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Danske deltidslandbrugs  
samfundsøkonomiske betydning

Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder 
tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. 

Værdien af deltidssegmentets primærproduktion samt 
direkte forward-effekter i forarbejdende led androg ca. 
14,5 mia. kr. i 2009. Tilføjes hertil de afledte effekter på 
andre erhverv via en input/output-model for dansk øko-
nomi, opnås en produktionsværdi på næsten 25 mia. kr.

Produktionsværdiens effekt på bruttoværditilvæksten 
i dansk økonomi kan opgøres til 4,2 mia. kr. i direkte 
effekter, mens de totale effekter, hvor også den afledte 
værditilvækst i tilknyttede erhverv medregnes, udgør 8,2 
mia. kr. Derved udgør deltidssegmentets bruttoværdi-
tilvækst ca. 0,6 pct. af den samlede bruttoværditilvækst 
i dansk økonomi. Det vurderes samtidig at være en god 
indikator for andelen af bruttonationalproduktet.

Direkte effekter Totale effekter

Produktionsværdi 14,5 mia. kr. 24,8 mia. kr.

Antal fuldtidsbeskæftigede 14.058 personer 21.388 personer

Bruttoværditilvækst 4,2 mia. kr. 8,2 mia. kr.

De nyeste input/output-relationer i nationalregnskabet er fra 2009, som 
var kendetegnet af relativt lave produktpriser og derfor en relativt lav 
produktionsværdi. Værdien af produktionen og værditilvæksten ville  
derfor være højere i et ’normalår’.

Deltidssegmentets produktionsværdi
Data for de direkte effekter, dvs. den produktion, som ud-
føres af deltidslandmændene, er indsamlet af Videnscen-
tret for Landbrug på baggrund af data fra Økonomidata-
basen. 

Da de nyeste input-output relationer i nationalregn-
skab er fra 2009 og dermed tager udgangspunkt i den 
på dette tidspunkt gældende 
sammenhæng mellem produktion 
og beskæftigelse, er der også 
indsamlet og anvendt data for 
deltidslandbrug for 2009.

Effekt på beskæftigelsen 
Den direkte produktion i deltidssegmentet samt forward-
leddet har en effekt på beskæftigelsen, som kan opgøres 

til ca. 14.000 fuldtidsbeskæftigede. Tilføjes beskæftigelsen 
i tilknyttede erhverv, opnås en effekt på ca. 21.400 fuldtids-

beskæftigede.

KENDETEGN FOR DELTIDSSEGMENTET
 Fællesnævneren for motiverne til at være deltidslandmand er 

 ’det gode liv på landet’.

 Andelen af planteavlere er relativt stor – ca. halvdelen af omsætningen i deltidssegmentet.

 Strukturudviklingen i deltidssegmentet går mod lidt færre, men lidt større bedrifter.

 Geografisk udgør deltidssegmentet typisk mellem 60 og 80 pct. af landbrugene i samtlige landsdele.

 Deltidslandbruget er en integreret og meget betydningsfuld del af befolkningen i landdistrikterne 
og bidrager blandt andet til at opretholde institutioner, handel, turisme, naturpleje og anden 
aktivitet i landdistrikterne.

Effekt på samfundsøkonomien
Det ses, at den totale produktionsværdi på ca. 25 mia. kr. 
genererer en samlet effekt på bruttoværditilvæksten på 
ca. 8,2 mia. kr. 

Endvidere ses, at deltidslandbruget og de direkte for-
ward-effekter med en produktionsværdi på ca. 14,5 mia. 
kr. genererer en bruttoværditilvækst på ca. 4,2 mia. kr.

SAMLET VÆRDI

25
mia kr.
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Tyngde og potentiale
Rapportens formål er at belyse deltidslandmændenes 
samfundsøkonomiske betydning af hensyn til land-
mænds, rådgiveres og det politiske systems bevidsthed 
om deltidssegmentets samfundsmæssige tyngde og 
potentiale såvel økonomisk som i landdistriktsudviklin-
gen. Bevidstheden om segmentets betydning i samfun-
det kan inspirere deltidslandmanden til udvikling på 
bedrifterne og i landdistrikterne.

Som en del af rapporten gives en karakteristik af 
deltidssegmentet, herunder udviklingen i antallet af 
deltidslandmænd, og hvad de producerer. 

Rapporten kan endvidere danne baggrund for an-
befalinger om, hvordan vilkårene for deltidslandmæn-
dene kan understøttes og forbedres, ligesom fremme 
af udvikling og forbedring af vilkår kan styrke både den 
enkelte deltidslandmands økonomi og samfundsøkono-
mien som helhed. 

