
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  1 

 

Landbrugets indtjening er kendetegnet ved 

store udsving og international konkurrence 

 

Landbruget er kendetegnet ved mindre virksomheder i et 

globalt perspektiv, der producerer til et globalt marked. 

Derudover er bytteforholdet, dvs. forholdet mellem afreg-

ningspriser og priserne på inputfaktorerne, faldende over 

tid. Dette stiller samlet set løbende krav til produktivitets-

udviklingen. 

 

Landbruget er derudover karakteriseret af en strukturud-

vikling, der går mod færre, men større (og mere specia-

liserede) bedrifter. Antallet af heltidsbedrifter er således 

faldet fra 22.500 bedrifter i år 2000 til 8.800 bedrifter i 

2019. Samtidig er gennemsnitsarealet pr. heltidsbedrift 

steget fra 85 ha. til 200 ha. Strukturudviklingen forventes 

at fortsætte i de kommende år. Som følge af strukturud-

viklingen falder antallet af beskæftigede i landbruget 

også. 

 

Den danske landbrugssektor er et konkurrenceudsat er-

hverv, der i høj grad er orienteret mod de internationale 

markeder. Priserne er derfor også overvejende givet af 

den globale udvikling, og danske landmænd kan som 

udgangspunkt ikke påvirke verdensmarkedspriserne på 

fødevarer. En stigning af produktionsomkostningerne i 

Danmark vil derfor ikke give danske landmænd mulighed 

for at overvælte omkostningerne til forbrugerne eller an-

dre led i fødevarekæden. Dog vil der på længere sigt ske 

en vis tilpasning i landmandens omkostninger gennem 

en tilpasning af jordværdien. 

 

Produktionsmulighederne i landbruget er i de enkelte år 

i høj grad defineret ud fra de rådende vejrforhold. Sam-

men med øvrige udsving på verdensmarkedet betyder 

det, at landbruget er meget følsomt over for eksterne fak-

torer, der ligger uden for kontrol af den enkelte bedrift. 

Samlet betyder det, at der er stor forskel i landbrugets 

indtjening fra år til år. 
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Kilde: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, 'Landbrugets Økonomi', flere årgange. 

Bilag 16: Økonomi 

Økonomiske nøgletal 

Marts 

2021 

Økonomiske nøgletal for landbruget
Antal heltidsbedrifter 8.800        bedrifter

Antal fuldtidsbeskæftigede i primærproduktionen 50.000      fuldtidsbeskæftigede

Dyrket areal 2.600.000 ha.

Heraf økologisk areal 300.000    

Andel af Danmarks samlede areal 61             pct

Produktionsværdi, landbrug og gartneri, gns. 2010-2019 79             mia. kr.

Værdiskabelse (BVT), landbrug og gartneri gns. 2010-2019 26             mia. kr.

Andel af Danmarks samlede værdiskabelse (BVT), gns. 2010-2019 1,2            pct.

Indtjening inden ejeraflønning, landbrug og gartneri, gns. 2010-2019 5,4            mia. kr.

Indtjening efter ejeraflønning, landbrug og gartneri, gns. 2010-2019 -2,5           mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik (JORD2, AREALDK, OEKO1, NABP69 og særudtræk) samt IFRO, Landbrugets Økonomi, flere årgange


