professionel indsats og omorganisering i primærproduktionen, der giver grundlag for en kvalitetsforbedring og en sikkerhed for kvalitetsleverancer. Der er forskellige initiativer i
gang for at øge salget af kvalitetsoksekød. Det er imidlertid nødvendigt med en mere
grundlæggende strukturtilpasning i primærproduktionen og en specialisering af oksekødproduktionen. Et generelt initiativ kunne være en strategisk analyse af problemer
og muligheder gennemført af branchens parter.
Teknologiudvikling
Det er vigtigt, at den teknologiske udvikling fortsætter som grundlag for fremtidige
produktivitetsfremgange og sikring af konkurrenceevnen. På nogle områder er der
behov for en indsats, så der kan ske en hurtigere implementering og udvikling. Med
EU’s midtvejsreform afkobles arealstøtten, og det vil påvirke den indbyrdes
konkurrenceevne mellem afgrøderne. Samarbejde mellem bedrifterne om
foderproduktion måske ligefrem en afkobling fra selve kvægbedriften til udførelse på
en planteavlsbedrift, der specialiserer sig i foderfremstilling, kan være en mulighed.
På længere sigt kan genteknologien måske give yderligere produktivitetsfremgange i
foderfremstillingen. Der er behov for både forskning, udvikling og demonstration.
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Der stilles i dag store krav til håndtering af husdyrgødningen og udnyttelse af næringsstofferne på markniveau for at undgå ammoniakfordampning, N-udslip til vandmiljøet, lugtgener og smittespredning. Det må forventes, at der i den nye Vandmiljøplan III bliver stillet yderligere krav fx til udnyttelse af fosfor. Der er betydelig interesse for at finde teknologiske løsninger, så problemerne kan afhjælpes, og således at
krav til eget areal, harmoniareal og gødningsaftaler samtidig kan mindskes. Sådanne
teknologier vil formentlig omfatte separation, biogas, syretilsætning til gyllen og luftrensning. Der er en udvikling i gang på dette område, men der er behov for at styrke
indsatsen på det teknologiske område, ligesom der er behov for en demonstrationsindsats og økonomiske vurderinger.
I dag bygges næsten udelukkende løsdriftsstalde til malkekøer, og i mange tilfælde
anvendes spaltegulve. Dette giver en ret høj ammoniakfordampning fra staldrummet.
I henhold til rapporten ”Teknologiske virkemidler til nedbringelse af næringsstofbelastningen” fra undergruppe F3 til forberedelse af Vandmiljøplan III vil anvendelse af
profilerede/rillede gulve med dræn og skraber have en god effekt. I tilfælde af nybyggeri vil meromkostninger herved være beskedne. Men konceptet skal yderlige udvikles og demonstreres.
En indsats på dette område skal ses i sammenhæng med de klovproblemer, som mange besætninger slås med, og som kan skyldes, at gulvene er fugtige af gylle. Muligheden for at løse et miljøproblem samtidig med et velfærdsproblem er nærliggende.
I forbindelse med nye og større kvægstaldes indretning og drift er der behov for at fokusere på arbejdstilrettelægning og hensigtsmæssige løsninger på malkning, transport
og fordeling af foder. En væsentlig forudsætning for investeringsøkonomien er, at arbejdsforbruget pr. ko med opdræt reduceres. Der er behov for forskning, udvikling og
demonstration på området, herunder anvendelse af informationsteknologi og automatisering. Nye stalde udstyres ofte med sensorer og anden elektronik til måling af udbytte, dyrenes tilstand, tildeling af foder m.v. Men alle disse muligheder bliver ofte
ikke udnyttet tilfredsstillende i driftsledelsen.
Generationsskifte, organisation og finansiering
Det er naturligvis vigtigt, at de store kvægbedrifter, der allerede findes eller opbygges
i de kommende år, kan generationsskiftes. En større landbrugsvirksomhed skal som
andre større virksomheder sikre kontinuiteten i produktion, investeringer, finansiering
og ledelse hen over et generationsskifte. Det lader sig ikke gøre ved, at en ung landmand med beskeden egenkapital og uden ledelsesmæssige erfaringer overtager bedrif-
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ten på en gang. Og ældre tids praksis med at lave en nedslidningsstrategi op mod generationsskiftet er uhensigtsmæssigt og nærmest uladsiggørligt, når det drejer sig om
større bedrifter, som vi vil få fremover.
Generationsskifteløsninger vil, hvad enten det er inden for familien eller til tredjemand, i langt højere grad end i dag kræve samarbejde mellem den ældre og den yngre
generation. De modeller, der kan peges på, er glidende generationsskifte, hvor den
unge generation gradvis overtager ejendommen over en 5-10 årig periode. Dette kan
ske i kombination med forpagtningsordninger, oprettelse af produktionsselskab og
skattemæssig succession, ligesom en eller flere medarbejdere kan inddrages. Der kan
også være tale om, at flere unge landmænd overtager som et driftsfællesskab, ligesom
overtagelsen kan ske via en selskabsdannelse, hvor det er anparter eller aktier, der
handles, og driftskapitalen bevares i selskabet. Et af problemerne ved de traditionelle
generationsskifter er, at virksomheden tømmes for kapital, hvorved gældsprocenten
bliver uhensigtsmæssig stor.
I det hele taget vil kvægbruget kunne styrkes ved mere horisontalt samarbejde mellem
bedrifterne og i nogle sammenhænge også vertikalt med forsynings- og afsætningsleddene. Eksempler på dette er foderforsyningsselskaber, maskinfællesskaber og
fællesskaber omkring opførelse af en ny stald. Sådanne samarbejder kan give nye tilpasningsmuligheder for bedrifter, der ellers er låst fast og være en fordel ledelsesmæssigt og økonomisk. Det forudsætter naturligvis, at et personligt samarbejde kan
etableres med de krav, det stiller til fælles målsætning, resultatdeling og ”kemi” mellem parterne.
Ledelse og styringssystemer
Set ud fra den betydelige spredning, der er i kvægbedrifternes resultater, er der potentiale for en betydelig indtjeningsfremgang via mere effektiv driftsledelse og tilhørende anvendelse af styresystemer, beslutningsstøtte mv. Der er eksempler på (se fx
Kvægbedrifternes harmonisering - fremgangsmåde, resultater og perspektiver for ledelse og rådgivning 691. beretning 1991, Statens Husdyrbrugsforsøg), at det kan lykkes at rette op på økonomien og få bedrifterne ind i bedre ledelsesmæssig position.
Det er bl.a. disse resultater, der har inspireret til projektet ”Kvægproduktion 2010”,
hvor der i et samarbejde mellem Landscentret, Dansk Kvæg og Økonomi og Jura,
DJF og FØI søges udviklet og afprøvet en helhedsorienteret virksomhedsrådgivning
for kvægbedrifter i nært samarbejde med lokale rådgivere og landmænd. Generelt viser resultaterne fra kvægbedrifterne, at der er behov for et løft i indtjeningen allerede i
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dag, og det forstærkes fremover af det pres, der vil være på mælkeprisen og kødpriserne.
Der er behov for at gøre en ekstra indsats i både forskning, undervisning og rådgivning og at få håndteret de nye dimensioner i ledelsesarbejdet som udspringer af kravene vedrørende miljø, husdyrsundhed og husdyrvelfærd. Sidstnævnte elementer er
endnu ikke i tilstrækkelig omfang integreret i driftsledelsen og stiller nye krav til registreringer, beslutningsstøtte og praktisk håndtering. Der kan her henvises til konceptet
Arla-gården, der indeholder en række krav til dokumentation og kontrolforanstaltninger. Landmandens problem er, at økonomi, miljø, sundhed, velfærd, produktkvalitet
mv. ikke kan løses isoleret set, således som foranstaltningerne ofte beskrives i forskningen og lanceres fra det offentlige. På bedriftsniveau skal alle ønskerne løses samtidig, gå op i en højere enhed, og det er her vanskelighederne virkelig viser sig. Der er
behov for både forskning, udvikling og demonstration på dette område.
Rådgivning og uddannelse
De forhold, der er beskrevet foranstående, stiller betydelige krav til rådgivning og uddannelse i kvægsektoren. I Danmark findes et velfungerende apparat til at varetage
disse opgaver, og man søger hele tiden at tilpasse sig situationen. Alligevel kan der
være behov for mere perspektiv i arbejdet, så man er klar med løsningerne den dag,
der er brug for dem. De relevante parter bør iværksætte et strategisk analysearbejde,
der tager sit udgangspunkt i landbrugserhvervets, og i dette tilfælde kvægholdets, forventede tilstand 2010-2015 og de afledte krav til rådgivningen og uddannelsen. Prognoserne vil vise, at der maksimalt vil være 3. til 4.000 kvægbesætninger til den tid, og
hvilke behov har de for rådgivning og uddannelse? En sådan ”strategisk øvelse” vil
givetvis give anledning til en del overvejelser, der allerede i dag kræver forberedelse
og forandringer.
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Tabel 10.2. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi i kvægbruget
Initiativer

