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Hovedkonklusion 
De foreløbige regnskabsresultater for griseproducenterne viser forbedrede resultater sammenlignet 
med året før. Det skyldes hovedsageligt højere afregningspriser, positive værdiændringer på besæt-
ning og beholdninger samt realiseret gevinst på konvertering af lån.   

Sammendrag 
2022 var, som de tidligere år, præget af store udsving i priserne, hvilket igen har haft stor indflydelse 
på griseproducenternes økonomiske resultater. Krigen mellem Rusland og Ukraine har haft en kraftig 
betydning for de stigende omkostninger, og særlig indenfor foder har selvforsyningsgrad og tidspunkt 
for indgåelse af kontrakter haft større betydning end nogensinde. 

De foreløbige resultater for smågriseproducenterne viser bedre resultater end året før. Højere afreg-
ningspriser på smågrisene samt positive værdiændringer på besætning og beholdninger steg mere 
end omkostningerne. Samtidig faldt finansieringsomkostningerne som følge af realiserede gevinster 
på konvertering af lån, hvilket også var positivt for resultaterne.  

Det samme billede gjorde sig gældende for slagtegrisebedrifterne, som også forbedrede resultatet i 
forhold til 2021. Her var det også højere indtægter inkl. værdiændringer både fra grisene og planteav-
len, som resulterede i det bedre resultat. Omkostningerne var også højere end året før undtagen fi-
nansieringsomkostningerne, som faldt grundet realiserede gevinster på konvertering af lån.  

Driftsgrensopgørelserne for både små- og slagtegrise viser markant stigende fremstillingspriser. 

Materialer og metoder
Materialet til de foreløbige regnskabsresultater og driftsgrensopgørelser stammer fra griseproducen-
ternes regnskaber, som er overført til SEGES Innovations økonomidatabase. De foreløbige regn-
skabsresultater tager i udgangspunkt i, at det er de samme virksomheders regnskaber, der 
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sammenlignes i de to år, så fokus er mere på forskellen mellem de to år frem for resultatet på bundlin-
jen. Overordnet set var de foreløbige regnskabsresultater i 2021 bedre end det endelige resultat, og 
dette kan også være tilfældet for resultaterne for 2022, så resultaterne kan godt ændre sig i forhold til 
de endelige resultater, der kommer senere på året. 

Analyse  
Søer med smågrise: 
 
Regnskabsresultater: 
Tabel 1. Foreløbige regnskabsresultater for smågriseproducenter 

 
 
De foreløbige driftsresultater for smågriseproducenterne viste en stigning i indtjeningen for 2022 i for-
hold til 2021. De fik i gennemsnit 46 kr. mere pr. solgt 30 kg gris og solgte 2 pct. flere smågrise. Her-
udover var værdien af grisene væsentligt højere ved udgangen af 2022 end ved indgangen af 2021, 
hvilket også påvirkede bruttoudbyttet positivt. Stykomkostningerne steg markant, hvilket skyldtes hø-
jere foderomkostninger, men bruttoudbyttet steg mere end stykomkostningerne, og derfor var dæk-
ningsbidraget højere end året før.  
 
Kapacitetsomkostningerne steg også i forhold til året før, ført an af de store stigninger i priserne på 
energi og brændstof. Finansieringsomkostningerne var faldende selvom renteniveauet var højere i 
2022 end i 2021. Udviklingen skyldtes, at en del producenter med fastforrentede lån kunne skære en 
betydelig del af restgælden mod at lave en opkonvertering af deres lån. Dette udgjorde foreløbigt i 
2022 gennemsnitligt 400.000 kr. pr. smågriseproducent, og reducerede dermed finansieringsomkost-
ningerne i forhold til året før. 
 
Likviditeten før investeringer var i 2022 halveret i forhold til 2021, men likviditetsbehovet var på 
samme niveau som året før. Dermed investerede smågriseproducenterne markant mindre i 2022 end 
2021, men havde stadig behov for at skaffe yderligere likviditet. 
 
Driftsgrensresultater: 
Resultatet for driftsgrenen Søer med smågrise var også bedre end året før, og for producenterne med 
over 750 søer var de foreløbige resultater omkring 0 kr. pr. so. Smågriseproducenterne med under 
750 søer havde foreløbigt et negativt resultat, men bedre end året før. Dækningsbidraget steg mere 
end kravet til dækningsbidraget, hvilket medførte de forbedrede resultater. 
  