Blandet produktion
Mange deltidslandbrug har ofte en blandet produktion, 
men den dominerende driftsgren blandt deltidsland-
mænd er planteavl, jf. figuren ovenfor, der viser sammen-
sætningen af deltids- og heltidslandbrugenes omsætning 
opdelt på aktiviteter. Bruttoudbyttet udgør således 
samlet set ca. 50 pct. Planteavl er i forhold til animalsk 
produktion velegnet som deltidsbeskæftigelse sammen 
med lønmodtagerarbejde, da det indebærer en mindre 
arbejdstung produktion, der ikke kræver dagligt arbejde 
bortset fra få tidspunkter på året. Herudover er andelen 
af bruttoudbyttet højt for kategorien andre husdyr, som 
primært dækker over fjerkræ, får og mink. Fjerkræ består 
af slagtekyllinger og ægproduktion, og denne produktion 
dækker op imod 80 pct. af bruttoudbyttet i kategorien 
andre husdyr. 

Den tredje største produktionsform i deltidssegmentet 
er kvæg, som udgør knap 10 pct. Det dækker primært 
over kødkvæg. Resten af omsætningen fordeler sig med 
3-5 pct. på svin, maskinstation og andre landbrugsindtæg-
ter.

 Fordelingen adskiller sig markant fra heltidsbrug, hvor 
planteavl ”kun” udgør ca. en fjerdedel, mens animalsk 
produktion, især kvæg, svin og mink, står for en betydeligt 
større andel. 

Fordeling af omsætning på deltids-  
og heltidslandbrug
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De på samme tid ensartede og forskel-
lige motiver illustrerer dynamikken i 
deltidslandbruget. Nogle deltidsland-
brug fungerer på stort set samme vilkår 
og har samme økonomiske målsætninger 
som heltidslandbrug. Andre deltidsbrug 
kan have en anden motivation og an-
dre målsætninger for udvikling af deres 
landbrugsvirksomheder. På sidstnævnte 
er landbruget kun sekundært, og deltids-
landmænd stiller undertiden lavere krav 
til udbytte og effektivitet.

Ens – og vidt forskellige

>>
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Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Deltidsbedrifternes produktionsværdi/omsætningDeltidssegmentet står for ca. 10 pct.  
af den samlede omsætning i landbruget 
i 2009. Andelen er noget højere for 
planteavl og nogle andre husdyr 
(får, geder, heste mv.). 
Deltidssegmentet udgør dog kun 
en ganske lille andel af det samlede 
landbrug, når det gælder svine- og 
fjerkræproduktion samt  
mælkeproduktion.

>>

Varenavn Omsætning, mio. kr.

Svin, levende 536

Sødmælk ab landmand           120

Maskinstationer               564

Hvede, blandsæd af hvede og 
rug

1.071

Pelsskind, rå                 139

Levende planter, løg, knolde mv 32

Hornkvæg, levende, ej til avl 417

Frø t. udsæd og have, ekskl. 
roefrø

153

Raps og rapsfrø, også knuste  288

Byg                           769

Fjerkræ, levende              145

Halm til energiformål         195

Kartofler, friske el. kølede, ian. 264

Andre serviceydelser til landbrug 139

Sukkerroer, friske el tørrede 173

Fugleæg med skal fris/kons/kog 50

Havre                         84

Rug                           64

Heste, æsler, muldyr mv , 
levende 

28

Ærter, bønner, linser tørrede   20

Får og geder, levende          17

Halm til andre formål         9

Vegetabilske foderprodukter   2

Jagtleje                      37

Udlejning af 
erhvervsejendomme

70

Oplagrings- og 
pakhusvirksomhed

70

Tilberedte næringsmidler      139

Elektrisk strøm               93

Gartneriafgrøder 244

Energiafgrøder 12

Landboturisme (ferieboliger) 121

Rideskoler mv. (andre 
sportsaktiviteter)

56

I alt 6.121
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Som det fremgår af tabellen til venstre, er den direkte 
beskæftigelse i deltidssegmentet knap 6.400. Den afledte 
beskæftigelse er på knap 3.700, hvilket giver en samlet 
beskæftigelse på ca. 10.000. Forholdet mellem den 
direkte og den totale beskæftigelse benævnes multiplika-
toren og er for deltidssegmentet 1,58. 

Det er en relativt høj faktor, som viser, at landbruget 
trækker en del beskæftigelse i andre erhverv.  

