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Den aktuelle økonomi i landbruget 

Svineproduktion: 

Svineproducenterne har over sommeren oplevet et markant fald i svinenoteringen. Det gælder både 

for prisen på smågrise og afregningsprisen på svinekød. Samtidig med dette markante fald i 

noteringerne har svineproducenterne også oplevet stigende foderpriser. Det gælder både korn, protein 

og færdigblandinger. 

 

To væsentlige årsager til de faldende priser er dels en fortsat udvikling af svinepest i Polen og i den 

østlige del af Tyskland, men også at Kina har genstartet egen svineproduktion og således i 

kombination med den europæiske svinepest har sænket importen af svinekød. Denne kombination 

har i særdeleshed givet problemer for eksportører af smågrise til Polen og Tyskland. 

 

Vi forventer, at markedet vil rette sig over tid, men hvor lang tid, denne tilpasning vil tage, er til 

gengæld usikker. 

 

Et fald i noteringen samtidig med en stigende foderpris kan mærkes på likviditeten hos de enkelte 

svineproducenter. I ØkonomiNyt nr. 51 beskrev vi en forventning om endnu et godt økonomisk år 

for svineproducenterne, men de ændrede markedsvilkår har medført, at mange svineproducenter, 

særligt smågriseproducenter, kører med underskud i øjeblikket. Dermed er deres produktion også 

blevet likviditetskrævende. 

 

Langt de fleste svineproducenter har ladet sig konsolidere og har derfor opbygget en 

likviditetsreserve, som dermed giver den fornødne robusthed til at stå igennem denne lavkonjunktur. 

 

Vi forventer derfor, at det overskud, der blev opbygget i foråret, sættes til i efteråret og resulterer i et 

mærkbart underskud for de fleste. 

 

Mælkeproduktion: 

Mælkeproducenterne har oplevet stabile mælkepriser over året, hvilket er glædeligt. Men også 

mælkeproduktionen oplever stigende udgifter til foder og andre omkostninger, der er en naturlig del 

af produktion af mælk. 

 

Mælkeproducenternes økonomiske udvikling har været stabilt positiv i det første halvår. Det forventer 

vi også vil være gældende for andet halvår. Udbytter i grovfoder kan naturligvis påvirke det 

økonomiske resultat for året. Vi forventer, at de fleste mælkeproducenter vil opnå et positivt resultat 

for 2021, med en positiv konsolidering og et positivt likviditetsoverskud. 
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Planteavl: 

Høsten er så småt overstået, og der er konstateret en meget stor variation i udbytter. Det generelle 

billede er, at udbytterne ligger omkring 10% under gennemsnittet. Det gælder stort set for alle 

afgrøder, men mest markant på vårbyggen. 

 

Det er meget glædeligt for planteavlerne, at prisen på korn har været stigende. Især har prisen på raps 

været stejlt stigende. Disse prisstigninger kompenserer for faldet i udbytter, og dermed har 

planteavlerne udsigt til et fornuftigt økonomisk resultat i 2021, med overskud og positiv likviditet. 

 

Enkelte planteavlere har i foråret prioriteret afdækning af korn og raps til en lavere pris – med det 

formål at opnå budgetsikkerhed. For disse planteavlere vil dette netop i år tage toppen af det 

økonomiske resultat. 

 

Den generelle økonomiske situation 

I alle vores ØkonomiNyt har vi behandlet emnet ”Den generelle økonomiske situation”. Årsagen til 

det er, at landbrugets økonomiske situation er helt afhængig af den nationale og den internationale 

økonomiske udvikling. Det gælder både afsætning og prissætning på varer, og har betydning for de 

finansielle rammevilkår for landbruget.  

 

Vi har over en lang periode beskrevet udviklingen i gældsætningen, både nationalt og internationalt. 

Denne gældsætning har været drevet af at skaffe økonomisk stimuli med det formål at skabe vækst i 

de vestlige økonomier efter finanskrisen. Med Corona-virussens indtog er denne gældsætning blevet 

øget yderligere, dels for at finansiere et truende økonomisk kollaps ved nedlukning af 

samfundsaktiviteterne men også for finansiering af sygdomsbekæmpelse. 