Initiativets karakter

Varetages af

Strategi for oksekødproduktionen

Strategisk analyse af problemer
og muligheder

Dansk Kvæg, Kødbranchens
Fællesråd, Danish Crown, Dansk
Landbrug

Effektivisering af den fremtidige
foderforsyning og grovfoderproduktionen

Forskning, udvikling, demonstration

Landscentret, DJF, FØI, lokalkonsulenter, landmænd

Teknologier til behandling af husdyrgødning

Forskning, udvikling, demonstration

Landscentret, DJF, FØI, fabrikanter, brugere

Reduktion af N-emissioner fra
løsdriftsstalde og forbedret gulvmiljø

Udvikling, demonstration

Landscentret, bygningskonsulenter, landmænd

Forbedret arbejdstilrettelægning
og logistik i store løsdriftsstalde,
udnyttelse af styringselektronik

Forskning, udvikling, demonstration

Landscentret, DJF, fabrikanter,
brugere

Implementering af nye generationsskiftemodeller

Udvikling, demonstration

Landscentret, Økonomi og Jura,
FØI, ejendomskonsulenter, finansieringsinstituttet

Integreret økonomi, miljø-, sundheds- og velfærdsledelse

Forskning, udvikling, demonstration

DJF, FØI, Landscentret, lokale
konsulenter, landmænd

Kortlægning af fremtidens behov
og krav til landmandsuddannelse
og rådgivning

Strategisk analyse, perspektivplan for kvægholdet 2010-2015

Landscentret, landbrugsskolerne

10.3. Svineholdet
Mulige initiativer for svineholdet er vist i tabel 10.3.
Afsætningsmuligheder
Over 85 pct. af produktionen af svinekød eksporteres. Danish Crown er den store operatør i denne sammenhæng. Økonomisk og organisatorisk anses det normalt som en
betydelig fordel, at primærproducenterne ejer slagterierne og afsætningsleddet, idet
det sikrer en optimal afregning og en mere direkte sammenhæng mellem produktion
og afsætning.
Markedet for svinekød er rimeligt frit og der må fortsat forventes betydelige prisvariationer i svineproduktionen. Det betyder, at producenterne skal kunne absorbere betydelige prisrisici, hvilket stiller krav til bedrifternes finansielle styring. Det har i den
forbindelse betydning, at produktionen i dag er relativt ufleksibel. Kun ved prisfald,
der er så store, at dækningsbidraget bliver negativt, vil der være incitamenter til at
stoppe produktionen og bidrage til at reducere det samlede udbud som en forudsæt-
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ning for, at priserne igen vil stige. Disse sammenhænge taler for, at lavkonjunkturerne
kan blive mere langvarige end førhen, hvor der var mange alsidige småproducenter,
der lettere kunne trække sig ud af markedet.
Den veterinære standard og det veterinære beredskab har afgørende betydning for afsætningen af svinekød verden over. Samtidig har den veterinære indsats betydning for
fødevaresikkerheden. Den generelle strategi i Danske Slagterier er, at svinekødet skal
være fri for medicinrester og uden risiko for fødevarebårne sygdomme, fx salmonella.
En produktdifferentiering, hvor disse kvaliteter fremhæves er således ikke mulig, da
det gælder for alt svinekød. Det ses da også, at produktdifferentiering, i det beskedne
omfang det foregår, knytter sig til andre kvalitetsparametre som dyrevelfærd og spisekvalitet.
En afgørende vækstparameter for svinesektoren er at holde Danmark fri af smitsomme sygdomme som svinepest og mund- og klovsyge. Udbrud af disse vil øjeblikkeligt
føre til eksportrestriktioner fra vigtige tredjelande. Det er derfor centralt, at den forebyggende indsats på dette område fungerer optimalt. Og naturligvis også det katastrofeberedskab, der skal afværge de værste gener og iværksætte bekæmpelsesforanstaltninger, hvis smittetilfælde indtræder.
Der produceres forskellige specialgrise i Danmark, fx de såkaldte Englandsgrise og
EU-tungsvin. Endvidere er der en produktion af økologiske svin samt, hvad der under
et betegnes hjemmemarkedsgrisen (flere betegnelser fx Antonius, Vitalius, Porker,
Vores Egen Gris). Ideen bag disse produktioner er at imødekomme forbrugerønsker
til svinekød, hvor der er taget hensyn til især dyrevelfærd og spisekvalitet. Produktionen af specialgrise er steget de senere år.
Det er tænkeligt, at forskellige specialgrise vil få større vægt i den samlede produktion fremover. Det vil stille en række krav til primærproduktionen, men også til slagterileddet, hvor der er behov for en organisering, der kan håndtere standardproduktionen og samtidig en stigende andel specialproduktioner uden at skabe splid mellem de
forskellige producentgrupper. Om flere specialgrise vil føre til øget indtjening i primærproduktionen er dog usikkert. Dels er der nogle meromkostninger, der skal dækkes, dels afhænger det af forbrugernes betalingsvillighed. En sådan satsning kan imidlertid være en forudsætning for overhovedet at få solgt produktionen i et meget konkurrencepræget marked.
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De senere år er der etableret en eksport af smågrise i et ikke helt lille antal 1,5-1,8
mio. stk. Forudsat, at der kan skaffes plads til en produktion af slagtesvin, er der her
et nærliggende potentiale for en vækst i den samlede produktion af svinekød. Det er
velkendt, at slagtesvineproduktionen er meget kapitalkrævende i forhold til smågriseproduktionen. Samtidig kræves der et langt større areal til afsætning af gødningen. Af
disse grunde har specielt yngre svineproducenter præference for smågriseproduktion,
og da der samtidig har vist sig gode afsætningsmuligheder i Tyskland for smågrise er
denne ubalance opstået. Af hensyn til smittebeskyttelsen er det dog ikke det mest anbefalelsesværdige og en færdigfedning i Danmark ville være at foretrække. Udviklingen kan dog meget vel blive den modsatte, nemlig at smågriseproduktionen stiger
med eksport for øje. Det vil være nyttigt med et initiativ på dette område til analyse af
problemstillingen med angivelse af løsningsmuligheder.
Teknologiudvikling
En fortsat udvikling af staldsystemer og produktionssystemer er af afgørende betydning for konkurrenceevnen. Stald- og produktionssystemer har indflydelse på de fleste nøglefaktorer som antal grise pr. årsso, tilvækst, foderforbrug og arbejdsforbrug.
Samtidig influerer staldindretningen på dyrevelfærden og på mulighederne for at forebygge produktionssygdomme.
Holddrift, sektioneret drift, multi-site produktion foruden krydsningsproduktion og
tidlig fravænning er velkendte systemer i moderne svineproduktion. Under Den rullende Afprøvning, Danske Slagterier og i Danmarks JordbrugsForskning afprøves,
demonstreres og udvikles disse systemer løbende, og der er i Danmark ikke langt fra
forskning og udvikling til praksis. Under forudsætning af, at der fortsat tilføres midler
til dette område, og der gøres en effektiv indsats, ses der ikke her at være egentlige
vækstbarrierer.
Grisenes fodring har også stor betydning for økonomien. Men også på dette område
gøres der en stor indsats såvel på de mere basale fysiologiske områder som på udvikling, afprøvning og demonstration af nye fodermidler, udfodringsmetoder m.v. Det
samme kan siges om det danske avlssystem. Det fungerer tilfredsstillende og er i
stand til at producere og opformere de avlsdyr, der er nødvendige i produktionen.
Sundhed og velfærd
Der har i de senere år været en øget fokus på de sundheds- og velfærdsproblemer, der
forekommer i svineproduktionen. Der er gjort en indsats via valg af stald- og produktionssystem, men de større og større produktionsenheder øger på den anden side også
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kravene. Indsatsen for bedre dyrevelfærd er lovgivningsmæssigt reguleret via pladskrav, forbud mod bundne søer, indretning af gulvarealer, krav til rodematerialer og
overbrusning m.v. Et forhold, som man imidlertid ikke kan lovgive sig fra er at driftsledelse og pasning øver en afgørende indflydelse også på dyrevelfærden.
Der er problemer m.h.t. dyrevelfærd i den danske svineproduktion. Det vidner opgørelser over skuldersår og benlidelser ved søerne og af halebid hos slagtesvinene blandt
andet om. Der er betydelig variation besætningerne imellem selv ved tilsyneladende
ens staldsystemer. Uanset årsagen er disse forhold med til at give svineproduktionen
et dårligt ry hos befolkningen, hvilket kan virke som en barriere for yderligere vækst i
produktionen.
Indsatsen mod produktionssygdomme i svineproduktionen er omfattende og Danmark
er blandt de lande med det laveste medicinforbrug og vækstfremmere anvendes ikke
længere. Alligevel er der fortsat sygdomsproblemer, der skal løses, ligesom der med
jævne mellemrum dukker ”nye sygdomme op”. Der er omfattende veterinærkontrol i
besætningerne så både den forebyggende og behandlende indsats er betydelig. Det
betyder dog ikke, at indsatsen vedrørende sundhedsstyring ikke kan gøres bedre.
Der er etableret programmer til salmonellaovervågning og bekæmpelse, og producenterne får reduceret afregningen og i værste fald forbud mod at levere til slagteriet,
hvis besætningen er angrebet. Driftsledelse og pasning har stor indflydelse på sygdomsfrekvensen, og det er sandsynligvis på dette område, hvor den menneskelige faktor har indflydelse, der vil være de største gevinster at hente på sundhedsområdet.
Altså et spørgsmål om uddannelse, rådgivning og indføring af de rette rutiner i pasning og overvågning. Det er helt afgørende, at management bliver tilpasset og udviklet i takt med, at besætninger bliver større og større.
Miljø
Svineproduktionen påvirker omgivelserne via udledning af husdyrgødning og lugt.
Begge forhold er en reel trussel mod yderligere vækst og er omgærdet med stor opmærksomhed i offentligheden. Via vandmiljøplanerne stilles der krav til lagring, udbringning og anvendelse af gyllen. Svinegylle må maks. tilføres markerne, hvad der
svarer til 1,4 DE (dyreenhed) pr. ha. Forudsat, at den nuværende produktion af husdyrgødning fordeles ligeligt på landbrugsjorden, vil den kunne afsættes forsvarligt.
Problemet er imidlertid, at husdyrtætheden er meget ulige fordelt, og skærpede udnyttelseskrav vil øge transporten til omfordeling. På forskellige måder søges der at afhjælpe problemerne. Der anvendes to hovedmetoder. En metode er at opnå en bedre

