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Sønderjylland kan meget mere, når det gælder produktion indenfor landbrug og fødevarer. Landbrugs- 
og fødevareerhvervet1 har allerede i dag langt større betydning for vækst og velfærd, end det fremgår 
af den generelle samfundsdebat. 

Og der er mere – meget mere – at hente, hvis Sønderjylland står sammen om at skabe vækst og ar-
bejdspladser i tilknytning til det sønderjyske landbrugs- og fødevareerhverv.

Danmark har traditionelt haft en betydelig produktion og eksport af landbrugsprodukter og fødevarer. 
Sideløbende er det over en længere årrække lykkedes på en række områder at reducere miljøbelast-
ningen. Flere forhold er årsag hertil. Det gælder bl.a. gode betingelser for plantevækst og husdyr-
produktion (jordbund og klima), en velorganiseret landbrugs- og fødevaresektor samt ikke mindst 
tradition for innovation og udvikling. Særligt det sidste har været en vigtig forudsætning for afsæt-
ningen på de internationale markeder.

Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den økonomiske vækst og udvikling i Dan-
mark. Ser man på den seneste opgørelse af landbrugets indtjening målt på bruttofaktorindkomst2, 
steg resultatet med 6,9 mia. kr. til hele 32,8 mia. kr. i 2012. Det svarer til en stigning på 26,8 pct., 
og er hele 14 mia. kr. højere end niveauet i kriseårene 2008-2009. 

1. er Der gulD I Den sønDerjyske MulD? 

1 Landbrugs- og fødevareerhvervet opfattes i dette notat som (jvf. publikationen ’Fakta om erhvervet 2013’, ”Landbrug og Fødevarer”): den 
primære produktion indenfor landbrug, gartneri og fiskeri; fødevarerelateret forarbejdning m.v.; afledte følgeerhverv bestående af forsy-
nings- og servicevirksomheder.

2 Bruttofaktorindkomsten angiver det beløb, der er til rådighed til aflønning af den samlede arbejds- og kapitalindsats i landbrugssektoren, 
herunder afskrivninger, forrentning af egen- og fremmedkapital, lønninger til fremmed medhjælp og vederlag for landbrugerens arbejds-
indsats mv.
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Syddanmark leverer det største bidrag til landbrugets samlede bruttofaktorindkomst i 2012 med en 
andel på 34 %.

Og dansk landbrugs- og fødevareproduktion tegner sig for ca. 24 % af Danmarks samlede vareeksport 
og yder dermed et væsentligt positivt bidrag til den danske betalingsbalance.

På landsplan er der beskæftiget 183.000 personer i landbrugs- og fødevareerhvervet, svarende til 
ca. 7 % af den samlede beskæftigelse. En væsentlig del af beskæftigelsen er skabt blandt de mange 
virksomheder, der udvikler og leverer teknologi og service til sektoren – de afledte følgeerhverv.

Landbrugs- og fødevareerhvervet rummer vigtige udviklingsperspektiver for Sønderjylland. 
Samlet tegner sektoren sig for godt 12 % af landsdelens beskæftigelse, hvilket er en betydeligt større 
andel end på landsplan. Heraf har en række virksomheder i landbrugets afledte følgeerhverv også 
udviklet sig i Sønderjylland, således at de i dag leverer teknologier og services på internationalt plan. 

Det sønderjyske landbrugs- og fødevareerhverv baserer sig på en forholdsvis stor husdyrproduktion.
I den vestlige del er det primært køer, mens det i de østlige egne er svineproduktion. Herudover er 
der en betydelig sønderjysk produktion af kyllinger og æg.

I Sønderjylland er landbrugs- og fødevareerhvervet således meget vigtigt for den samlede beskæf-
tigelse, værditilvækst og eksport. Herudover er landbruget en vigtig forudsætning for landsdelens 
natur- og landskabspleje, og biomasseproduktion fra landbrugssektoren tegner til at kunne blive en 
vigtig del af den fremtidige energiforsyning.
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PersPektIver for vækst og uDvIklIng

En arbejdsgruppe fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har i samarbejde med de fire sønderjyske 
landboorganisationer peget på fem temaområder, der præsenteres i dette oplæg. De kan hver især 
medvirke til at øge det sønderjyske landbrugs- og fødevareerhvervs bidrag til den værdifulde danske 
produktion af landbrugsprodukter og fødevarer.

På baggrund af temaområderne ønsker vi sammen med landbrugs- og fødevareerhvervet at bidrage til 
løsningen på en af Sønderjyllands største udfordringer over de kommende år: At skabe øget vækst og 
nye arbejdspladser!

Vi bakker derfor op om en indsats, der realiserer Sønderjyllands potentialer for udvikling, når det gæl-
der landbrug og produktion af fødevarer. I tråd med ønskerne hos såvel regeringen som ”Landbrug & 
Fødevarer” er målet at skabe grundlag for en væsentlig øget værdiskabelse i hvert af temaområderne:

teMa 1: husDyr- og PlanteProDuktIon:

svineproduktion
Dansk svineproduktion tegnede sig i 2012 for en eksportindtægt på 32 mia. kr. eller godt 20 % af 
den samlede eksport fra fødevarebranchen. ”Landbrug & Fødevarer” vurderer, at det er muligt inden 
for et bæredygtigt intensivt produktionsscenarie at øge værdien af eksporten af svinekød med 43 % 
frem til 2030.

Mælkeproduktion
Fra 2015 vil EU’s kvotesystem for mælk blive afskaffet. Det vil øge konkurrencen, men det vil samti-
dig betyde nye vækstmuligheder for dansk landbrug. På basis af effektiviseringer og højere mælke-
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ydelse per ko vurderer ”Landbrug og Fødevarer”, at det er muligt på et bæredygtigt grundlag at øge 
eksportværdien fra mælkeproduktionen med 73 % frem til 2030.

