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Mappe 1) 

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn 
Rasmussen, december 2016. 
 

 
I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og 
andet materiale.  
 

Landbrugets BNP-bidrag  
I 2013 var det danske BNP på DKK 1928,7 mia. iflg. Danmarks Statistik. I 2013 blev bidrag fra landbrug 
og fødevaresektoren opgjort til DKK 227 mia. + DKK 7 mia. i EU tilskud, svarende til totalt DKK 234 
mia. (Kirk 2014). Landbrug- og fødevareklynges bidrag på DKK 234 mia. udgjorde 8,2 procent af det 
danske BNP i 2013.  
 
Disse tal er fremkommet ved en afgrænsning af fødevaresektoren i henhold til DB07 branchekoder: 
 

• 010000 Landbrug og gartneri  

• 030000 Fiskeri 

• 100010 Slagterier 

• 100020 Fiskeindustri  

• 100030 Mejerier 

• 100040 Bagerier, brødfabrikker mv, 

• 100050 Anden fødevareindustri (Kirk 2014) 
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Eksport 
Danmark eksporterede i 2015 varer for DKK 636 mia. 2015 blev samtidig første år hvor 
Storbritannien ikke var at finde, på top 3 listen over Danmarks største eksportmarkeder (DST; 
Simonsen 2016). Top 3-listen over de største eksportmarkeder bestod af henholdsvis Tyskland, 
Sverige og Norge.  
 
I 2015 eksporterede landbrug- og fødevareklyngen DKK 135 mia., svarende til ca. 21 procent uden 

fisk og skaldyr af den samlede danske eksport.  
 
 
Landbrugssektoren eksport og andel i procent fordelt per produktgruppe for 2015. 

Produktgruppe Eksport i DKK mia. Andel i procent 

Svinekød 29 22 
Mejeriprodukter og oksekød 20 15 

Mink 11 8 

Korn og græsfrø 7 5 

Foder 6 4 
Drikkevarer 6 4 

Olier, fedtstoffer og vegetabiller  4 3 

Fjerkræ 3 2 

Grønsager, frugt og nødder 3 2 
Enzymer 8 6 

Agro-maskiner 12 9 

Øvrige fødevarer  21 16 

Øvrige biobaserede produkter 5 4 
Samlet eksport 135 100 
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I følgende tabel er detailopdelingen vist over tid på grupper 
 

Fødevareklyngens eksport fordelt på hovedgrupper 

 

(Landbrug & Fødevarer 2015b). 

 



 

4 

 

 

Danmark har en positiv handelsbalance. Vi eksporterer derfor mere end vi importerer. I 2015 
importerede fødevareklyngen inklusiv fisk og skaldyr for samlet DKK 105 mia., mens klyngens 
samlede eksport var DKK 157 mia. (Landbrug & Fødevarer 2015b).  
Handelsbalancen i 2015 blev opgjort til DKK 63 mia. (DST 2015). Til den positive handelsbalance 
bidrog fødevareklyngen med DKK 52 mia. (157 – 105) eller 83 procent af det samlede danske 
overskud på handelsbalancen (DST; Landbrug & Fødevarer 2015b).   
 
Som vist i tabel ovenfor, bidrager svinekød med 22 procent til den samlede danske eksport. Derved er 
svinekød den største danske produktgruppe i den samlede landbrugseksport.   
En interessant udvikling i den danske eksport er stigningen i eksporten af danske smågrise. I 2000 
blev der eksporteret 1,1 mio. smågrise, mens der 14 år senere i 2014 blev eksporteret 11,3 mio. 
smågrise, næsten udelukkende til Tyskland. Denne eksportstigning svarer til næsten en tidobling på 
blot 14 år. Årsagerne hertil er, at opfedning af svin i Tyskland er billigere, slagteomkostningerne pr. kg 
mindre og ikke mindst en særlig og fordelagtig momslovgivning, Pauschalmoms (se artikel herom) 
 
Antallet af slagtede svin på danske slagterier er faldet stødt i takt med at eksporten af smågrise er 
steget. I 2014 blev der i slagtet 18,9 mio. svin i Danmark og i 2016 er dette tal faldet til 18,2 slagtede 
svin i Danmark. (DST; Effektivt Landbrug 2016). Faldet forventes at falde med yderligere 700.000 i 
2017 (Landbrugsavisen 2016). Danish Crown slagtede i året 2015/16 ca. 22 mio. svin, hvoraf ca. 13,9 
mio. blev slagtet i Danmark (Danishcrown.dk). Det er derfor en tendens, at danske slagtesvin i stigende 
omfang slagtes i udlandet i stedet. Dette bevirker og har bevirket, at de danske slagterier mister 
arbejdspladser. Siden 2005 opgøres, at op mod 8000 slagterimedarbejdere har mistet deres job 
(Rudbeck 2015). 
 
Dansk landbrugseksport har de seneste år været under pres, som følge af blandt andet den russiske 
handelsembargo mod import af stort set alle fødevarer fra Europa. Yderligere har mælkebaserede 
produkter også haft svære forhold ikke mindst på grund af den kinesiske nedgang i import (Landbrug 
& Fødevarer 2014, 2015). Samlet set resulterer dette i lavere verdensmarkedspriser og dermed også 
mindre afregningspriser til landmændene og dårligere økonomi.  
 