120 Vækst med vilje – analyser for det primære landbrug, FØI

udnyttelse af næringsstofferne via fodringen, så mængderne i gødningen nedsættes.
En anden metode er at udvikle en miljøteknologi, der via behandling af gødningen
giver mulighed for besparelser i lagring og transport. Det drejer sig om biogasteknologi og separationsteknologi, i nogle tilfælde i et integreret anlæg.
Bedre udnyttelse af næringsstofferne via fodringen er det billigste, men det er nok
tvivlsomt om det løser alle problemer. Derfor er der også en betydelig interesse for
teknologiske løsninger. Biogasanlæg ved man hvordan fungerer, og de økonomiske
muligheder herved er belyst. Problemerne synes især at ligge på separationsområdet
og samspillet mellem denne teknologi og biogasanlæggene.
Hvad angår lugtgener fra svineproduktionen må der skelnes mellem lugt fra staldene,
herunder udslip af ammoniak, og lugt i forbindelse med udbringning af gylle. En reduktion af lugtemissionen fra stalde kræver, at ventilationsluften renses. Der er teknologi under udvikling baseret på såvel biologiske principper som vaskning og tilsætning af syre (der kan binde ammoniakken). Der udvikles også et system baseret på
tilsætning af svovlsyre til gyllen i forbeholderen og returnering til gyllekanalerne.
Dette system reducerer ammoniakudslippet ganske væsentligt, men har mindre effekt
på lugtgenerne. Til gengæld betyder syretilsætningen (og ph sænkningen) at udnyttelsen i planteavlen forbedres, ligesom det er lettere at separere gyllen via fældning. Et
teknologisk udviklings- og demonstrationsprogram til udvikling af teknologier til
gødningsbehandling og rensning af staldluft er et nødvendigt initiativ til sikring af
svineholdets fremtidige vækstmuligheder.
Samarbejde – netværk
Det vurderes, at behovet for samarbejde mellem svinebedrifterne og vertikalt mellem
forsyningsvirksomheder, bedrifter og slagteri øges i de kommende år. Det hænger
sammen med udviklingen i produktionssystemerne, hvor fx multi-site produktion
principielt kan involvere en sobesætning med produktion af 7 kg’s smågrise, en eller
flere besætninger med produktion af 7-30 kg’s grise og ofte flere besætninger, der
færdigproducerer slagtesvinene. Som tidligere nævnt er der mange smågriseproducenter der skal af med grisene via griseringsaftaler, ved faste aftaler med slagtesvineproducenter og/eller til eksport. Aftaler om foderforsyninger er velkendte. Der indgås også aftaler med slagteriet ved levering af specialgrise ligesom oprindelsesdeklarationer
og særlige foranstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed og anvendelse af fx foder
fri for genmodificerede afgrøder kræver særlige aftaler. Udformning af kontrakter vil
være en vigtig del af alle disse samarbejdsrelationer, til sikring af præcise regler og
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overholdelse, fordeling af profit, værn mod opportunistisk adfærd, etc. og der er medtaget et initiativ på området.
Generationsskifte og finansiering
Det er indlysende nødvendigt, at fremtidens svinebedrifter, ligesom de øvrige landbrugsbedrifter, kan generationsskiftes. Der bliver tale om store kapitalkrævende enheder, der mest hensigtsmæssig skal fortsætte sin drift, investeringer og kapitaldannelse hen over generationsskiftet. At indlede en nedslidningsstrategi med så store enheder forud for generationsskiftet er hverken driftsøkonomisk eller samfundsøkonomisk forsvarligt. Der er brug for at nye modeller for generationsskifte afprøves og dokumenteres.
Ledelse og styringssystemer
I takt med, at svinebedrifterne bliver større og større, er der behov for at udvikle ledelsesfunktionerne og de informations- eller styringssystemer, der er nødvendige.
Den store spredning, som regnskabsanalyserne viser, indikerer, at der er potentiale for
betydelige forbedringer i 75 pct. af bedrifterne naturligvis i varierende omfang efter
forudgående position.
Der er behov for en indsats i lighed med Kvægproduktion 2010 for at sikre en bedre
rådgivningseffekt og en stærkere fokusering på risikostyring i svinebedrifterne.
Der er endvidere behov for at udvikle metoder og ledelseskoncepter, der integrerer
økonomisk ledelse med miljøledelse og sundheds- og velfærdsledelse. Dette vil kræve
en forskningsindsats kombineret med et praksisnært udviklingsarbejde. I tilknytning
hertil bør der fokuseres på driftslederadfærdens indflydelse på dyresundhed og dyrevelfærd som en forudsætning for, at de problemer der er i svineholdet, kan blive løst.
Fremtidige rådgivnings- og uddannelsesbehov
De forhold, der er beskrevet foranstående, stiller betydelige krav til rådgivning og uddannelse. I Danmark findes et relativt stort apparat til at varetage disse opgaver, og
man søger hele tiden at tilpasse sig situationen. Alligevel kan der også indenfor svineholdet være behov for mere perspektiv i arbejdet. Det vil sige en strategiplan, der
sigter mod kravene fremover, hvor betingelserne er helt anderledes end i dag.
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Tabel 10.3. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi i svineholdet
Initiativer

Initiativets karakter

Varetages af

Færdigproduktion af 1,5-2,0 mio. Analyse af problemstilling og løs- Landsudvalget for Svin, Danske
smågrise i DK i stedet for eksport ningsmuligheder
Slagterier, Danish Crown
Teknologier til gødningsbehand- Teknologisk udviklings- og de- DJF, FØI, Landsudvalget for
ling og luftrensning
monstrationsprogram
Svin, DTU, fabrikanter, Landscentret Teknik, brugere
Udformning af kontrakter m.h.p. Udviklings- og demonstrations- KVL-økonomi, FØI, Landscentret
Økonomi og Jura, Landsudvalget
at understøtte samarbejde hori- indsats
for Svin, Danish Crown
sontalt og vertikalt
Implementering af nye generati- Udvikling og demonstration
onsskiftemodeller

Landskontoret Økonomi og Jura,
FØI, ejendomskonsulenter, finansieringsinstitutter

Svineproduktion 2010, forbedret Udvikling og demonstration
ledelse og rådgivning, risikostyring

Landscentret Økonomi og Jura,
FØI, Landsudvalget for Svin, Lokale økonomi- og svinebrugskonsulenter, svineproducenter

Integreret økonomi-, miljø-, sund- Forskning, udvikling og demon- DJF, FØI, Landsudvalget for
Svin, Veterinær afdeling, Landsheds- og velfærdsledelse. Drifts- stration
centret Økonomi og Jura, lokale
ledelsesadfærdens indflydelse på
konsulenter og svineproducenter
sundhed og velfærd
Kortlægning af fremtidens behov Strategisk analyse, perspektiv- Landscentret, Landsudvalget for
og krav til landmænds uddannel- plan for svinesektoren 2010-2015 Svin, landbrugsskolerne
se og rådgivning

