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Den aktuelle økonomi i landbruget 

I ØkonomiNyt 52 gav vi en opdatering af økonomien i de forskellige produktionsgrene sammen med 

vores forventninger til de enkelte produktioners resultater for året. 

 

For mælkeproduktion og planteavl er vores forventninger uforandrede i forhold til ØkonomiNyt 52, 

hvorfor vi henviser hertil. 

 

Med hensyn til økonomien i svineproduktionen og i særdeleshed økonomien i produktion af smågrise, 

er den økonomiske udvikling desværre blevet mere negativ end oprindeligt forventet. Dette skyldes 

primært en fortsat stigning i foderpriser og en fortsat meget lav notering, særligt på smågrise. 

 

Produktionen af smågrise er ved at være særdeles likviditetskrævende, og flere smågriseproducenter, 

særligt de der er tvunget til at købe korn til produktionen, er ekstremt udfordrede. De 

svineproducenter, som sælger deres grise afregnet efter puljenotering og/eller til udlandet, er dem, 

som vil være særligt økonomisk udfordrede med de nuværende bytteforhold. Der er i skrivende stund 

ikke udsigt til forbedring i noteringerne på smågrise og heller ikke til et fald i korn- og foderpriser. 

Dette resulterer i et ekstremt dårligt bytteforhold. 

 

Selvom mange svineproducenter har formået at konsolidere sig i de gode tider, så er det aktuelle 

dårlige bytteforhold ekstremt likviditetskrævende, og vil for nogle producenter blive mere end 

vanskeligt at kunne få finansieret. Vi ser derfor de første tegn på, at nogle smågriseproducenter er på 

vej til at stoppe deres produktion, for på den måde at få stoppet tabet og dermed få tabsbegrænset 

mest muligt. 

 

Andre smågriseproducenter benytter lejligheden til at få deres besætning saneret og dermed få indkøbt 

en ny sund stambesætning. 

 

Det er rigtig vanskeligt at forudsige, hvornår dette bytteforhold retter sig igen, og hvornår det 

likviditetsunderskud, der skabes, er tjent ind igen. Vi må forvente et særdeles økonomisk vanskeligt 

2022 for især smågriseproducenterne. 
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Integrerede svineproduktioner med eget dyrket korn, der dækker forbruget i svineproduktionen, har 

det stærkeste økonomiske udgangspunkt og vil formentlig kunne stå igennem denne økonomiske 

krise uden alvorlige økonomiske tab. 

 

Den generelle økonomiske situation 

Også i dette ØkonomiNyt behandler vi emnet ”Den generelle økonomiske situation”. Årsagen er 

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

økonomiske udvikling. Derfor er det vigtigt, fortsat at holde øje med de internationale økonomiske 

strømninger. 

 

Læsere af dette ØkonomiNyt, og de, der beskæftiger med/bekymrer sig om økonomi generelt, er fuldt 

ud klar over, at det finansielle marked er ekstremt spekulativt. De helt store kapitalinteresser tjener 

faktisk på at spekulere i disse markeder. 

 

Der skrives og tales om stigende og permanent inflation, midlertidig inflation, stigende rente, stigende 

vækst osv. En artikel i Børsen den 22. november 2021 havde overskriften ”Højvande i finanshavet 

har løftet alle både”. Her blev beskrevet, hvordan den historiske ekspansive pengepolitik står bag den 

voldsomme opkøbsiver, der har været på forskellige aktiver de sidste par år. 

 

Denne ekspansive pengepolitik er gennemført for at stimulere samfundsøkonomien og for at sikre en 

generel vækst. Dette højvande kan ikke fortsætte. På et tidspunkt vil centralbankerne tvinges til at 

sætte bremserne i ved at sænke denne pengepolitiske stimulans. 

 

Det helt grundlæggende problem med den pengepolitiske stimulans ligger i, at den er skabt af øget 

gældsætning. En gældsætning der siden finanskrisen og nu med coronakrisen har været stigende. 

Denne gældsætning kan selvfølgelig ikke fortsætte, og derfor står centralbankerne med en særdeles 

vanskelig opgave i at få bremset op. 

 

Den korte rente har været upåvirket af det spekulative finansielle marked, og skal vi tage 

udgangspunkt i de signaler, der ligger i den korte rente og dens fastlåste position, så må vi forvente 

en generel afmatning i den generelle økonomi. Dermed også sagt, at den stigende inflation må 

forventes at være af midlertidig karakter. 

 

Det må således betyde, at det finansielle højvande vil aftage, og der må forventes en periode med 

”ebbe”. Når det sker, vil der opstå en udligning i aktivernes værdiansættelse, og det er i nedadgående 

retning. Det er ikke en naturlov, at vækstkurver altid skal være stigende. 

 

Landbrugets realkreditfinansiering 

Langt den største del af landbrugets realkreditfinansiering ligger i lån med kort rente. Der er tale om 

cibor3, cibor6, F3 og F5 – for F3 og F5 dog i begrænset omfang. 

 

For at stille en bankfinansiering til rådighed har flere banker i de sidste par år presset landmænd til, 

at en del af realkreditbelåningen skulle være med fast rente – ofte et sted mellem 30 og 40% af den 

samlede belåning i realkreditten.  

 

Enkelte landmænd har af egen drift valgt en sådan kombineret finansiering med henholdsvis lån i kort 

rente og traditionelt obligationslån med 30-årig løbetid. 
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Den væsentligste årsag til disse valg er, at der ønskes en risikoafgrænsning. Ser vi isoleret på disse 

kombinereringer af kort og fast rente i finansieringerne, sammenholdt med ovenstående generelle 

forventninger til væksten i samfundet, så skal landbrugets realkreditfinansiering som hovedregel ligge 

med mest mulig finansiering i kort rente. Landbruget er langt mere følsomt på udsving i 

markedspriser end udsving i renten, og bør derfor være mere koncentreret om den markedsmæssige 

udfordring på afsætning og prisdannelse på varer end på renten. 

 

Landbruget er finansieret forskelligt og bør derfor altid vurderes individuelt. Forskelle i solvens, 

renteniveau i forhold til omsætning, forholdet mellem mængde af banklån og den samlede 

gældsbelastning og det enkelte landbrugs følsomhed overfor markedsudsving er faktorer, der har 

individuel betydning. 

 

Økonomiudvalgets beretningsmøde 

Allerede nu kan vi varsle økonomiudvalgets beretningsmøde, der afholdes tirsdag den 8. februar 2022 

kl. 19.30 i Følle. 

 

Ud over de sædvanlige beretninger fra formanden for økonomiudvalget og fra chefkonsulenten, er 

der valg til udvalget og gennemgang af de første foreløbige regnskaber for de enkelte 

produktionsgrene. 

 

Formand for sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsledelse Anders Harck vil afholde 

afsluttende indlæg. 

 

Vi håber, at så mange som muligt vil afsætte tid til at møde op denne aften. 

 

Godt nytår 

ØkonomiNyt vil ønske sine læsere god jul og godt nytår, og håber på et godt økonomisk år for 

landbruget i 2022. 

 

 

 

Økonomi og Regnskab. 