øvrig husdyrproduktion - fjerkræ, pelsdyr, m.v. 
Den danske fjerkræbranche er karakteriseret ved et tæt samarbejde i hele produktionskæden og i 
samspillet med myndighederne. Danske fjerkræproducenter har en høj foderudnyttelse, høj effekti-
vitet og lav CO2 udledning. ”Landbrug & Fødevarer” vurderer, at der frem til 2030 er grundlag for en 
vækst i eksporten på 66 %.

Pelsdyrproduktionen i Danmark har over de senere år oplevet en kraftig vækst i værdien af produktio-
nen, der er målrettet eksportmarkederne. Succesen er især betinget af et godt avlsarbejde og en stærk 
markedsføringsindsats. ”Landbrug & Fødevarer” vurderer, at det er muligt at øge produktionen med 
124 % frem til 2030, idet sektoren dog er kendetegnet ved store udsving i markedsbetingelserne.  

regionale fødevarer og specialiseret planteproduktion
Sønderjysk kultur, landskaber, traditioner og regionens placering som et fødevareknudepunkt i ”Por-
ten til Europa” indgår i den samlede fortælling om kvalitetsfødevarer fra landsdelen. Mulighederne er, 
at kendskabet til sønderjyske fødevarer øges i og uden for Sønderjylland. Og at produkter afsættes på 
internationale profilmarkeder med et sønderjysk brand. 

I Sønderjylland indgår produktion, events og salg af unikke fødevareprodukter som en del af oplevel-
sesøkonomien. På nogle områder i specialiseret planteproduktion kan der desuden være muligheder 
for øget fremtidig vækst.
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økologi
Sønderjylland har en særlig styrkeposition for økologisk produktion. Landsdelen har en uforholdsvis 
stor andel af økologiske bedrifter, og der samarbejdes intensivt om produktion, markedsføring og ud-
vikling af fælles salgskanaler. I Fødevareministeriets handlingsplan for økologi er det målsætningen, 
at det økologiske dyrkningsareal i Danmark fordobles frem til år 2020, og det kan dermed forventes, 
at sektoren også i Sønderjylland får endnu større betydning.

teMa 2: energI

Koncentrationen af husdyrhold i Sønderjylland betyder, at der i landsdelen er et særligt potentiale for 
etablering af biogasanlæg. Over en årrække er der således arbejdet intensivt med at udvikle biogas-
projekter og rammebetingelserne herfor, og det vurderes, at der er basis for etablering af 3-4 større 
bioenergianlæg i landsdelen.

teMa 3: naturPleje og oPlevelsesøkonoMI

Sønderjylland rummer mange unikke og vigtige naturområder, der indgår som ekstensivt dyrkede land-
brugsarealer, og som er karakteristiske for landskabet. Områdernes natur- og landskabsværdi er af-
hængig af fortsat landbrugsmæssig drift. Tilgroning er en trussel mod mange lysåbne naturtyper, 
og driftsøkonomien er ringe for afgræsning og høslæt. Udvikling af en rentabel naturpleje kan der-
for være med til at sikre Sønderjyllands naturværdier og landskaber. Samtidig er der i det sønderjyske 
landskab og fødevarekulturen et vigtigt potentiale for udvikling af produkter og ydelser, der kan un-
derstøtte oplevelsesøkonomien.

teMa 4: lanDbrugets afleDte følgeerhverv - agroInDustrI

Landbrugets afledte følgeerhverv, eller agroindustri, omfatter produktions-, forsynings- og service-
virksomheder, der understøtter landbrugs- og fødevareerhvervet i Sønderjylland. Det drejer sig bl.a. 
om leverandører af produktionsudstyr samt handel, rådgivning og uddannelse. Agroindustrien i Søn-
derjylland er kendetegnet ved såvel internationale virksomheder som mange lokalt baserede små og 
mellemstore virksomheder. 

teMa 5: raMMebetIngelser

Der er særlig fokus på tre indsatsområder:

• Etablering af grundlaget for en målrettet miljøregulering med udgangspunkt i anbefalingerne fra 
Natur- og Landbrugskommissionen.

• Etablering af nye værktøjer til finansiering af vækst og generationsskifter samt nye ejerformer. 
• Styrkelse af innovation, dialog og samarbejde i det sønderjyske landbrugs- og fødevareerhverv 

med afsæt i landbo- og erhvervsfremmeorganisationer, virksomheder, myndigheder, uddannelsesin-
stitutioner samt netværk som Zynergi og Sønderjyske Fristelser.
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ole Daugbjerg
Formand

UdviklingsRåd Sønderjylland

gårdejer antoni stenger
Det Sønderjyske Landbrugsråd

Mejerichef leif friis jørgensen
Naturmælk, Amba

borgmester h.P. geil
Haderslev Kommune

Næstformand
UdviklingsRåd Sønderjylland

Peder Damgaard
Formand

BHJ Fonden

gårdejer henrik frandsen
Tønder Erhvervsråd

Det sønderjyske landbrugsråd udgøres af de fire sønderjyske landboorganisationer: 
Sønderjysk Landboforening (SLF), LandboSyd, Sønderjysk Familielandbrug og Landwirtschaftlicher 
Hauptverein für Nordschleswig (LHN).

Vi vil med dette oplæg vise den erhvervsmæssige betydning, som det sønderjyske landbrugs- og 
fødevareerhverv allerede har i forhold til vækst og udvikling i landsdelen. Og vi vil basere det videre 
arbejde på landbrugs- og fødevareområdet på de fem temaområder med sigte på at skabe konkrete 
handlingsinitiativer i tæt dialog med landsdelens aktører. 

Det mest optimistiske scenarie for beskæftigelsesudviklingen i dansk landbrug rummer en mulig frem-
gang i beskæftigelsen på op til 14 % i år 2030. Det vil i Sønderjylland potentielt kunne resultere i op 
mod 1.800 nye arbejdspladser i landbrugs- og fødevareerhvervet. 