10.4. Pelsdyrholdet
Mulige initiativer for pelsdyrproduktionen er opstillet i tabel 10.4
Afsætning og produktudvikling
Den danske produktion af minkskind udgør 43 pct. (2001) af verdensmarkedet. Det er
primært gennem avlen, at erhvervet tilpasser sig de skindtyper og kvaliteter, der efterspørges. Avlsforskningen varetages af Danmarks JordbrugsForskning. Der er desuden
indgået et fælles nordisk samarbejde på området under NJF – Nordiske Jordbrugsforskeres Forening. Dels for at sikre tilstrækkelig volumen og kvalitet i forskningen, dels
for at sikre finansieringen.
Pelsdyrproduktionens udvikling er meget afhængig af, at der forskes tilstrækkeligt
vedrørende avl, fodring, sundhed og dyrevelfærd. I branchen udtrykkes bekymring
for, om den produktionsrettede forskning prioriteres tilstrækkeligt højt. Det er baggrunden for et initiativ, der skal styrke forskningen ved at samle kræfterne internatio-
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nalt, fx oprette et nordisk institut eller en international centerkonstruktion for pelsdyrforskning med tilstrækkelig volumen og faglig styrke.
Teknologiudvikling
Pelsdyrsektoren har egne fabrikker til fremstilling af foder. Der anvendes ressourcer
på at finde de rigtige foderblandinger og udvikle alternativer til de nuværende råvarer
i foderet. Der anvendes en stor del biprodukter, bl.a. fra fiskeindustrien, men disse leverancer kan være svingende på grund af reguleringerne af fiskeriet og regler om anvendelse af biprodukter. Der er konkurrence om fodermidlerne bl.a. fra produktionen
af pet food.
Miljøproblemer vedrørende afsætning af gødning gør sig også gældende for pelsdyrproduktionen. Dels skal der inden for de kommende 6 år være etableret gyllerender
under alle burene for at sikre en effektiv opsamling af gødningen, dels er mange farme uden jordtilliggende, hvilket betyder, at der skal etableres gødningsaftaler om afsætningen. Minkgødning har et højt indhold af fosfor og ved de gældende harmonibestemmelser foregår der en betydelig overgødskning. Derfor er man også i pelsdyrbranchen interesseret i teknologi til gødningsbehandling, der dels kan bidrage til at
sikre fosforbalancen, dels kan organisere den nødvendige omfordeling til planteavlerne. Leverancer til et fællesanlæg vil formentlig blive foretrukket, da gødningsmængden fra den enkelte pelsdyrfarm er relativt lille og ikke kan bære omkostningerne ved
eget anlæg. I samme forbindelse skal nævnes problematikken med afsætning af minkkroppe fra pelsningen og selvdøde dyr. Ved passende forbehandling og hygiejnisering
vil dette dyremateriale kunne tilføres et biogasanlæg og bidrage til en øget gasproduktion. Et teknologisk udviklings- og demonstrationsprogram på området ses som et
nyttigt initiativ.
Sundhed
De smitsomme sygdomme som der kan vaccineres forebyggende mod udgør ikke nogen umiddelbar begrænsning for udviklingen. Plasmacytosen vil fortsat være den væsentligste trussel, og bekæmpelsen har derfor høj prioritet.
Samarbejde, netværk
Inden for pelsdyrbranchen er der etableret samarbejde om foderforsyning, sortering af
skind, afholdelse af auktioner, rådgivning m.v. Dvs. der er tale om en velorganiseret
branche. Nye samarbejdskonstruktioner omkring affaldshåndtering er nævnt ovenfor.
Fælles pelserier bliver i dag mere og mere udbredt på grund af muligheden for at rationalisere og højne kvaliteten af dette arbejde. Pelsningen er i dag koncentreret fra
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midt november til midt december, men kan ved indfrysning af flåede skind fortsætte
ind i januar og februar. En videreudvikling af fælles pelserier vil være et nyttigt initiativ.
Etik, velfærd
Pelsdyrproduktionen er ligesom den øvrige husdyrproduktion udsat for kritik fra dyreværnsfolk, og der er i flere lande modstand mod pelsdyravl. Dyrevelfærden kritiseres og det etisk forsvarlige i at opdrætte dyr kun for pelsens skyld har ofte været til
debat. Herhjemme har dyreværnsaktivister med mellemrum angrebet minkfarme og
sluppet dyrene løse med stor skade til følge for de pågældende minkavlere og den
omkringliggende natur. I branchen følger man naturligvis udviklingen og søger at påvirke omgivelsernes opfattelse af pelsdyrproduktionen ved at informere åbent om
produktionsmetoderne og invitere til åbent hus arrangementer m.v. Specielt på dyrevelfærdsområdet er det nødvendigt at kunne støtte sig til en uafhængig forskningsindsats, der kan bidrage med forslag til reelle forbedringer og også være med til at forklare, når eventuelle angreb på produktionsmetoderne er ubegrundede.
Generationsskifte, finansiering
De større og større pelsdyrfarme har de samme problemer med generationsskifte som
landbrugsbedrifterne i øvrigt. Det er vanskeligt for den unge at overtage på grund af
mangel på kapital og driftsledererfaringer. For pelsdyrfarmene og især for de jordløse
farme, er finansieringsproblemerne mere udtalte end for landbrugsbedrifterne. Der
kræves betydeligt større egenkapital, idet en jordløs farm er et usikkert investeringsobjekt. Er der derimod et større jordareal ved siden af, er mulighederne for at skaffe
kreditter bedre. Der er derfor også i pelsdyrbranchen behov for at udvikle alternative
generationsskiftemodeller og samarbejdsformer mellem den yngre og den ældre generation. Finansieringsmulighederne vil kunne forbedres via nye halkonstruktioner, der
har alternative anvendelsemuligheder og et initiativ på dette område er medtaget.
Ledelse, styresystemer
Også blandt pelsdyrfarme er der stor variation i indtjeningsforholdene og i produktiviteten som følge af forskelle i ledelse og styringsindsats, og der er et potentiale for at
forbedre indtjeningen via forbedret rådgivning, bedre pasning og bedre økonomistyring. Der er dog også som i landbruget i øvrigt behov for, at produktionsrådgivningen
og den økonomiske rådgivning samordnes bedre end det i dag er tilfældet. Data om
skindsalg og foderforbrug er tilgængelige og kan sammen med de økonomiske data
danne grundlag for analyser af den enkelte bedrift.
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Tabel 10.4. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi i pelsdyrproduktionen
Initiativer

Nordisk forskningsinstitution,
international centerdannelse

Initiativets karakter

Varetages af

Reorganisering af forskning, sik- Fødevareministeriet, DJF, branring af fremtidig indsats bedr. avl, chen, institutioner i Norden
fodring, sundhed og dyrevelfærd

Teknologier til behandling og
Teknologisk udviklings- og de- DJF, FØI, Landscentret Pelsdyr,
håndtering af gødning og ani- monstrationsprogram
Landscentret Teknik, Landsmalsk affald
centret Planteavl, fabrikanter og
brugere
Fælles pelserier

Udvikling og afprøvning m.h.p. Branchen
kvalitetsforbedring

Implementering af nye generati- Udvikling og demonstration
onsskiftemodeller

Landscentret Økonomi og Jura,
FØI, branchen, ejendomskonsulenter, finansieringsinstitutter

Nye halkonstruktioner

Branchen, Landscentret Pelsdyr
og finansieringsinstitutter

Udvikling og demonstration

Effektivisering af driftsøkonomisk Forskning, udvikling og demon- Landscentret Økonomi og Jura,
rådgivning
stration
Landscentret Pelsdyr, FØI, lokale
konsulenter og pelsdyrfarme