Siden 2013 har eksporten til Kina dog oplevet markant vækst for svinekød, hvor Kina inklusiv Hong 
Kong nu er den næststørste aftager af de danske landbrugsvarer (Landbrug & Fødevarer 2014). 
Eksporten fra fødevareklyngen indebærer udover primærerhvervene også de afledte følgeerhverv.  
 
De danske landbrugsvarer markedsfører sig på store mængder af ensartet kvalitet efter 
kundespecifikation, fødevaresikkerhed, forsyningssikkerhed, dyrevelfærd og ressourceeffektivitet. 
Dette har givet en markedsføring, hvor danske fødevarer kan opnå kvalitetstillæg på 
eksportmarkederne.  
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Et eksempel på kvalitet og fødevaresikkerhed er det lave danske forbrug af antibiotika i dansk 
landbrug.  
 
Figur Forbrug af antibiotika i Europa opgjort af Eurostat (Landbrug & Fødevarer 2016)

 
Af figuren fremgår, at Danmark er i blandt de nationer med det laveste forbrug af antibiotika.  
 
De økologiske varer har oplevet en markant stigning i eksporten fra DKK 230.000 i 2003 til DKK 2 mia. 
i 2015 (DST). Der  er større import end eksport af økologiske produkter. (DST, Statistikbanken). Det er 
primært mejeriprodukter, der har drevet væksten i den økologiske eksport. Men eksporten i forhold til 
den samlede landbrugseksport er marginal.  
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I nedenstående tabel belyses eksport opdelt på lande med beskæftigelses effekt.  

 
Tabel hentet fra Effektivt Landbrug 09.11.2016. 
 
Det totale antal beskæftigede relateret til eksportlandene kan opgøres til 95.000 personer i 2015. 
Heraf har 40.000 beskæftigede relation til eksportmarkeder uden for EU. Tabellen understreger 
landbrugseksporten internationale spændvidde og vigtigheden af at være konkurrencedygtig.   

 
Beskæftigelsen  
I 2014 opgjorde Landbrug og Fødevarer (2015) fødevareklyngen til 172.000 beskæftigede. Dette 
indebar 118.000 i fødevareerhvervet og 54.000 i afledte støtteerhverv. 
Ifølge Danmark Statistik var den samlede beskæftigelse i fremstillingsindustrien 292.000 ultimo 
september 2016 og beskæftigelsen på landbrugsbedrifter var 70.000 personer (ejere og ansatte).  
Ud fra disse oplysninger kan det udledes at beskæftigede i fremstillingsindustrien fra fødevareklyngen 
udgør ca. 48.000 personer (118.000-70.000) plus en skønsmæssig andel på 10.000 af de 54.000 
beskæftigede i støtteerhverv. Det vil sige omkring 20 procent af de beskæftigede i dansk 

fremstillingsindustri relaterer sig til fødevareklyngen.  

 
Landkommunerne nyder godt af landbruget og fødevareerhvervets beskæftigelse. Det skyldes at en 
stor andel af fødevareklyngens produktion bliver produceret i både land- og yderkommunerne 
(Landbrug & Fødevarer 2014). Landkommunerne profilerer sig på, at fødevareklyngen og de deraf 
afledte erhverv, beskæftiger omkring 10-12 procent af det totale antal beskæftigede i 
Landkommunerne (Landbrug & Fødevarer 2014).  
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Økonomien i det danske landbrug 
Det danske landbrug er gensidigt afhængighed med fødevaresektoren. Den gensidige afhængighed ses 
når økonomien i landbruget følgende påvirker økonomien i hele fødevareklyngen. Det skyldes at en 
stærk og sund økonomi i landbruget er afgørende for, at råvare grundlandet bliver produceret og 
leveret til de andre enheder i værdikæden (Landbrug & Fødevarer 2015). De danske landmænd 
omtales ofte som et hårdtarbejdende folk, der typisk dedikerer deres livsformål, til at drive deres 
landbrug (Mortensen 2014; Bjerregaard 2015).  
 

Indtjening og rentebelastning. Patriotisk Selskab, driftsanalyser 2000-2015. 
 

 

 

(Kilde: Patriotisk Selskab, driftsanalyser 2015/16 Figur 10 side 21). 

Tabellens grønne søjler er den samlede indtjening efter aflønning af ejers manuelle- og 
driftslederindsats, men før renteudgift og skat.  

Kurven viser rentebelastningen til eksterne finansieringskilder igennem årene. 

Det gennemsnitlige årlige underskud pr bedrift er opgjort til DKK 108.000 i medlemskredsen i 

perioden 2000-2015.   
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Den tungeste økonomiske post har for de danske landmænd i mange år været gældsposterne. I 
nedenstående figur er gældsudviklingen fra 2007 til 2014 præsenteret.  
 
 

 
(Tabel fra Landbrug og Fødevarer 2015) 
 
I tabellen fremføres en stigning på knapt 25 procent for landbrugets samlede gæld, fra 2007 til 2014 
(Landbrug og Fødevarer 2015). Den samlede gæld for det danske landbrug er over DKK 370 mia.  
De ca. 10.000 heltidsbrug har en gæld på DKK 265 mia. i 2014, hvilket giver en gennemsnitlig gæld 

på ca DKK 25 mio pr. heltidslandbrug.  

 

 
 