Det potentiale vil vi i fællesskab søge realiseret.

Sønderjylland, den 31. marts 2014

Landbrugsgruppen, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
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Danmarks fødevareeksport udgør en betydelig del af den samlede eksport og er en vigtig del af Dan-
marks samlede økonomi. Det globale fødevaremarked er i vækst, men globaliseringen betyder også 
øget konkurrence og faldende priser på verdensmarkedet. F.eks. er prisen for svinekød faldet med 5 % 
om året i realpriser siden 1974. 

Konstant innovation og optimering har været kraftigt medvirkende til, at landbrugs- og fødevareer-
hvervet i Danmark i dag står som verdens tredjestørste fødevareklynge. Danmark er således et af de 
lande i verden, hvor erhvervet er bedst udbygget i alle dele af værdikæden, som omfatter den enkelte 
landmand, forarbejdningsindustrien, virksomheder i afledte følgeerhverv samt uddannelses- og forsk-
ningsmiljøerne.

Et generelt højt niveau for lønomkostninger samt fokus på fødevaresikkerhed og miljø er med til at 
skabe relativt høje produktionsomkostninger for landbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark. Skal den 
danske fødevareeksport fortsat udvikle sig, er det vigtigt at fokusere på forbedring af produktivite-
ten, højværdiprodukter, innovation samt udvikling i nicheområder.
 

2. uDvIklIngen I Dansk lanDbrugs-
 og føDevareProDuktIon  

Kilde: Fakta om erhvervet 2013, ”Landbrug og Fødevarer”.
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Figur 1. Udvikling i landbrugets produktion og miljøbelastning. Indeks 1990 = 100.

Siden 1990 er den danske fødevareproduktion steget med 18 % målt i værdi, samtidig med at miljø-
belastningen på en række områder er reduceret markant, jvf. Figur 1.

Landbruget har i de seneste år tabt markedsandele på det globale marked. Og der er fortsat en ræk-
ke udfordringer i forhold til miljø-, natur- og klimapåvirkningerne knyttet til den danske landbrugs-
produktion. Regeringen og landbrugets organisationer har derfor rettet opmærksomheden mod veje 
og midler til ny afbalanceret vækst og udvikling. I det følgende gives et kort overblik over nogle bud 
herpå.  



8 9
udviklingsråd sønderjylland, diskussionsoplæg, marts 2014

2.1 natur- og lanDbrugskoMMIssIonen

Regeringen nedsatte i 2012 en uafhængig Natur- og Landbrugskommission. Opgaven var at udarbejde 
anbefalinger til sammenhængende og tværgående virkemidler, der kan bidrage til en helhedsoriente-
ret omstilling af dansk landbrug og en styrkelse af naturen i Danmark.

Visionen er en rig og mangfoldig natur i hele landet, og at dansk landbrug udvikles med sigte på øko-
nomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Målet er at dansk landbrug fortsat skal bidrage til at 
skabe beskæftigelse, vækst og dynamik i det danske samfund.

Kommissionen lægger vægt på, at udvikling i landbruget ikke står i modsætning til forbedringer for 
natur, miljø og klima. Kun gennem udvikling og forbedret indtjening kan der skabes mulighed for in-
vesteringer i ny produktion, bedre miljø og natur. 

Kommissionen peger på fire vigtige udviklingsstrategier for landbrug og natur i Danmark:

• Vækst og bedre miljø gennem mere målrettet og effektiv regulering
• Bedre plads til naturen og øget udtagning af landbrugsjord
• Kapitaltilførsel og professionalisering i og omkring landbrugserhvervet
• Vækst gennem mere innovation, forskning og udvikling

Den nuværende miljøregulering med bl.a. generelle gødningsnormer med ens regler for alle arealer er 
en kritisk barriere for landbrugsproduktionen i dag. En omlægning til en mere målrettet og effektiv 
regulering under hensyntagen til arealernes robusthed vil kunne bidrage til en væsentlig produktivi-
tetsudvikling i landbruget samtidig med, at udledninger i de mest sårbare arealer vil kunne reduceres.

Også på andre områder peger kommissionen på behov for udvikling af forvaltningen af samspillet 
mellem natur og landbrug. Det gælder f.eks. behovet for en mere tidssvarende forvaltning af vandløb 
med et afbalanceret hensyn til genskabelse af naturligt fungerende vandløb og ådale og imødekom-
melse af landbrugets behov for effektiv afvanding af markerne på de mere robuste jorde.

2.2 vækstscenarIer for Dansk lanDbrugsProDuktIon freM tIl 2030

”Landbrug og Fødevarer” har i rapporten ”Vækstscenarier for dansk landbrugsproduktion” fulgt op på 
betænkningen fra Natur- og Landbrugskommissionen. Der er opstillet tre scenarier for udvikling af 
dansk landbrug frem til 2030:

•  Baselinescenarie: En fortsættelse af den nuværende praksis og uændrede rammevilkår
• Et opbremsningsscenarie
• Et bæredygtigt og intensivt produktionsscenarie
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Som det fremgår, vurderer ”Landbrug og Fødevarer”, at et scenarie om bæredygtig intensiv produktion 
kan bidrage til en styrket dansk eksport og øget beskæftigelse samtidig med, at der vil blive taget hen-
syn til miljø og natur. I dette scenarie vil udledningen af klimagasser stige med 5 %, mens produktio-
nen vil stige med 58 %. Udledningen per produceret enhed vil således falde markant.

2.3 DanMarks næste væksteventyr – veje tIl vækst I balance

”Landbrug og Fødevarer” har i pjecen ”Danmarks næste væksteventyr - veje til vækst i balance” pe-
get på en række udviklingsperspektiver for dansk landbrug og fødevarer. Det bliver fremhævet, at 
”Dansk landbrug og den danske fødevareindustri kan udgøre en betydelig del af løsningen på en ræk-
ke af fremtidens store udfordringer. Med det er ikke en rolle, erhvervet er selvskrevet til at spille. Det 
kræver visioner og ideer og naturligvis de rette betingelser, når potentialet skal udfyldes.”