10.5. Fjerkræholdet
Tabel 10.5 giver en oversigt over mulige initiativer for fjerkræholdet.
Afsætningsmuligheder
Grundet den internationale konkurrence og hjemlige restriktioner på produktionsmetoderne har ægproduktionen bevæget sig fra et eksporterhverv til et hjemmemarkedserhverv, hvor der knapt er selvforsyning. Samtidig er der sket en differentiering af
produktionen i buræg, skrabeæg, æg fra fritgående høns og økologiske æg. Det er
fremover ikke tilladt at bygge nye buranlæg og fra 2012 skal eksisterende buranlæg
være udfaset. Satsning på dyrevelfærd og sikkerhed i produktionen synes at være
nødvendigt for at sikre adgang til konsummarkederne, men hvor stor en produktion
der kan afsættes til priser, der kan give en rimelig indtjening til producenterne, er i høj
grad usikkert. En mulighed for at underbygge en vækststrategi kan være systemer til
dokumentation, sporbarhed og sikkerhed i produktionen. Ca. 20 pct. af ægproduktionen afsættes i dag til produktionsindustrien. Der er formentlig snævre grænser for,
hvor meget denne vil betale for øget sikkerhed, dyrevelfærd m.v. Der er behov for et
initiativ der omfatter en strategisk analyse af ægproduktionens fremtidige produktionssystemer og afsætningsmuligheder.
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Udvikling inden for avlen er vigtig for tilpasningen af dyrene til fremtidens produktionssystemer og markedsforhold. Men det er umiddelbart vanskeligt at gøre noget under danske forhold, da avlsarbejdet sker i store udenlandske avlsselskaber.
Hovedparten af slagtekyllingeproduktionen (2/3) går til eksport som et standardprodukt og den internationale konkurrence er meget hård, bl.a. fra Østen og Sydamerika.
Desuden er der for tiden en overproduktion af slagtekyllinger i EU, hvilket kan indebære en reduktion af efterspørgslen efter danske kyllinger. På hjemmemarkedet sker
der en vis produktdifferentiering, men ud fra den samlede produktion udgør specialproduktioner kun omkring 1 pct.
Det er for fjerkræbranchen uhyre vigtigt, at der laves fælles regler internationalt, hvad
angår krav til dyrevelfærd, sundhed og opstaldning og at sådanne regler derefter søges
overholdt. I modsat fald kan især eksportproduktioner blive udkonkurreret, ligesom
import fra lande med mindre strenge krav giver ulige konkurrencevilkår på hjemmemarkedet. Der er medtaget et initiativ, hvor der fokuseres på de internationale konkurrencevilkår.
Teknologiudvikling
Også i relation til fjerkræbedrifterne er der problemer med håndtering og afsætning af
gødningen og fosforproblemet er stort, især ved ægproduktionen. Der er ofte tale om
store bedrifter, så behovet for gødningsaftaler kan være betydeligt, navnlig hvis der
skal sikres fosforbalance. Derfor er man også i fjerkræproduktionen interesseret i teknologi til gødningsbehandling. Fjerkrægødning, er relativt tørstofholdigt, og passer
godt ind i et biogasfællesanlæg til sammenblanding med fx tynd svinegylle. Det øger
den samlede gasproduktion.
Ved ægproduktionen er der problemer med at komme af med udsætterhøner, der i dag
aflives og går til destruktion. En omsætning via et biogasanlæg udstyret med formalingsanlæg og hygiejniseringstrin kunne være en mulighed. Dels øges gasproduktionen, dels recirkuleres næringsstofferne til planteavlen.
Der er et fortsat behov for udvikling af staldsystemerne især til den fremtidige ægproduktion, hvor burene skal finde afløsning i forskellige løsdriftssystemer. Derudover er
der særlige behov for teknologi, der kan reducere ammoniakudslip fra staldene. Det
mest relevante for fjerkræstalde vil være at rense ventilationsluften, idet det ikke er
nemt at reducere ammoniakafgang fra dybstrøelse.
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Sundhed
Antallet af Campylobacter tilfælde er steget kraftig siden 1992, men der er dog tegn
på at nye initiativer i branchen er ved at knække kurven med færre tilfælde i år end
sidste år. Med salmonellahandlingsplanen er det tilsyneladende lykkes at reducere antallet af salmonellapositive æg til under 1 pct. Der er dog stadig behov for at følge
udviklingen nøje og arbejdet er foreløbig overdraget til branchen. Newcastle disease
og Aviær influenca er frygtede sygdomme i fjerkræbranchen, da de medfører eksportrestriktioner, karantæne og nedslagtning af besætningen. Disse sygdomme udgør en
betydelig risiko for erhvervet. Omfattende angreb har man i dag næppe ressourcer til
at modstå. I den henseende er der behov for at undersøge mulighederne for sygdomsforsikringsordninger, som branchen har mulighed for at indføre.
Generationsskifte, finansiering
De store fjerkræbedrifter har de samme problemer med generationsskifte som andre
større landbrug. Det kan være vanskeligt for unge landmænd at skaffe finansiering til
de specialiserede enheder. Endvidere opfattes fjerkræproduktion af kreditgiverne som
hørende til det mere risikofyldte, blandt andet pga. ofte lille jordtilliggende. Der er
behov for at udvikle og afprøve alternative generationsskiftemodeller og samarbejdsformer mellem den yngre og ældre generation, så de store effektive bedrifter, der er
blevet skabt, kan sikres en fortsat drift.
Ledelse, styresystemer
Der er betydelig variation i driftsresultat fjerkræbedrifterne imellem og der er et potentiale for at forbedre indtjeningen via forbedret rådgivning, bedre pasning og bedre
økonomistyring. Specielt den driftsøkonomiske rådgivning og samordningen af denne
med produktionsrådgivningen kan forbedres. Kravene til finansiel styring og opbygning af et finansielt beredskab i bedrifterne er udtalt og også på dette område er der
udækkede behov.
Forskning og uddannelse
En forudsætning for fjerkræproduktionens fortsatte beståen og udvikling er, at der er
viden til rådighed om fodring, teknik, avl, sygdomsbekæmpelse m.v. I branchen er
der frygt for at den produktionsrettede forskning og undervisning bliver nedprioriteret
og ikke længere bevarer kritisk masse. Dette problem er formentlig gældende i mange
lande og en løsning kunne være, at man organiserede sig internationalt, fx i et nordisk
forskningscenter, der samtidig var i stand til at give undervisning på højt niveau og
efteruddanne rådgiverne.
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Tabel 10.5. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi i fjerkræholdet
Initiativer

Ægproduktionens
fremtid
internationalt perspektiv

Initiativets karakter

Varetages af

i Strategisk analyse af alternative FØI, Landscentret Fjerkræ, branudviklingsstrategier og markeds- chen
muligheder. Forskning, udredning

Sikring af lige konkurrencevilkår Politisk og administrativ oprust- Staten, branchen
mellem lande
ning og opfølgning
Teknologier til behandling og Teknologisk udviklings- og de- DJF, FØI, Landscentret Fjerkræ,
Landscentret Teknik, Landshåndtering af gødning og ani- monstrationsprogram
centret Planteavl, fabrikanter og
malsk affald og reduktion af ambrugere
moniakudslip fra stalde
Styrke beredskab over for syg- Udredning, udarbejdelse af plan, Branchen, Staten
domsrisici
implementering
Implementering af nye generati- Udvikling og demonstration
onsskiftemodeller

Landscentret Økonomi og Jura,
FØI, branchen, ejendomskonsulenter og finansieringsinstitutter

Effektivisering af driftsøkonomisk Forskning, udvikling og
rådgivning
demonstration

Landscentret Økonomi og Jura,
Landscentret Fjerkræ, FØI, lokale
konsulenter, fjerkræbedrifter

Nordisk forskningsinstitution, in- Reorganisering af forskning, sik- Fødevareministeriet, DJF, branternational centerdannelse
ring af fremtidig indsats vedrø- chen, institutioner i Norden
rende avl, fodring, sundhed og
dyrevelfærd
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11. Initiativer til vækst for det samlede landbrug
På baggrund af de opstillede 40 initiativer og indsatsområder til fremme af vækst i
delsektorerne er der nedenfor prioriteret og opsummeret en række fællesnævnere for
det primære jordbrug. De enkelte initiativer er et resultat af konklusionerne fra den
fælles workshop som blev afholdt den 8. december 2003 ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Skejby, hvor der blev prioriteret 10 initiativer for det samlede
landbrug.
De 10 initiativer vurderes at have særlig betydning for vækst i det primære landbrug.
Nogle initiativer er specifikt rettet mod enkelte sektorer, men for flere af dem vil der
være en effekt på tværs af driftsgrenene.
Blandt de 10 initiativer er i tabel 11.1 angivet fire initiativer, som vurderes at have
særlig høj prioritet. Disse fire initiativer omhandler, generel driftsledelse, bedre miljøteknologi til gødningshåndtering, certificering af primærproduktion og tilpasning af
bedrifter og produktionssystemer ved implementering af vandmiljøplan, pesticidhandlingsplan, vandrammedirektiv og naturplaner. Der er ikke foretaget en yderligere prioritering, men disse indsatsområder med højest prioritet, kan opfattes som sideordnede.
Tabel 11.2 viser tilsvarende de øvrige 6 initiativer som er prioriteret for det samlede
landbrug. Disse 6 initiativer er også opstillet sideordnet uden, at der er foretaget en
yderligere prioritering blandt disse.