Al le regnskaber
1.000 kr. Real i seret 2021 Real i seret 2021 Foreløbige dri fts res . 2022 Ændring
Anta l  årssøer 959 887 877 -10
Bruttoudbytte 14.481 13.416 16.925 3.509
Stykomkostninger -8.671 -7.858 -9.830 -1.972
Dækningsbidrag 5.810 5.558 7.095 1.537
  Heraf gri se 3.553 3.578 4.277 699
  Heraf mark 1.558 1.383 2.082 699
Kontante kapaci tetsomkostninger -4.143 -3.727 -4.301 -574
Afskrivninger mv. -1.315 -1.130 -1.165 -35
Resultat af primær drift 352 700 1.630 930
Afkoblet EU-støtte 407 365 362 -3
Finans ieringsomkostninger -790 -682 -444 238
Driftsresultat -31 384 1.547 1.163
Driftsresultat efter ejerløn mv. -609 -194 541 734
  Heraf værdiændring på  besætn. Og beh. -183 -177 1.318 1.495
Likvidi tet før investeringer 1.086 1.196 584 -611
Likvidi tetsoverskud/-behov -1.086 -1.230 -1.182 48

99  regnskaber
Foreløbige dri fts resul tater - 30 kg
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Tabel 2. Foreløbige resultater for driftsgrenen Søer med smågrise 

 
Prisen på smågrise var højere for en 30 kg gris i 2022 i forhold til 2021, men det mest iøjnefaldende 
er, hvor meget fremstillingsprisen pr. smågris steg. Fremstillingsprisen er ekskl. værdiændringer og 
steg med ca. 70 kr. pr. smågris, svarende til en stigning på omkring 18 pct. Dette skyldes udviklingen i 
særligt foder- og energiomkostningerne, som steg markant fra 2021 til 2022.  
 
Slagtegrise: 
Regnskabsresultater: 
 
De foreløbige regnskabsresultater for slagtegriseproducenterne viser en markant fremgang fra 2021 til 
2022. Dækningsbidraget faldt en smule på grisene, da der blev produceret færre grise i forhold til sid-
ste år. Den samlede afregningspris pr. slagtegris steg, selvom den vejede 3 kg mindre, til gengæld var 
foderomkostningerne væsentligt højere end året før. Dækningsbidraget for planteavlen steg markant. 
Kapacitetsomkostningerne steg også, da slagtegriseproducenterne også oplevede øgede omkostnin-
ger til energi og brændstof. Finansieringsomkostningerne var lavere end året før, som følge af en fore-
løbig gevinst ved konvertering af lån på 0,5 mio. kr. i gennemsnit, ligesom for smågriseproducenterne.  
 
Tabel 3. Foreløbige regnskabsresultater for slagtegriseproducenter 

 
 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Antal bedrifter 49 18 183 63 141 48 176 62 118 36

Antal årssøer 932 1.137 505 522 1.287 1.238 870 905 803 735

Producerede grise pr. årsso 33,4 33,3 32,5 32,6 33,2 33,8 32,8 33,2 33 32,7

Opnået DB, kr. pr. årsso 3.668 3.126 4.026 4.856 3.969 5.212 3.792 5.029 4.391 5.527

Krav til DB, kr. pr. årsso 3.705 3.660 5.009 5.586 4.898 5.208 4.918 5.388 4.968 5.513

Resultat, Driftsgren -37 -534 -983 -730 -929 5 -1.126 -359 -577 14

Smågrise, kr. pr. stk 251 238 379 417 360 409 364 409 380 424

Fremstillingspris, kr. pr. stk* 236 261 401 478 386 457 387 453 395 466

Bundet kapital, kr. pr. årsso 11.813 11.430 16.145 18.399 17.519 18.855 16.681 18.302 17.870 20.304

Afkastningsgrad, pct. 0,3 -6,2 -7,4 -3,5 -4,8 1,7 -8,0 -2,2 -4,1 -0,2

* Eksklusive værdiændring på stambesætning

GENNEMSNITSTAL

UNDER 750 SØER OVER 750 SØER 28-31 KG 32-35 KG

SOHOLD SØER MED SØER MED
(Foreløbige resultater)

SØER MED SØER MED
7 kg SMÅGRISE SMÅGRISE SMÅGRISE SMÅGRISE

Al le regnskaber
1.000 kr. Real i seret 2021 Real i seret 2021 Foreløbige dri fts res . 2022 Ændring
Anta l  s lagtegrise 11.044 16.301 15.670 -631
Bruttoudbytte 9.218 13.258 16.562 3.304
Stykomkostninger -5.249 -7.528 -9.370 -1.842
Dækningsbidrag 3.969 5.730 7.191 1.462
  Heraf gri se 1.849 2.880 2.784 -96
  Heraf mark 1.751 2.262 3.700 1.438
Kontante kapaci tetsomkostninger -1.618 -2.224 -2.653 -429
Afskrivninger mv. -661 -877 -863 14
Resultat af primær drift 1.690 2.629 3.675 1.046
Afkoblet EU-støtte 438 550 593 43
Finans ieringsomkostninger -649 -1.112 -824 288
Driftsresultat 1.479 2.067 3.444 1.377
Driftsresultat efter ejerløn mv. 922 1.492 2.724 1.232
  Heraf værdiændring på  besætn. Og beh. -38 -104 1.219 1.323
Likvidi tet før investeringer 1.898 2.615 1.617 -998
Likvidi tetsoverskud/-behov -557 -300 -337 -37

Foreløbige dri fts resul tater - Slagtegrise
68  regnskaber
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Der var en positiv værdiændring på besætning og beholdning på 1,2 mio. kr., som trak driftsresultatet i 
den mere positive retning.  
 