Der peges i pjecen på fire udviklingsperspektiver:

• Danmark som videnlaboratorium: Traditionen for innovation og optimering anvendes til fortsat at 
skabe vækst og beskæftigelse eksempelvis i avlsarbejde/gener, enzymer, teknologi.

• Vi gør Danmark større: Væksten i den globale efterspørgsel efter fødevarer rummer et potentiale 
for mersalg, der kan udnyttes med fortsatte effektivitetsforbedringer og nytænkning i dansk pro-
duktion og eksport af fødevarer.

• Made in Denmark 2.0: Skal Danmark fortsat udvikle fødevareeksporten, skal der fokuseres på høj-
værdiprodukter, og gennem innovation og udvikling skal der skabes nye produkter med fokus på 
nye markedsmuligheder.

• Mangfoldig udvikling i Danmark: Samtidig med, at de enkelte landbrug er blevet større, og produk-
tionen er blevet mere intensiv med færre beskæftigede, er der opstået en lang række nye mulighe-
der for f.eks. energiprodukter, naturpleje, oplevelsesøkonomi og gastronomi. 

2.4 regerIngens strategI for lanDbrug og føDevarer

Regeringen udsendte i slutningen af 2013 en vækstplan for fødevareerhvervet: ”Danmark i arbejde. 
Vækstplan for fødevarer”. I planen peges på de muligheder for fortsat vækst og udvikling i landbru-

 Produktion* Beskæftigelse Eksport

Baselinescenariet 25% -7% 30%

Opbremsningsscenariet -10% -30% -17%

Det bæredygtige intensive produktionsscenarie 58% 14% 80%

Kilde: Vækstscenarier for dansk landbrugsproduktion. ”Landbrug og Fødevarer” 2013. *Værdiudviklingen i faste priser.

Tabel 1. Nøgletal fra de tre vækstscenarier for dansk landbrugsproduktion år 2011 – 2030.
Udvikling i perioden 2011 – 2030.

Det sidste scenarie forudsætter implementering af en lang række af anbefalingerne fra Natur- og 
Landbrugskommissionen. Nøgletal fra de tre scenarier er beskrevet nedenfor i Tabel 1.
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get, som følger af den voksende globale befolkning med deraf øget efterspørgsel efter fødevarer. 
Det slås fast, at hvis Danmark skal have del i den fremtidige vækst på fødevareområdet, er der brug 
for en offensiv indsats, som kan være med til at sikre øget værdiskabelse. Ønsket er at understøtte 
fødevareområdet, hvor danske virksomheder allerede har international konkurrencekraft.

Vækstplanen identificerer fem fokusområder, hvor en øget indsats skal være med til at styrke 
mulighederne for vækst og beskæftigelse:

• Bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion
• Løsningsorienteret regulering og kontrol
• Talent, dynamik og eksport i fødevareerhvervet
• Vækstorienteret fødevareforskning og –udvikling 
• Styrket adgang til finansiering og fokuseret, strategisk eksportindsats

Der bliver peget på 34 konkrete initiativer, som ligger inden for de fem fokusområder. Vækstplanen er 
regeringens opfølgning på anbefalingerne fra Vækstteam Fødevarer, og  den understøtter samtidig en 
række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om vækst og udvikling i landbruget. 
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Den sønderjyske andel af det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv er uforholdsmæssig stor. 
I de følgende afsnit belyses først en række væsentlige forhold vedrørende strukturen i det sønderjy-
ske landbrug samt beskæftigelsen i den lokale landbrugs- og fødevareproduktion. 

Herefter gennemgås nogle af de styrker, som er kendetegnende for dansk og sønderjysk landbrugs- og 
fødevareproduktion. Desuden peges på en række aktuelle udfordringer, der gør sig gældende i forhold 
til landbrugserhvervets muligheder.

3.1 strukturen I sønDerjysk lanDbrug

Strukturen i det sønderjyske landbrug er især karakteriseret ved:

- Relativt store bedrifter: Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse i Sønderjylland er på godt 80 ha mod 
ca. 67 ha i Region Syddanmark og godt 60 ha på landsplan.

- En betydelig specialisering inden for animalsk produktion: Sønderjylland tegner sig for 9 % af det sam-
lede danske dyrkningsareal. Samtidig rummer Sønderjylland en uforholdsmæssig høj andel af den 
danske kvægbestand (13 %), svinebestand (10 %), fårebestand (16 %) og fjerkræbestand (18 %).

- En betydende aktivitet i afledte følgeerhverv: Agroindustrien i Sønderjylland er kendetegnet ved så-
vel internationale virksomheder som mange lokalt baserede små og mellemstore virksomheder

I de følgende figurer (Figur 2-4) samt i tabeller og figurer i bilaget (Tabel B3-B4 og Figur B2-B3)
illustreres nogle af de vigtige strukturelle forhold, som karakteriserer sønderjysk landbrug.

3. lanDbrug og føDevareProDuktIon
 I sønDerjyllanD 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Region
Syddanmark

Sønderjylland

Aabenraa

Haderslev

Sønderborg

Tønder

Hele Danmark

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figur 2. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse i 2010 opgjort i ha i de 4 sønderjyske kommuner
sammenholdt med Region Syddanmark og hele Danmark.
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
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Figur 3. Kommunevis procentmæssig fordeling af husdyrbestande og dyrkningsareal i Sønderjylland.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
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Figur 4. Specialiseringsgraden af det sønderjyske landbrug opgjort som antal husdyr per ha.
Tallet er indekseret, landsgennemsnit = 100.
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3.2  beskæftIgelsen I Det sønDerjyske lanDbrugs- og føDevareerhverv

Landbrugs- og fødevareerhvervet spiller en vigtig rolle for beskæftigelsen i Sønderjylland. I 2012 var 
der således i alt knapt 13.000 beskæftigede i landbrugs- og fødevareerhvervet i Sønderjylland svaren-
de til 12,4 % af landsdelens samlede beskæftigelse, jvf. Tabel 3.

