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Landbrugets Økonomi – på 15 min

1. Efter 2 gode år er landbruget bedre stillet end i lang tid.

2. Afvikling af bankgæld samt ekstremt lave renter gør gæld 
mindre problematisk og giver nye frihedsgrader.

3. Dog er usikkerheden også ekstraordinær stor. Tøvende 
investeringslyst.

4. Inputfaktorerne er dyre i DK, kapital er billig - derfor har vi et 
effektivt landbrug med høj gæld.

5. Ethvert erhverv har vindere og tabere. Man bør skelne mellem 
om landbruget er i krise eller om landmænd er i krise.



1.   Efter 2 gode år er landbruget bedre stillet end i lang tid.
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2015 til 2021, ligger dette på ca. 1.125 t.kr. for de store brug med mere end to helårsarbejdere, mens 

det er på henholdsvis 665 og 543 t.kr. for de mellemstore brug og deltidsbrugene. Selv om de store 

brug har en væsentligt mere varierende indkomst, ligger deres gennemsnitlige løbende indkomst over 

tid noget over niveauet for de andre størrelsesgrupper. Dette hænger godt sammen med den større 

risiko, disse producenter har påtaget sig med store investeringer i landbrugsaktiver. 

1.7 Perspektiver de kommende år 

2020 ser ud til at blive det samlet set økonomisk bedste år i nyere tid til trods for de mange uforudsete 

tildragelser, som året har budt på. I figur 1.13 sammenholdes indkomst efter finansielle poster med 

arbejdsvederlaget for brugerfamilierne siden år 2000. Figuren viser, at 2020 for landbrugsbedrifterne 

i gennemsnit ser ud til at blive det klart bedste år i perioden.     

Figur 1.13 skal forstås på den måde, at hvis forholdet er over 1, er indkomsten højere end det bereg-

nede arbejdsvederlag for brugerfamilien. Med andre ord er overskuddet stort nok til både at dække 

ejernes løn samt give en vis forrentning af ejerens egenkapital, såfremt tallet er større end 1. Er for-

holdet positivt men under 1, er der et beløb til dækning af familiens arbejdsvederlag, men beløbet er 

mindre end, hvad der kunne opnås ved at allokere arbejdstimerne i alternativ beskæftigelse. Er for-

holdet negativt, er der ikke overskud før aflønning af brugerfamilien.  

I denne sammenhæng skal det nævnes, at beregningen bag figur 1.13 er foretaget for landbruget som 

helhed på sektorniveau, hvorfor deltidsbedrifterne, som normalt ikke får aflønnet brugerfamiliens 

arbejdskraft i særlig høj grad, vil trække gennemsnittet ned. Desuden dækker gennemsnittet også over 

en stor variation på tværs af de forskellige driftsformer og på tværs af de enkelte bedrifter.  

Figur 1.13: Indkomsten efter finansielle poster i relation til arbejdsvederlaget til brugerfamilien 

Kilde: Egne beregninger baseret på tabel 1.1 og tidligere årgange 

 Tal > 1 Der er penge til aflønning af egenkapital

Finanskrisen

Ruslandskrisen
+mælkepris



2. Afvikling af bankgæld samt ekstremt lave renter gør gæld 
mindre problematisk og giver nye frihedsgrader.

Hvad skal frihedsgraderne bruges til?

Kilde: DST Statistikbanken og egne beregninger
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Skal vi bygge stalde?
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Figur 1.14: Investeringer og afskrivninger (mio. kr.) 

 
Kilde: Danmarks Statistik (b) 

 

Den positive udlægning af den lave investeringslyst er, at landmændene har gjort præcis, hvad de er 

blevet rådet til – nemlig at konsolidere sig og nedbringe gældsprocenten. Det betyder også, at land-

bruget er langt mere robust over for institutionelle ændringer, der kræver investeringer og tilpasnin-

ger. Den negative udlægning er, at såfremt bygningsinvesteringerne vedbliver med at blive udskudt, 

vil der på et tidspunkt være sket en uhensigtsmæssig stor nedslidning af bygningsmassen med deraf 

afledt negativ effekt på produktionens omfang og produktivitetsudviklingen. 

 

Fra 2023 bliver der udrullet en ny landbrugspolitisk ramme i form af en ny fælleseuropæisk land-

brugspolitik (CAP). Meget forhandles stadigt, og der er på nuværende tidspunkt ikke megen konkret 

viden om den kommende CAP. Der vil dog komme en række såkaldte eco-schemes og såkaldte kon-

ditionalitetskrav, der er henholdsvis etårige frivillige ordninger, hvor landbrugeren får en økonomisk 

kompensation for at gøre ”noget ekstra” i relation til miljø, klima og biodiversitet, og forøgede krav 

for at opnå det, vi i dag kender som grundbetaling og den grønne støtte. De skitserede ordninger kan 

muligvis føre til en genopståen af fjernbrak. Ses dette sammen med regeringens ønske om udtagning 

af (kulstofrig) landbrugsjord og den målrettede kvælstofregulering, kan det lokalt medføre væsentlige 

reduktioner af de dyrkede arealer.  

 

De kommende år ser således ud til at indeholde en række usikkerhedsmomenter, hvoraf nogle er 

knyttet til de politiske rammevilkår. Det er derfor anbefalelsesværdigt, at der hurtigt skabes mest 

mulig afklaring om de sidstnævnte forhold, så landmændene har et bedre grundlag for at til- eller 

fravælge fremtidige investeringer i jordbrugssektoren og derved sikre en hensigtsmæssig udvikling i 

produktiviteten. 

Der er ikke bygget mange stalde efter 2008



3. Dog er usikkerheden også ekstraordinær stor. 
Tøvende investeringslyst.

Kina

Klima



Men er der penge i det, er landmanden klar…

Spinat til frø

Biogas



Blikket op: Hvordan tjener vi penge i fremtiden?

Status p.t.



4. Inputfaktorerne er dyre i DK, kapital er billig 
- derfor har vi et effektivt landbrug med høj gæld.

Arbejdskraft

Kapital

X antal output kan 
produceres med disse inputHældning= −

𝑃𝑟𝑖𝑠𝐴
𝑃𝑟𝑖𝑠𝐾

Minimere
omkostninger



Normaldosering 1,5 L/ha
Pris DK ca. 500 kr /L
DK: 0,4-0,5 L

Et praktisk eksempel…



 

Landbrugsbarometer 2019 
En vurdering af dansk landbrugs relative 
konkurrenceevne udtrykt ved forskelle i 
produktionsmuligheder og i udnyttelsen af disse 
 

 

 
 
 
 
Mette Asmild 
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Vi vil også i fremtiden 
have et landbrug, der er 
kapitaltungt, og er 
tvunget til høj 
effektivitet…

NB. Gode finansieringsmuligheder 
er også et gunstigt rammevilkår.



5. Ethvert erhverv har vindere og tabere. Man bør skelne mellem 
om landbruget er i krise eller om landmænd er i krise.
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Spørgsmål og diskussion….


