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Landbrugets økonomi stærkt forbedret 

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2012 steg med 6,9 mia. kr. i forhold til 2011. 
Det svarer til en stigning på 26,8 pct. Resultatet for 2012 er foreløbigt opgjort til 
32,8 mia. kr., hvilket er højere end i de sidste ti år. I 2012 var der stigninger for 
salget af korn og animalske produkter samt en stor stigning i værdien af lager og 
besætningsforskydninger. Udgifterne til forbrug i produktionen steg i mindre grad. 
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* Foreløbige tal. 
 
Årets salg af salgsprodukter steg med 10,1 pct., mens forbruget i produktionen, 
herunder bl.a. omkostninger til foder og gødning, samlet set steg med 3,9 pct. Der-
udover gik værdien af lager og besætningsforskydninger fra at være negativ i 2011 
til positiv i 2012, da landmændene har fyldt op i lagrene. Resultaterne er foreløbige 
og kan ændre sig ved den endelige opgørelse. 
 
Vegetabilske salgsprodukter steg 9 pct. 
Værdien af landbrugets vegetabilske salgsprodukter er opgjort til 29,4 mia. kr. Det 
er 9 pct. højere end i 2011. Korn, som er den største enkeltpost, steg med 14 pct., 
hvilket skyldes usædvanligt høje priser sammen med en god høst i 2012. 
 
Animalske salgsprodukter steg 11 pct. i værdi  
Den samlede værdi af den animalske produktion steg 10,7 pct. til 52,7 mia. kr. Pro-
duktionsværdien af pelsskind havde en stigning på 31,1 pct. og steg dermed for 
andet år i træk med over 30 pct. Kvæg havde en stigning på 7,7 pct., svin med 9,5 
pct. og mælk med 2,3 pct. Produktionsværdien for de animalske salgsprodukter 
udgjorde 60,9 pct. af den samlede bruttoproduktion i landbruget i 2012. 
 
Forbruget i produktionen 4 pct. højere 
Forbruget i produktionen steg 3,9 pct. til 60,4 mia. kr. Stigningen skyldes især, at 
omkostningerne til foderstoffer steg med 7,0 pct. i forhold til året før med 1,8 mia. 
kr., hvilket primært skyldes store prisstigninger på oliekager og korn til foder. 
Samtidig steg udgifterne til gødningsstoffer med 3,3 pct. og udgifterne til energi 
med 3,4 pct. Udgifterne til bekæmpelsesmidler steg med 2,3 pct.  
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Uændrede tilskud, og marginal ændring i ejendomsskatten  
Der er samlet set kun marginale ændringer i direkte tilskud til landbruget i 2012 
sammenlignet med året før. De samlede direkte tilskud er foreløbigt opgjort til 7,6 
mia. kr. Tallene for enkeltbetalingsordningen, som er langt det væsentligste tilskud, 
er foreløbigt, da der endnu ikke foreligger endelige tal for 2012. Skatter og afgifter 
steg med 8,6 pct. til 0,9 mia. kr. Enkeltbetalingen er en støtte, der udbetales til 
landbrugere uafhængigt af deres produktion. Denne støtteordning er indført for at 
sikre landbrugerne stabile indkomster. 
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 2010 2011* 2012* Ændring 
2011 

 - 2012 

   mio. kr.   pct. 

Bruttofaktorindkomst (A-E+F-G) 24 741 25 855 32 782 26,8 
A.  Bruttoproduktion i alt (B+C+D) 71 116 77 077 86 452 12,2 
B.  Salgsprodukter i alt 64 908 74 565 82 066 10,1 
     Vegetabilske produkter i alt 23 110 26 987 29 412 9,0 
     Heraf: Korn 9 467 12 340 14 104 14,3 
     Animalske produkter i alt 41 798 47 578 52 653 10,7 
     Heraf: Kvæg 2 400 2 909 3 134 7,7 
                Svin 19 382 21 691 23 752 9,5 
                Mælk 12 172 12 894 13 190 2,3 
                Pelsskindelsdyr 5 506 7 443 9 755 31,1 
C.  Værdi af landbrugsmæssige tjenester 
     og sekundære aktiviteter 3 715 3 552 3 626 2,1 
D.  Lager- og besætningsforskydninger 2 493 -1 040 760 - 
E.  Forbrug i produktionen 52 718 58 117 60 396 3,9 
     Heraf: Energi  3 243 3 568 3 690 3,4 
                Gødningsstoffer 1 695 2 331 2 407 3,3 
                Bekæmpelsesmidler 1 660 1 713 1 753 2,3 
                Foderstoffer 21 412 25 021 26 784 7,0 
F.  Direkte tilskud 7 614 7 687 7 587 -1,3 
G.  Skatter og afgifter  1 272 792 861 8,6 
 

* Foreløbige tal. 
 
 
 

Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/196. Endvidere forefindes der pris- og 
mængdeindeks. Regionale tal forventes september 2013. 
Kilder og metoder: Opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst følger kalenderåret. Opgørelsen udarbej-
des efter EU’s fælles retningslinjer og omfatter landbrug, gartneri, pelsdyravl, jagt og biavl. Bruttofaktorindkom-
sten angiver det beløb, der er til rådighed til aflønning af den samlede arbejds- og kapitalindsats i landbrugssek-
toren, herunder afskrivninger, forrentning af egen- og fremmedkapital, lønninger og vederlag for landbrugernes 
egen arbejdsindsats mv. Alle beløb er opgjort i løbende priser. 
Se flere oplysninger om opgørelsen på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/819 inklusive en beskrivelse af 
beregningsmåden.  
Næste offentliggørelse: Landbrugets bruttofaktorindkomst 2013 udkommer uge 22 i 2014.  
Henvendelse: Mads Meyer-Dissing, tlf. 39 17 33 81, mdi@dst.dk 
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