Andelen af beskæftigede i landbrugs- og fødevareerhvervet var størst i Tønder Kommune, hvor hver 
femte arbejdsplads var relateret hertil. Målt i absolutte tal var beskæftigelsen af samme størrelsesor-
den i Tønder, Aabenraa og Haderslev Kommuner – nemlig ca. 3.500 beskæftigede. Erhvervet har såle-
des en større rolle for beskæftigelsen i Sønderjylland end på landsplan, hvor andelen af den samlede 
beskæftigelse var knapt 7 %. 

Kilde: Fødevareklyngen og Udkantsdanmark. ”Landbrug og Fødevarer”, 2013.

nb: Den direkte beskæftigelse omfatter primærproduktion samt forarbejdningsindustrien, f.eks. slagterier og mejerier. Den 
indirekte beskæftigelse er den afledte beskæftigelse i forsynings- og servicevirksomheder, som her er beregnet på grundlag 
af in- og output koefficienter. Dvs. opgørelsen omfatter ikke beskæftigelsen i virksomheder inden for forsynings og service, 
som udelukkende eksporterer deres produkter. Heri kan der ligge en undervurdering af den beskæftigelsesmæssige effekt af 
Agrobusiness industrien i Sønderjylland. I bilag tabel B1 er vist udviklingen i den samlede beskæftigelse i fødevareklyngen 
for hele Danmark fra 1970 til 2012.

 Samlet besk. Beskæftigelse i landsbrugs- og fødevareerhverv

  I alt direkte afl edt andel af
     samlet besk.

Tønder  18.124      3.566      2.429      1.138     19,7%

Aabenraa  27.066      3.478      2.368      1.109     12,8%

Haderslev  25.859      3.446      2.347      1.099     13,3%

Sønderborg  33.252      2.428      1.653      775     7,3%

Sønderjylland  104.301      12.918      8.797      4.121     12,4%

Hele Danmark  2.673.504      183.732      1.251.222      58.610     6,9%

Tabel 3. Antal beskæftigede i landbrugs- og fødevareerhvervet i 2012. 

”Landbrug og Fødevarer” vurderer, at der i et scenarie med bæredygtig intensiv produktion vil være et 
vækstpotentiale frem til år 2030 på 14 % i beskæftigelsen i landbrugs- og fødevareerhvervet, jvf. Ta-
bel 1. 

Det vil ud fra den nuværende beskæftigelse i Sønderjylland svare til, at der i landbrugs- og fødeva-
reerhvervet kan skabes op mod 1.800 nye job frem til år 2030. Dermed ligger der et væsentligt po-
tentiale for udvikling af beskæftigelsen i Sønderjylland, som kan realiseres gennem en målrettet er-
hvervsudvikling på landbrug- og fødevareområdet.
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3.3  styrkeoMråDer for lanDbrugs- og føDevareProDuktIonen

Dansk og dermed også sønderjysk landbrugs- og fødevareproduktion er karakteriseret ved en ræk-
ke styrkeområder, som er med til at give international konkurrencekraft. En række eksempler, der kan 
betragtes som vigtige styrkepositioner3, omfatter:

Innovation og stærk organisering
En målrettet innovationsindsats med fokus på at øge produktivitet, kvalitet og produktudvikling har 
været stærkt medvirkende til, at det danske landbrugs- og fødevareerhverv har en stærk position i 
alle led af værdikæden. Erhvervets lange tradition for at skabe effektive og kompetente organisatio-
ner, som understøtter de erhvervsmæssige interesser, har betydet, at der i dag findes en stærk dansk 
erhvervsklynge i landbrugs- og fødevareerhvervet. Klyngestrukturen medvirker til fortsat sikring af 
grundlaget indenfor innovation og konkurrencekraft. 

stort fokus på fødevaresikkerhed
Fødevareerhvervet i Danmark er kendetegnet ved en lang tradition for et tæt samarbejde mellem er-
hverv og myndigheder om fødevaresikkerhed. Det har været en vigtig forudsætning for udviklingen af 
fødevareeksporten. Den høje fødevaresikkerhed er bl.a. et vigtigt element i udvikling af eksporten til 
nye vækstmarkeder i Kina og Japan. Et aktuelt eksempel er eksport af dansk mælk til Kina4. 

høj produktivitet – meget automatiseret
Gennem de seneste årtier er produktiviteten i dansk landbrug øget betydeligt. Udviklingen er bl.a. 
betinget af, at der gennem avlsarbejde er opnået højere ydelser og udbytter. Eksempelvis producere-
de en ko i 1984 i gennemsnit 5.900 kg mælk per år, mens produktionen i 2012 var steget til 9.019 kg 
mælk per år. 

Produktivitetsudviklingen er yderligere understøttet af en strukturudvikling mod færre og større be-
drifter, som i højere grad anvender moderne og automatiserede produktionsløsninger. I Sønderjylland 
er den gennemsnitlige bedrifts areal steget fra godt 40 ha i 1989 til godt 80 ha i 2010, jvf. figur B2 i 
bilaget.

stærk global markedsposition
Gennem mange år har det danske landbrugs- og fødevareerhverv oparbejdet en stærk position på de 
globale markeder. 

sønderjyske fødevarer er karakteriseret ved en fælles kultur og identitet
Særligt for sønderjysk landbrug er potentialet i et egnskøkken med en række markante specialiteter, 
der allerede i dag er kendt på markedet. Det er et godt udgangspunkt for markedsføring af sønderjy-
ske madoplevelser, der potentielt kan udvikle sig til at være del af en egentlig oplevelsesturisme, som 
knytter sig tæt til regionens fødevareerhverv.