I det følgende beskrives de enkelte indsatsområder.
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Tabel 11.1. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi - 1. Prioritetsområder
Initiativer

1)

Initiativets karakter

Varetages af

Forbedret ledelse og rådgivning
- Risikostyring
- Integrering af miljø, dyresundhed og
velfærd
- Rådgivningsmetoder med større effekt
- Ændringer i behov ved forventet
strukturudvikling

Forskning, udvikling og
demonstration
- Strategisk analyse.

DJF, FØI, Landscentret1), lokale
konsulenter og brugere

Teknologier til behandling af husdyrgødning og rensning af staldluft m.h.p. forbedret næringsstofudnyttelse og reduktion af lugtgener

Teknologisk udviklingsog demonstrationsprogram

DJF, Landscentret1) , FØI, fabrikanter og brugere

Certificering af primærproduktion m.h.p.
sporbarhed, kvalitetssikring og fødevaresikkerhed

Metodeudvikling, produktudvikling, markedsudvikling

Landscentret 1), DJF, FØI, interesseorganisationer, aftagere og
brugere

Tilpasning af bedrifter og produktionssystemer ved implementering af vandmiljøplan, pesticidhandlingsplan, vandrammedirektiv og naturplaner
- Videngrundlag og beslutningsstøtte
- Strategi for opnåelse af given naturtilstand og miljøeffekt
- Udnyttelse af frigjorte arealer og
bygninger

Forskning og udvikling

DJF, DMU, Landscentret Planteavl, FØI, Amterne og brugere

Initiativet varetages af flere kontorer på Landscentret.

Tabel 11.2. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi - 2. Prioritetsområder

1)

Initiativer

Initiativets karakter

Varetages af

Udformning af kontrakter m.h.p. at understøtte horisontale og vertikale netværksdannelser

Udvikling og demonstration

Landscentret1) , FØI, KVLøkonomi, leverandører og aftagere

Implementering af nye organisations- og
generationsskiftemodeller

Udvikling og demonstration

Landscentret Økonomi og Jura,
FØI, ejendomskonsulenter, finansieringsinstitutter, brugere

Ægproduktionens fremtid, produktionssystemer og afsætning

Analyse af udviklingsstra- FØI, Landscentret Fjerkræ, Ægtegier og markedsmuligbranchen
heder

Oksekødproduktionens fremtidige muligheder

Strategisk analyse af
problemer og markedsmuligheder

Dansk Kvæg, Kødbranchens
Fællesråd, Danish Crown, Landbrugsrådet

Effektivisering og organisering af den
fremtidige foderforsyning og grovfoderproduktion

