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Hvede har højest høstudbytte øst for Storebælt 

Det giver højere udbytte pr. hektar at høste korn i det østlige end i det vestlige Dan-
mark. Det bekræfter de endelige høstresultater for 2012 og understreges af vinter-
hvede, som i Region Sjælland gav 83,2 hkg pr. ha, mens den i Landsdel Vestjylland 
gav 63,8 hkg pr. ha. Dermed er Region Sjælland 11 pct. over landsgennemsnittet på 
74,9 hkg, mens Landsdel Vestjylland er 15 pct. under. Området København og Nord-
sjælland skilte sig lidt ud fra det overordnede øst-vest-billede med et resultat på 68,9 
hkg pr. ha. Forklaringen på udbytteforskelle er især forskellige jordtyper. 
 
Høstudbytter i vinterhvede 2012 

 
 
Også forskelle for andre afgrøder 
Tendensen til højere hektarudbytter i de østlige egne ses også for andre afgrøder. For 
vårbyg, som i 2012 var den arealmæssigt største landbrugsafgrøde, var billedet om-
trent som for vinterhvede, men på et lavere niveau. Gennemsnittet for vårbyg blev på 
54,9 hkg pr. ha, 27 pct. lavere end gennemsnittet for vinterhvede. 
 
Årets resultater for vinterraps, majs til ensilage samt for græs og kløver i omdrift be-
kræfter den generelle tendens. Det bør nævnes, at visse afgrøder kun dyrkes i dele af 
landet. Eksempel dyrkes sukkerroer kun i de sydøstlige egne, mens kartofler til mel-
produktion stort set kun dyrkes i Jylland. Forklaringen er både forskellige jordtyper 
og placering af fabrikker, som kan aftage produktionen. 
 
Mest halm til fyring på Sjælland 
Høst og anvendelse af halm er også en del af opgørelsen. I 2012 blev 32 pct. af den 
samlede halmmængde anvendt til energiformål. I Region Sjælland var det 49 pct., 
mens det i Vestjylland og Nordjylland var under 20 pct.  

© Kort- og Matrikelstyrelsen (G. 5-00)

Udbytte, hektokilo pr. hektar
Under 65,0
65,0 - 69,9 
70,0 - 74,9
75,0 - 79,9
80,0 og over

Nyt fra Danmarks Statistik 
udkommer dagligt kl. 9.00 
 
Link til denne udgivelse: 
www.dst.dk/nytudg/19219 
 
© Danmarks Statistik 2013 
ISSN 1601 1015 
 

 



Større kornhøst, mindre grønfoderhøst 
Som offentliggjort ud fra en foreløbig beregning i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 585 
fra 2012 var høsten af korn sidste år højere end i 2011. De endelige tal fra 2012 viser 
en kornhøst på 9,5 mio. tons, en stigning på 11 pct. fra 2011. Høsten af grønfoder, 
som omfatter i alt seks afgrøder var opgjort i foderværdi (foderenheder) 3 pct. lavere, 
mens høsten af kartofler og roer var omtrent uændret. 
 

 Høsten af udvalgte afgrøder, områdefordelt. 2012 

 

Vinterhvede 
 

Vårbyg 
 

Vinterraps 
 

Majs til ensilering 
 

Græs og kløver  
i omdriften 

 1.000 ha hkg pr. ha 1.000 ha hkg pr. ha 1.000 ha hkg pr. ha 1.000 ha hkg pr. ha 1.000 ha hkg pr. ha 

Hele landet 583,2 74,9 621,6 54,9 127,5 37,8 184,6 339 319,0 495 

København og Nordsjælland1  12,3 68,9 12,3 57,0 4,5 39,3 0,8 412 9,6 450 
Landsdel Bornholm 12,3 86,6 7,0 60,4 1,1 41,0 1,9 419 3,1 548 
Region Sjælland 136,7 83,2 138,2 65,7 23,1 41,9 6,3 473 21,7 440 
Landsdel Fyn 74,3 78,3 49,8 56,9 14,1 37,5 10,4 389 11,7 511 
Landsdel Sydjylland 87,0 72,0 124,3 51,5 17,4 35,6 77,9 331 86,5 528 
Landsdel Østjylland 107,6 77,5 63,8 54,3 26,2 39,1 12,7 467 32,9 523 
Landsdel Vestjylland 55,4 63,8 125,6 48,5 13,6 38,6 39,5 294 74,3 482 
Region Nordjylland 97,6 66,3 100,6 50,6 27,5 33,6 35,1 315 79,2 475 

1 Omfatter Byen København, Landsdel Københavns Omegn og Landsdel Nordsjælland. 
 
 

 

Mere information: De endelige høstresultater, områdefordelt og på landsplan, kan sammen med resultater for 
tidligere år findes i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1603. Se også mere på emnesiden 
www.dst.dk/emner/landbrug-mv-produktion-og-anvendelse. 
Kilder og metoder: Resultaterne i denne opgørelse er baseret på to separate dataindsamlinger: 
Opgørelsen af udbytter for korn, raps og bælgsæd og brug af halm er baseret på indberetninger fra ca. 2.900 
landbrugsbedrifter, svarende til ca. 7 pct. af samtlige. Der har tidligere været offentliggjort foreløbige landsresul-
tater. 
Opgørelsen af udbytter for kartofler, roer, græs og grønfoder er baseret på indberetninger fra landbrugskonsu-
lenter som har givet skøn for hektarudbytterne i de kommuner som deres arbejde dækker. 
Høstarealerne er for begge kategorier af afgrøder baseret på NaturErhvervstyrelsens endelige arealopgørelse i 
forbindelse med enkeltbetalingsordningen. 
Beregninger af halmudbytter og omregning mellem mængder til foderenheder er baseret på koefficienter. Disse 
findes i kvalitetsdeklarationen. 
Høstopgørelser gennemføres som et grundlag for beregning af værdien af landbrugets produktion og forbrug og 
er en forpligtelse ifølge EU-forordning 543/2009.  
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/833. 
Næste offentliggørelse: Der er ikke planlagt yderligere offentliggørelser. 
Henvendelse: Ole Olsen, tlf. 39 17 38 63, vegetabilsk@dst.dk 
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