Ses alene på forward-effekter, altså de beskæftigel-
seseffekter, som råvarer fra det primære landbrug 
giver i økonomien (for eksempel ved at levere varer til 
slagterier el. lign.), udgør de i alt ca. 11.400 for deltids-
segmentet. Forward-effekterne har således en lidt større 
effekt på beskæftigelsen end selve landbruget.

Det skal understreges, at forward-effekterne alt-andet-
lige er udtryk for den beskæftigelse, som landbruget 
genererer i de forarbejdende erhverv, der modtager 
råvarer fra landbruget. Tallet kan ikke fuldt ud tages som 
udtryk for, hvad der vil mistes af beskæftigelse, hvis de 
ikke fik disse råvarer fra det danske deltidslandbrug, da 
de forarbejdende erhverv i et vist omfang må formodes at 
kunne importere varer fra udlandet.

Samlet set skaber deltidssegmentet (inklusiv forward-
effekter og afledte effekter) ca. 0,75 pct. af den samlede 
danske beskæftigelse. 

Endvidere genererer deltidssegmentet ca. 10 pct. af 
beskæftigelsen i det samlede landbrug. 

Beskæftigelse

Beskæftigelse I % af  
samlet  
effekt

Uden forward

Beskæftigede i alt, direkte 6.364 45,3

Beskæftigede i alt, afledte 3.659 49,9

Beskæftigede i alt, totale 10.023 46,9

Multiplikator uden forward 1,575  

   

Kun forward   

Beskæftigede i alt, direkte 7.694 54,7

Beskæftigede i alt, afledte 3.671 50,1

Beskæftigede i alt, totale 11.365 53,1

Multiplikator, forward 1,477  

   

Samlet   

Beskæftigede i alt, direkte 14.058 100

Beskæftigede i alt, afledte 7.330 100

Beskæftigede i alt, totale 21.388 100

Multiplikator, samlet 1,521

Samlet beskæftigelseseffekt 
af deltidssegmentets aktiviteter

DIREKTE effekter i 
landbrug som følge af 
produktion af korn, 
kød, osv.

DIREKTE effekter i 
forarbejdende erhverv,  
fx mejerier og 
slagterier

AFLEDTE effekter i 
nedstrømserhverv som 
følge af råvaretræk hos 
rådgivere, dyrlæger mv.

AFLEDTE effekter i 
nedstrømserhverv som 
følge af råvaretræk hos 
maskinindustri mv.

2. led afledte effekter 
af nedstrømserhverv

3. led afledte effekter 
af nedstrømserhverv

2. led afledte effekter 
af nedstrømserhverv

3. led afledte effekter 
af nedstrømserhverv

JOB TIL MANGE 
Direkte og afledte effekter af landbruget

De beskæftigelsesmæssige effekter, som 
deltidslandbruget bidrager med, genereres 
i landdistrikterne, hvor der typisk er ledig be-
skæftigelse. Dette har en særlig stor samfunds-
økonomisk gevinst, da der er mindre chance 
for, at arbejdskraften kunne have fundet 
alternativ anvendelse. 

Deltidslandmændenes arbejdskraftindsats 
ligger typisk ud over ’normal’ arbejdstid. 
Derved aktiveres en del af ’mer-arbejdskraft-
reserven’, som ellers ikke ville blive aktiveret, 
da den er motiveret af livskvalitetsskabende 
aktiviteter, som sjældent kan genfindes i andre 
værdiskabende erhverv.

Liv i landdistrikterne

Efter normal arbejdstid

ANALYSE
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Nedenstående grafer viser udviklingen i deltids- og hel-
tidslandbrugenes omsætning fordelt på de aktiviteter,  
der foregår på bedrifterne. 

Selvom der er stor forskel på, hvor meget den en-
kelte driftsgren og omsætningsområderne vægter, er 
udviklingstendenserne inden for heltids- og deltidsbrug 
nogenlunde ens. 

* På baggrund af de ca. 20.000 største deltidsbedrifter

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning>>
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DELTID HELTID

De danske deltidslandbrug bliver 
færre, men større. Et gennemsnitligt 
deltidslandbrug i dag er på 34 ha. 

Færre, men større

De danske deltidslandbrug 
spænder over mange forskellige 
produktionsgrene. Den enkelte 
deltidsbedrift består ofte af flere 
produktionsgrene.