 

Den øgede gældsætning har medført stigende likviditet i markedet, som igen har medført stigende 

priser på aktiver. Den negative rente, som er en konsekvens af den overskudslikviditet, der pumpes 

ind i samfundet, har blandt andet medført stigende boligpriser og spekulationer i aktier. Priser der 

efter vores opfattelse ikke er realpriser, men priser der er båret af markedet. 

 

Der tales meget om inflationsrisiko, der naturligvis kan være et resultat af dette likviditetsoverskud. 

Centralbankerne er meget opmærksomme på at regulere dette likviditetsoverskud, således at 

gældsætningen kan minimeres, men også så denne kunstige stimulering ikke får de økonomiske 

forventninger til aktivers værdi til at løbe løbsk. 

 

Vi ser derfor i øjeblikket de første tegn på, at centralbankerne ønsker at reducere disse stimuli, med 

den konsekvens at de finansielle markeder omgående reagerer negativt med faldende rente. Det er en 

vanskelig balancegang for centralbankerne. Der er ikke langt mellem inflations- og 

recessionsøkonomi. 

 

Vi er som forbrugere og låntagere blevet afhængige af, at huspriser, aktier og andre aktiver løbende 

stiger i værdi. Denne afhængighed kan ikke fortsætte i det uendelige. Derfor skal centralbankerne på 

sigt skifte kurs i deres økonomiske politik og stramme til. 

 

Den nødvendige opstramning på den lempelige økonomiske politik skal medføre et fald i aktivernes 

værdi og dermed et rentefald. Det er årsagen til, at vi anbefaler fortsat konsolidering, og at landbruget 

fastholder sin realkreditbelåning i variabel rente. 
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De landbrugspolitiske forhandlinger 

I skrivende stund er der endnu ikke indgået en aftale omkring den nye landbrugspakke, og heller ikke 

EU har endnu vedtaget den nye landbrugsaftale omkring EU–tilskud. To områder, der vil påvirke 

landbruget betydeligt. 

 

Vi må forvente en vis parallelitet i de to løbende forhandlinger – den i EU og den mellem Folketingets 

partier. 

 

Vi skal indstille os på, at EU–støtteordninger i fremtiden flyttes rundt, således at tilskud bliver gjort 

afhængige af den enkelte landmands miljøindsats i forhold til biodiversitet og ekstensivering af 

urentable arealer. 

 

Med hensyn til de løbende landbrugsforhandlinger, så omhandler de reduktionskrav til CO2-

belastningen og reduktionskrav til udledning af kvælstof. –Begge områder med betydelig brutalitet 

for landbruget. Den helt store opgave i de landbrugspolitiske forhandlinger er at finde balancen i, 

hvem der skal bære byrden for den kommende klimahandlingsplan. 

 

Vi må håbe på, at jo større reduktionskrav, desto flere penge følger der med til landbruget. Et 

sammenfald i ny struktur for EU–tilskud og store reduktionskrav vedtaget i en ny landbrugspakke 

kan få voldsomme økonomiske konsekvenser for landbruget. 

 

Ud over ovenstående påvirkninger og krav til landbruget, så vil landbrugets fremtidige finansiering 

også være betinget af, at landbruget lever op til forskellige miljømæssige standarder, hvor landbruget 

skal kunne dokumentere, at disse standarder overholdes for at kunne optage lån. 

 

En forenklet beskrivelse kan være, at hvis du vil låne til en bil, skal den opfylde visse miljømæssige 

minimumstandarder. Sådanne betingelser kommer landbruget også til at blive stillet overfor ved 

fremtidige lånoptagelser. 

 

Landbruget skal derfor forvente forandringens vinde over sig, men vi må håbe på, at landbruget får 

den fornødne tid til at tilpasse sig de nye vilkår. 

 

 

 

Økonomi og Regnskab. 