Likviditeten var 1 mio. kr. mindre end året før, men behovet for likviditet var på samme niveau som 
året før, så investeringerne var, som for smågriseproducenterne, også på et lavere niveau i 2022 end i 
2021.  
 
Driftsgrensresultater: 
Resultatet pr. slagtegris var bedre end året før, og både afregningspriserne og foderomkostningerne 
steg, men forholdet mellem dem gjorde at dækningsbidraget steg. Her var der også et positivt bidrag 
fra den øgede besætningsværdi. Kravet til dækningsbidraget steg også, men dækningsbidraget steg 
mere end kravet, så derfor opnåede de bedre resultater end året før undtagen for gruppen med min-
dre end 7.000 producerede slagtegrise. 
 
Tabel 4. Foreløbige resultater for driftsgrenen Slagtegrise 

 
 
Fremstillingsprisen, som er ekskl. værdiændringer, steg med omkring 17 pct. fra 2021 til 2022, hvilket 
skyldtes øgede omkostninger til foder, energi og indkøb af smågrise. Afregningsprisen steg med om-
kring 13 pct., men kom fra et højere niveau. Det var kun dem med mere end 12.000 producerede slag-
tegrise samt integrerede producenter med mere end 4.000 producerede slagtegrise, som havde en 
højere afregningspris end fremstillingspris. Resultatet blev dog stadigt positivt for alle grupperne, da 
værdiændringen tælles med i resultatet pr. slagtegris, og det var et markant positivt bidrag i 2022.   
 
Spredning: 
Der er altid stor spredning mellem de bedste og dårligste resultater. Det var også tilfældet i 2022, da 
selvforsyningsgraden af korn og tidspunktet for indgåelse af kontrakter har haft meget stor betydning 
for niveauet for fx foder- og energiomkostningerne, og dermed det opnåede resultat. 
 

Konklusion 
De foreløbige regnskabsresultater viser forbedrede driftsresultater for både smågrise- og slagteprodu-
center. Højere afregningspriser, positive værdiændringer på besætning og beholdninger og lavere fi-
nansieringsomkostninger havde en positiv indvirkning på resultaterne. De resterende omkostninger 
steg markant i 2022 sammenlignet med 2021, men de samlede resultater blev forbedret. 
 
Driftsgrensopgørelserne viser også forbedrede resultater på trods af markant stigende omkostninger 
og fremstillingspriser. 

 
  

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
Antal bedrifter 66 30 85 32 118 46 85 31 89 37 85 35

Antal slagtegrise 5.587 5.304 9.176 9.523 22.722 22.538 7.852 8.629 24.417 23.254 10.496 9.671

Slagtevægt, kg 91,0 88,1 90,9 88,9 90,8 88,3 91,5 88,8 91,3 88,4 89,7 87,9

Opnået DB, kr. pr. slagtegris 177 173 164 187 179 211 172 194 177 200 191 214

Krav til DB, kr. pr. slagtegris 136 163 125 143 129 132 131 149 128 131 128 142

Resultat, Driftsgren, kr. pr. slagtegris 42 11 39 44 50 79 42 46 49 69 53 72

Pris pr. prod. slagtegris, kr. pr. kg 11,2 12,3 11 12,4 11,2 12,6 11,1 12,4 11,2 12,6 11 12,5

Fremstillingspris, kr. pr. kg 10,5 12,9 10,3 12,6 10,5 12,3 10,4 12,5 10,5 12,4 10,2 12,3

Bunden kapital, kr. pr. slagtegris 615 682 597 649 575 633 647 672 564 599 597 723

Afkastningsgrad, pct. 9,1 2,9 10,2 9,9 10,4 14,9 9,2 10,0 10,2 13,6 13,1 7,4

RENE SLAGTESVIN
4-12.000

RENE SLAGTESVIN
OVER 12.000

INTEGRERET
OVER 4.000

SLAGTESVIN
7-12.000 OVER 12.000

GENNEMSNITSTAL SLAGTESVIN SLAGTESVIN
4-7.000(Foreløbige resultater)



5 
 

  
 
 
 

 

SEGES Innovation 
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N 
 
T: +45 8740 5000 - F: +45 8740 5010 - E: info@seges.dk 
 
Ansvar: Informationerne på denne side er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete råd-
givningsbehov. SEGES er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte 
lide ved at anvende notatets informationer. 
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