3 Styrkeområderne er identificeret med udgangspunkt i en interviewrunde blandt repræsentanter fra de 4 landboorganisationer
 i Sønderjylland og landbrugsgruppen i URS.
4 Se f.eks. artikel i Politiken den 11. marts 2014 ”Dansk økomælk en succes i Kina”.
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økologisk produktion
En særlig sønderjysk styrkeposition er knyttet til landsdelens uforholdsvis store andel af økologisk 
produktion, jvf. Tabel B4 i bilaget. Således ligger 17 % af det samlede økologiske dyrkningsareal i 
Sønderjylland. Specialiseringen er særligt udpræget for malkekvægsbedrifter, hvor hele 23 % af den 
samlede danske økologiske malkeproduktion målt på areal er beliggende i Sønderjylland.

3.4 uDforDrInger for en konkurrenceDygtIg
 lanDbrugs- og føDevareProDuktIon

Som nævnt i afsnittet om udviklingen i dansk landbrugs- og fødevareproduktion har erhvervet en ræk-
ke udviklingsmuligheder. Realisering af mulighederne forudsætter dog, at en række udfordringer bliver 
håndteret. Hvis det lykkes er perspektivet, at erhvervet bidrager med yderligere vækst og beskæftigel-
se, som for en stor dels vedkommende vil være geografisk placeret i de danske landområder. 

Overordnet er udfordringen at sikre den fortsatte internationale konkurrencedygtighed i det danske 
landbrugs- og fødevareerhverv på grundlag af en ressourceeffektiv produktion, som er i størst mu-
lig balance med natur, klima og miljø. En række væsentlige parametre er vigtige i den sammenhæng, 
f.eks.: Et konkurrencedygtigt omkostningsniveau, høj kvalitet og fødevaresikkerhed, grøn omstilling 
og ressourceoptimering, produktdifferentiering og fokus på højværdimarkeder samt gunstige rammebe-
tingelser. 

I det følgende bliver der givet nogle eksempler på konkrete udfordringer, som dansk såvel som
sønderjysk landbrug står overfor, og som skal adresseres:

gældssætning
Landbruget er præget af en forholdsvis høj gældsbyrde, der er oparbejdet over en længere årrække un-
der indflydelse af vilkårene forud for såvel som efter den finansielle krise. Det aktuelle lave renteni-
veau afbøder til dels effekterne af gældssætningen, men samtidig eksisterer der en trussel om negati-
ve virkninger fra rentestigninger, der vil kunne få indflydelse på variabelt forrentet gæld. 

generationsskifte og strukturudvikling
Strammere finansieringsbetingelser fra banker og realkreditinstitutter kombineret med en generel ten-
dens mod større produktionsenheder, der kan opnå stordriftsfordele, har gjort det vanskeligt for unge 
landmænd at erhverve egen bedrift. For den ældre generation af landmænd betyder udviklingen, at de 
kan have vanskeligt ved at afhænde deres ejendomme. Samlet er den nuværende situation en kritisk 
barriere for strukturudvikling og investering i landbruget. 

Miljø- og naturreguleringen kan være en barriere for produktiviteten
Den nuværende miljøregulering med bl.a. generelle gødningsnormer uanset arealernes robusthed er en 
begrænsende faktor for væsentlige dele af landbrugsproduktionen. Reglerne betyder f.eks., at Danmark 
må importere mel til brød- og maltproduktion, fordi kvælstofindholdet i danske råvarer er for lavt. 

Forvaltning af vandløb kan i en række tilfælde indebære problemer i forhold til en tidssvarende og 
sammenhængende forvaltning ud fra hensyn til miljø, natur, og klima på den ene side, og afvandings-
interesser på den anden side. 
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I det vestlige Sønderjylland er der eksempelvis mange vandløb, hvor vandløbsvedligeholdelsen har stor 
og direkte indflydelse på dyrkningsmulighederne i forholdsvis store lavtliggende områder, der grænser 
op til vandløbene. Ændringer i vedligeholdelsen af vandløbene, og eventuelle effekter fra klimaforan-
dringer, kan få stor indflydelse i forhold til dræning, forsumpning, oversvømmelser, m.v. 

forskellige rammebetingelser nord og syd for grænsen skaber ulige konkurrenceforhold
I en række af landbrugets produktionsgrene er der markante forskelle på rammebetingelserne nord og 
syd for den tysk-danske grænse. Det gælder såvel rammerne for miljøbelastning, lønforskelle som sær-
lige tilskudsordninger i Tyskland til f.eks. energiproduktion. 

Sidstnævnte har blandt andet medført øget efterspørgsel efter danske dykningsarealer, der ligger tæt 
på grænsen til Tyskland, og som i stigende grad leverer majs til tyske biogasanlæg. Siden 2009 er are-
alet i Sønderjylland, hvor der dyrkes majs som energigrøde, firedoblet fra ca. 5.000 ha til ca. 20.000 
ha i 2013. Det svarer til knapt 10 % af det samlede dyrkede areal i Sønderjylland. Udviklingen har be-
tydet, at bl.a. malkekvægsbedrifterne i det sydlige Sønderjylland er under pres, fordi prisen for arealle-
je til græsning af køer er steget.  Den massive majsdyrkning har også effekter i forhold til naturværdi-
en for arealerne. 
 
overførsel af smitsomme sygdomme
Sønderjyllands placering på grænsen til Tyskland betyder også en særlig risiko for, at smitte fra hus-
dyrsygdomme i Centraleuropa breder sig hen over grænsen. 
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De fire sønderjyske landboorganisationer og URS ser store muligheder i en intensiveret innovation 
samt øget samarbejde i det sønderjyske landbrugs- og fødevareerhverv. Det gælder både i forhold til 
økonomisk vækst og i forhold til øget beskæftigelse.