Forskning, udvikling, demonstration

Landscentret1) , DJF, lokale konsulenter og kvægbrugere

Nye afsætningsmuligheder i den vegetabilske produktion til non-food og fødevarer

Strategisk analyse af
problemer og markedsmuligheder

FØI, Landscentret Planteavl og
Økonomi og Jura

Initiativet varetages af flere kontorer på Landscentret.
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Forbedret ledelse og rådgivning
Dansk landbrug står overfor betydelige udfordringer i de kommende år med fortsat
strukturudvikling og mere liberale markedsvilkår samtidig med, at krav vedrørende
miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed skal opfyldes. Det stiller omfattende krav til
ledelsen af bedrifterne og til rådgivningen. Der er brug for initiativer, der kan imødekomme behovene på centrale områder.
Risikostyringen skal styrkes for at imødegå såvel driftsmæssige, finansielle som markedsmæssige ricisi, herunder opbygning af passende beredskaber både finansielt og
ledelsesmæssigt.
Miljø, dyrevelfærd og husdyrsundhed skal integreres yderligere i rådgivning og ledelse og ses i sammenhæng med økonomien. Landmandens opgave er at søge helhedsløsninger på disse mangesidede problemstillinger, hvilket er vanskeligt set i forhold
til administrationen af miljøreglerne og støtteordningerne, hvor man normalt anskuer
tingene mere isoleret.
Den meget store spredning i driftsresultaterne bedrifterne imellem, viser at rådgivningen ikke i alle tilfælde har tilstrækkelig effekt og gennemslagskraft. Der er behov for
at se nærmere på rådgivningsmetoder, der skal tilpasses den enkelte landmands motivation og praktiske færdigheder, og der skal være bedre sammenhæng mellem økonomi- og produktionsrådgivning og de opstillede mål.
Strukturudviklingen går i disse år hastigt, og der gennemføres meget store investeringer, ofte for lånte penge. Det gælder derfor om at få tilpasset rådgivningsorganisationen til fremtidens behov med langt færre, men større bedrifter. Det vil derfor være relevant at iværksætte et strategiarbejde, der tager udgangspunkt i landbrugserhvervets
forventede tilstand i 2010-2015 og i dette lys ser på, hvordan den fremtidige rådgivning bør og kan organiseres.
Teknologier til behandling af husdyrgødning og rensning af staldluft
Den betydelig vækst i svinesektoren og en strukturudvikling i retning af større produktionsenheder stiller stadig større krav til gødningshåndteringen. Samtidig indebærer de store produktionsenheder lugtgener for de lokale omgivelser. Der er betydelig
interesse for at finde teknologiske løsninger således at krav til eget areal og gødningsaftaler kan mindskes. Sådanne teknologier vil formentlig omfatte separation, biogas,
syretilsætning til gyllen og luftrensning. Der er en udvikling i gang på dette område,
men der er behov for at styrke indsatsen teknologisk, ligesom der er behov for en de-
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monstrationsindsats og økonomiske vurderinger. I samme forbindelse er det vigtigt at
få udviklet et marked for gødningsfraktioner, primært hos planteavlsbedrifterne, der i
dag ofte viger tilbage for at modtage husdyrgødning p.g.a. tunge køretøjer på markerne og vanskeligheder med at dosere præcist og styre kvaliteten i planteproduktionen.
Certificering af produktion
Certificering giver mulighed for at spore råvarerne tilbage til producenten og indkøberne får dokumentation for kvalitet og for at kravene til produktionsmetoderne er opfyldte. Certificering kan få stor betydning efterhånden som kravene om fødevaresikkerhed, sporbarhed og miljøvenlig produktion vinder indpas. Certificering kan anvendes i tilknytning til en kontraktproduktion, men også uden der på forhånd er truffet
aftale med en køber. I sidstnævnte tilfælde vil køber kunne vælges af landmanden og
fordelen ved en certificering kan da være en lettere markedsadgang.
Certificering og mærkning vil også være et krav i forbindelse med indførelse af GMafgrøder i planteavlen. På dette område er der behov for yderligere analyser af mulighederne for sameksistens med økologisk og konventionel produktion samt sporbarhed
i produktionen.
Tilpasning af bedrifter og produktionssystemer ved implementering af vandmiljøplan,
pesticidhandlingsplan, vandrammedirektiv og naturplaner
Fra flere sider er der regelstramninger på vej, der vil påvirke landbrugets planteavl.
Stramningerne vil næppe føre til vækst i den samlede produktion, men for at afbøde
virkningerne er det nødvendigt, at dyrkningssystemerne tilpasses og udvikles. Vandmiljøplan III, der er under forberedelse, kan føre til nye stramninger i udnyttelsen af
N og P. Der er netop udsendt et forslag til ny pesticidhandlingsplan som bl.a. bygger
på en nedsættelse af behandlingsindekset til 1,7 ved udgangen af 2009 i gennemsnit
for hele arealet. På begge områder er der behov for viden og beslutningsstøtte.
Endelig vil en implementering af EU’s vandrammedirektiv betyde, at der skal ske en
regional udpegning af følsomme områder, hvor amterne skal træffe aftaler med landmændene om særlige foranstaltninger til beskyttelse af vandmiljøet. I områder der
udpeges til naturparker og habitatområder, kan der også blive tale om vidtgående indgreb i dyrkningssystemerne. I nogle områder vil restriktionerne formentlig blive af en
sådan karakter at arealer og bygninger bliver frigjort fra en landbrugsmæssig anvendelse. Af hensyn til udvikling og beskæftigelse i landdistrikterne er det væsentligt, at
de frigjorte ressourcer kan finde alternativ anvendelse enten i tilknytning til landbruget til aktiviteter, der ikke belaster natur og miljø eller i tilknytning til andre erhverv.
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Ovennævnte fire områder blev ved workshoppen betragtet som 1. prioritetsområder