Spænd i produktionen

Der er
30.000 
deltidslandbrug 
i Danmark

ANALYSE

*På baggrund af de ca. 20.000 største deltidsbedrifter.
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Sammenligning af uddannelse mellem ejere af 
heltids- og deltidsbedrifter

Uddannelse Deltid Heltid

Grønt bevis 35% 61%

Faglært landmand 28 % 36 %

Virksomhedsleder 5 % 8 %

Jordbrugsteknolog 5 % 3 %

Agronom 5 % 2 %

Agrarøkonom 3 % 8 %

Produktionsleder 2 % 4 %

Ingen landbrugsfaglig 
uddannelse

33 % -

Andet 17 % 12 %

Uddannelse
33 pct.

af deltidslandmændene 
har ingen landbrugsfaglig 

udddannelse.

Andelen af deltidslandbrug er typisk størst i nærheden 
af de befolkningstætte dele af landet og vice versa. Det 
skyldes, at mulighederne for at drive storlandbrug eller 
landbrug med større dyrehold er ringere, og landmænde-
nes muligheder for et lønmodtagerjob sammen med livet 
på landet er bedre.

Deltidslandbrugene udgør 
typisk mellem 60 og 80 pct. af 
landbrugene i samtlige landsdele. 

Geografisk fordeling
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Antal landbrugsbedrifter – alle bedrifter, heltid og deltid*

Alle bedrifter i alt

Deltid

Heltid

* Databruddet i 

2004-2005 skyldes 

nye definitioner på 

landbrugsejendomme 

samt typebestemmelse i 

forhold til driftsgren og 

heltid/deltid. Videncentret 

for Landbrugs prognose 

2013-2022.
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LIVET PÅ LANDET

Deltidslandbrug kan have et tæt samspil med heltidsbrug. Blandt 
andet i form af aftaler om jordbearbejdning, høst eller andre opgaver, som 
løses mere effektivt med hjælp fra heltidslandmanden. Det kan også være 
handel med landbrugsmaskiner, hvor deltidslandmanden køber afskrevne 
men stadig funktionsdygtige maskiner, der derved opretholder en vis 
produktionsværdi. 

Men samarbejdet går også den anden vej, hvor deltidslandmanden sælger 
produkter eller sin arbejdskraft til heltidslandmanden – for eksempel 
som mekaniker, landbrugsmedhjælper eller andet. Endvidere indgås der 
forpagtningsaftaler mellem hel- og deltidslandmænd. På den måde har 
heltids- og deltidslandmænd et både økonomisk og socialt samkvem, 
og begge grupper er integrerede i nærområderne og indgår som vigtige 
deltagere i livet uden for de større byer.
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De ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark 
udgør en væsentlig del af befolkningen 
i landdistrikterne. Sammen med familier 
og ansatte på heltidslandbrug deltager 
de i at opretholde ’livet på landet’ til 
gavn for turismeerhvervet, detailhandel, 
institutioner for børn og ældre, foreningsliv 
og meget andet. Deltidslandbruget tiltrækker 
således en bred gruppe af mennesker, 
der bosætter sig på landet, hvilket tilfører 
stor værdi til landdistrikterne. Samtidig 
bidrager deltidslandmændene med at 
styrke det samlede image hos danske 
fødevareproducenter. Den kontakt, de har 
med den øvrige lokalbefolkning, og de 
fødevarer, de producerer, gør dem ofte 
til gode ambassadører for landbruget.
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Driftsgren Deltidslandbrug Heltidslandbrug

Planteavl 4,0% 3,9%

– heraf korn 3,4% 3,7%

Kvæg 7,3% 12,1%

Svin 0% 0,4%

Andre husdyr 19,4% 3,1%

Økologisk andel i alt 5,1% 4,9%

Økologisk andel af deltidslandbrugenes omsætning

LIVET PÅ LANDET



Den økologiske produktion foregår ud fra både øko-
nomiske og holdningsmæssige overvejelser. Økologi 
fylder forholdsmæssigt nogenlunde det samme i deltidsseg-
mentet som hos heltidslandmænd. Der er dog forskel 
på andelen inden for de enkelte driftsgrene.  

Især i kategorien ’Andre husdyr’ er den økologiske andel 
særlig høj. Kategorien består primært af fjerkræ, hvor ca. 
75 pct. er økologisk ægproduktion, og op imod 20-25 pct. 
er økologiske slagtekyllinger. Modsat er andelen af kvæg 
større i heltidslandbrug, hvilket skyldes en høj andel af  
økologisk mælkeproduktion blandt heltidslandbrug. 
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Deltidslandmænd forestår en stor del af den danske 
naturpleje. Ofte ejes afgræssende dyr som kvæg og får 
af deltidslandmænd, og der ydes herigennem et ikke 
uvæsentligt bidrag til opret-holdelse af naturskønne arealer 
og andre arealer benyttet af turister. 