Det mest optimistiske scenarie for beskæftigelsesudviklingen i dansk landbrug rummer en mulig frem-
gang i beskæftigelsen på op til 14 % i år 2030. I Sønderjylland vil det kunne resultere i 1.800 nye ar-
bejdspladser.

Det er ambitiøst og kræver derfor en fælles indsats fra landsdelens mange aktører.

Udarbejdelsen af dette diskussionsoplæg er et vigtigt element i rejsen mod at forløse det potentiale, 
der er til stede i Sønderjylland.

Med dette diskussionsoplæg vil de fire sønderjyske landboorganisationer og URS i samarbejde med 
landsdelens øvrige aktører øge kendskabet til landbrugs- og fødevareerhvervet i Sønderjylland samt 
fokusere den kommende udviklingsindsats på temaerne:

1. Husdyr- og planteproduktion
 a. Svineproduktion
 b. Mælkeproduktion
 c. Øvrig husdyrproduktion – fjerkræ, pelsdyr, m.v.
 d. Regionale fødevarer og specialiseret planteproduktion
 e. Økologi

2. Energi

3. Naturpleje og oplevelsesøkonomi

4. Landbrugets afledte følgeerhverv – Agroindustri

5. Rammebetingelser

4. vejen tIl at fInDe gulD I Den
 sønDerjyske MulD
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bIlag: nøgletal oM lanDbrugs- 
og føDevareerhvervet 

Kilde: Landbrug og fødevarer.
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Tabel B1. Den samlede beskæftigelse i fødevareklyngen 1970-2012.

Kilde: Landbrug og Fødevarer: Fødevareklyngen og Udkantsdanmark, 29. April 2013.

 1970 1980 1990 2000 2012

Landbrug og gartneri  230.000      171.000      122.000      82.000      66.000    

Fiskeri  12.000      9.000      7.000      5.000      3.000    

Primær produktion  242.000      180.000      129.000      87.000      69.000    

Slagterier  25.000      23.000      25.000      20.000      14.000    

Fiskeindustri  6.000      5.000      8.000      5.000      4.000    

Mejerier  16.000      13.000      13.000      10.000      9.000    

bagerier, brødfabrikker mm.   30.000      23.000      21.000      19.000      14.000    

Anden fødevareindustri  21.000      18.000      19.000      17.000      13.000    

Drikkevareindustri  12.000      12.000      7.000      6.000      4.000    

Forarbejdning mv. i alt  110.000      94.000      93.000      77.000      57.000    

Forsynings- og servicevirksomheder (=afl edt)  80.000      85.000      80.000      65.000      59.000    

Fødevareklyngen i alt  432.000      359.000      301.000      230.000      183.000    

Figur B1. Udviklingen i den samlede beskæftigelse og beskæftigelsen i landbrugs- og fødevareklyngen
i de 4 sønderjyske kommuner fra 2009 til 2012. Indeks, 2009 = 100.
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(1.000 kr.) 2008 2009 2010 2012 2012

FØDEVAREKLYNGEN   129.767.712      117.572.034      129.946.368      140.446.216      148.085.241    
Anden dansk varehandel   457.834.077      372.494.472      407.712.490      456.590.002      464.453.189    
Dansk varehandel i alt   587.601.789      490.066.506      537.658.858      597.036.218      612.538.430    
Fødevareklyngens andel (pct)   22      24      24      24      24    
     

FØDEVARER
Svinekød   28.733.968      27.159.620      28.852.614      30.616.604      31.971.386    
Mejeri   14.171.904      13.134.769      15.258.388      16.518.574      16.273.473    
Fisk og skaldyr   17.358.395      14.935.530      16.024.640      17.658.467      18.165.581    
Sammensatte fødevarer   6.628.277      6.226.806      6.534.557      6.809.049      7.606.175    
Drikkevarer   4.361.383      3.714.585      4.170.840      4.060.886      4.543.487    
Kiks, brød og bagværk   3.891.711      3.704.422      3.615.435      3.860.409      4.064.429    
Korn   2.400.116      2.510.940      3.213.898      3.635.549      3.854.117    
Olier og fedtstoffer   2.917.702      2.272.439      1.894.849      2.075.620      2.233.821    
Oksekød   2.501.331      2.648.022      3.032.414      3.038.776      3.183.796    
Sukker og sukkervarer   3.213.035      3.359.197      3.097.658      2.965.513      3.310.558    
Fjerkrækød   2.415.288      2.323.194      2.762.877      2.682.408      2.889.768    
Andre fødevarer   1.161.016      982.613      1.054.918      1.079.947      1.189.855    
Frugt og nødder   1.542.384      1.444.031      1.492.504      1.684.718      1.847.975    
Grøntsager   1.209.592      1.059.130      1.210.185      1.362.163      1.299.639    
Kaffe og krydderier   365.520      345.186      488.953      476.942      324.087    
Æg   192.755      217.326      245.033      269.534      293.614    
Biprodukter (Spiselige)   275.192      213.461      208.555      247.456      264.246    
  93.339.569      86.251.269      93.158.317      99.042.615      103.316.005    

BIOBASEREDE PRODUKTER      
Foder   5.190.254      5.117.982      5.489.938      6.000.442      5.587.032    
Frø   2.237.055      1.790.587      1.765.748      2.455.673      2.324.508    
Planter   2.646.642      2.535.178      2.409.984      2.590.245      2.571.669    
Udsæd   142.415      44.792      68.449      110.165      188.558    
Træ   1.088.695      1.308.334      1.370.921      1.495.520      1.548.442    
Vegetabilier (Ikke spiselige)  656.476      577.475      258.556      297.521      308.113    
Pelsskind   4.979.536      4.165.697      7.414.076      8.659.723      11.011.351    
Huder   516.052      365.901      599.694      702.216      661.726    
Avlsdyr   270.601      209.009      297.156      445.706      829.561    
Enzymer   5.309.485      5.368.758      6.023.864      5.896.236      6.629.237    
Olier og fedtstoffer (Ikke spiselige)   275.893      251.195      684.315      812.412      700.879    
Biprodukter   481.272      508.182      606.377      573.526      560.362    
Andet   125.033      124.962      172.795      172.057      208.234    
  23.919.408      22.368.052      27.161.873      30.211.442      33.129.670    