som landbruget skal forholde sig til for at opretholde den nuværende produktion indenfor landbrugets hovedgrene. De følgende 6 indsatsområder har også høj prioritet,
men for flere af disse er der tale om initiativer som retter sig mod enkelte driftsgrene.
De 6 initiativer omhandler udformning af kontrakter og vertikal koordinering i landbruget, generationskiftemodeller, fremtidig produktion og afsætning af æg og oksekød, organisering af grovfoderproduktionen samt nye afsætningsmuligheder i den vegetabilske produktion.
Udformning af kontrakter mhp koordinering af netværksdannelser
Udformning af kontrakter, specielt m.h.t. økonomisk incitamentsstruktur, er en måske
upåagtet men vigtig del af et udvidet samarbejde inden for planteavlen og husdyrbruget. Fremover vil forskellige samarbejder være vigtige for bedrifternes tilpasning og
udvikling set i lyset af den betydelige strukturudvikling med større produktionsenheder og en højere grad af specialisering. Kravene til dokumentation og sporbarhed vil
stille nye krav til kontraktudformningen mellem bedrifter og aftagervirksomheder.
Det foreslås, at der etableres et demonstrations og udviklingsprogram på dette område, som inddrager rådgivnings- og forskningsinstitutioner samt leverandører og aftagere.
Implementering af nye generationsskiftemodeller
Den fortsatte udvikling mod færre og større bedrifter stiller store krav til kapitalbehovet og driftsledelse ved ejer- og generationskifte. Traditionel overtagelse på en gang
lader sig ikke praktisere i fremtidens landbrug. Således er det et indsatsområde som
går igen indenfor flere driftsgrene. Det er nødvendigt at anvende nye modeller, der i
højere grad end i dag bygger på et samarbejde mellem den gamle og den nye ejer, og
hvor ejendommen gradvis overdrages evt. via en selskabsdannelse og/eller et driftsfællesskab. Det gælder både ved generationsskifter inden for familien og til tredjemand. Der er behov for at udbrede kendskabet til nye modeller og behov for udvikling, demonstration og erfaringsudveksling på området.
Æg produktionens fremtid, produktionssystemer, afsætning
Ægproduktionen står over for nogle strategiske udfordringer i og med at hidtil anvendte bursystemer ikke længere må etableres og skal være udfaset i 2012. Der er
brug for en forsknings- og udredningsindsats, der kan give anvisning på en brugbar
markedsstrategi og anvise et produktsortiment. I forbindelse hermed er der brug for
en afklaring af, hvilke tekniske løsninger der kan afløse burdriften, og hvordan primærbedrifterne skal omstille sig og klare investeringskravene.
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Strategi for oksekødsproduktionen
En væsentlig del af oksekødproduktionen er direkte forenet med mælkeproduktionen.
Udsætterkøerne, slagtekalve- og ungtyreproduktionen foregår typisk på malkekvægbedrifter. Produktion af kødkvæg i ammekobesætninger foregår ofte på deltidsbedrifter. Skal dansk oksekødproduktion kunne forbedre sin indtjening og markedsføring, er
der behov for en ny strategi, der omfatter en større grad af professionel indsats, der
giver grundlag for en kvalitetsforbedring. Tilsvarende vil EU’s midtvejsreform skærpe kravene til økonomien i oksekødsproduktionen. Der er allerede forskellige initiativer i gang, men en mere grundlæggende strukturtilpasning i primærproduktionen og
en specialisering af oksekødproduktionen er nødvendig.
Effektivisering og organisering af den fremtidige foderforsyning og grovfoderproduktion
Med EU’s midtvejsreform afkobles arealstøtten, og det vil påvirke den indbyrdes
konkurrenceevne mellem afgrøderne. Samarbejde mellem bedrifterne om foderproduktion måske ligefrem en afkobling fra selve kvægbedriften til udførelse på en planteavlsbedrift, der specialiserer sig i foderfremstilling, kan være en mulighed. Foderforsyning og grovfoderproduktion er et vigtigt område for kvægholdet, hvor der er
behov for både forskning, udvikling og demonstration med sigte på at opnå en billigere foderforsyning.
Nye afsætningsmuligheder i den vegetabilske produktion til non-food og nye fødevarer
Med afkobling af arealstøtten kan det forventes, at flere arealer bliver marginaliseret,
dvs. tages ud af dyrkning med kornafgrøder. Dette vil åbne for nye former for planteproduktion og afgrødevalg.
Energiafgrøder kan tænkes at være en mulighed forudsat, at de økonomiske muligheder herfor er tilstede. Der har også været arbejdet på at øge afsætningen af afgrøder og
biomasse til industrielle formål, herunder til kompositter, papir, specialolier, m.v. I
det hele taget en række anvendelser, hvor der i dag bruges fossile ressourcer.
Bioteknologien vil også åbne op for nye anvendelsesmuligheder. På dette område vil
der komme større fokus på blandt andet 2. generations GM-afgrøder med nye produktegenskaber. Et skift fra herbicidresistente GM-afgrøder til afgrøder med nye
egenskaber til foder og fødevarer vil stille nye krav til både produktion og sporbarhed.
Samtidig er det et område som bør vurderes i forhold til forbrugernes efterspørgsel og
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præferencer. Der er brug for at skabe overblik over mulighederne via en strategisk
analyse.
Ovenstående initiativer vurderes at være afgørende for at landbruget kan opretholde
og udvide produktionen i de kommende år.
For de enkelte initiativerne er der ikke foretaget en kvantificering og vurdering af initiativernes effekt på længere sigt. Der er heller ikke taget stilling til en eventuel finansiering og hvilke aktører som i givet fald skal bidrage hertil.
Det er karakteristisk for stort set alle initiativer, at de kræver samarbejde mellem forskellige fagområder og mellem forskere, rådgivere og brugere. Fremtidens løsningsmodeller er komplekse og der kræves nye kompetencer af deltagerne.
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