AGRO-TEKNOLOGI
Maskiner (Jordbrug mv.)  5.883.084      4.368.767      4.956.203      5.657.497      5.637.506    
Maskiner (Næringsmiddelindustrien)   4.409.917      2.889.134      3.279.960      3.726.158      3.873.924    
Emballage (Fødevarer)  469.918      394.974      524.661      592.467      421.493    
Gødning   295.167      132.034      161.992      359.937      679.644    
Plantebeskyttelse   1.450.650      1.167.804      703.362      856.100      1.026.999    
  12.508.736      8.952.714      9.626.179      11.192.159      11.639.566    

Tabel B2. Eksporten fra fødevareklyngen fordelt på varegrupper.

Kilde: Fakta om erhvervet 2013. Landbrug og Fødevarer.
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Tabel B3. Nøgletal for det sønderjyske landbrug 1989, 1999 og 2010.

1989 Bedrifter Dyrket areal Væksthus-   HUSDYR
 i alt  i alt (ha) areal (ha) Heste Kvæg Svin Får Fjerkræ

Ny Haderslev  1.130      50.404      4      360      46.857      148.250      1.825      408.855    

Ny Sønderborg  1.030      35.354      2      409      21.153      304.818      1.190      729.109    

Ny Tønder  1.818      91.709      -        624      117.977      135.055      19.953      528.888    

Ny Aabenraa  1.497      67.049      2      692      80.593      157.264      3.360      455.051    

Sønderjyllands Amt  6.465      284.133      9      2.455      306.361      882.084      27.825      2.412.214    

Andel af  8% 10% 2% 7% 14% 10% 19% 14%

Hele Danmark  81.267      2.774.113      551      35.446      2.221.485      9.189.981      144.168      17.194.203    

1999 Bedrifter Dyrket areal Væksthus-   HUSDYR
 i alt  i alt (ha) areal (ha) Heste Kvæg Svin Får Fjerkræ

Ny Haderslev  812      47.484      4      481      38.118      238.140      1.185      653.722    

Ny Sønderborg  702      34.755      2      376      14.006      384.248      744      677.336    

Ny Tønder  1.371      90.844      -        861      104.100      257.658      15.490      859.437    

Ny Aabenraa  1.112      63.184      1      993      69.402      196.603      1.551      810.567    

Sønderjyllands Amt  4.727      274.544      8      3.078      259.019      1.266.721      21.113      3.343.586    

Andel 8% 10% 1% 8% 14% 11% 15% 16%

Hele Danmark  57.831      2.644.026      542      40.485      1.887.057      11.626.043      142.880      21.010.135    

2010 Bedrifter Dyrket areal Væksthus-   HUSDYR
 i alt  i alt (ha) areal (ha) Heste Kvæg Svin Får Fjerkræ

Haderslev  703      55.628      3      799      35.995      361.610      1.543      920.510    

Sønderborg  475      35.703      1      453      9.459      409.332      588      524.902    

Tønder  945      88.332      -        980      97.906      295.506      20.689      1.122.017    

Aabenraa  843      63.378      1      1.242      66.977      258.488      3.121      823.977    

Sønderjylland  2.966      243.041      5      3.474      210.337      1.324.936      25.941      3.391.406    

Andel  7% 9% 1% 6% 13% 10% 16% 18%

Hele Danmark  42.099      2.646.401      493      59.735      1.571.050      13.173.060      159.626      18.731.331    
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Kilde: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012. 

 Samlet areal Heraf – (Ha/%)
 (Ha/%) Malkekvægbedrift Svinebedrift  Fjerkræbedrift Øvrige

Region Nordjylland  32.191     18%  15.736     22%  715     12%  920     31%  14.820     15%

Region Midtjylland  60.700     33%  24.811     34%  3.014     52%  766     25%  32.109     32%

Region Syddanmark  65.861     36%  28.690     40%  1.691     29%  863     29%  34.617     34%

Region Hovedstaden  7.560     4%  1.042     1%  113     2%  39     1%  6.366     6%

Region Sjælland  16.619     9%  2.298     3%  314     5%  427     14%  13.580     13%

Hele Danmark  182.931     100%  72.577     100%  5.847     100%  3.015     100%  101.492     100%

Aabenraa  10.534     6%  4.985     7%  206     4%  144     5%  5.199     5%

Haderslev  4.961     3%  2.342     3%  88     2%  108     4%  2.423     2%

Sønderborg  1.442     1%  518     1%  -       0%  -       0%  924     1%

Tønder  14.665     8%  8.865     12%  282     5%  152     5%  5.366     5%

Sønderjylland  31.602     17%  16.710     23%  576     10%  404     13%  13.912     14%

Tabel B4. Fordelingen af økologiske bedrifters arealer på regioner og de 4 kommuner i Sønderjylland 2012.

Kilde: Danmarks Statistik. Statistikbanken.
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Figur B2. Udviklingen i størrelsen af landbrugsbedrifterne i Sønderjylland og på landsplan fra
1989 til 2010.
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Kilde: Danmarks Statistik. Statistikbanken.
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De fIre sønDerjyske lanDboorganIsatIoner

sønDerjysk lanDboforenIng
Kontakt: Billundvej 3, 6500 Vojens
Formand: Christian S. Lund
Web: www.slf.dk

lanDbosyD
Kontakt: Peberlyk 2, 6200 Aabenraa
Formand: Mogens Dall
Web: www.landbosyd.dk

sønDerjysk faMIlIelanDbrug
Kontakt: Guldagervej 2, 6240 Løgumkloster
Formand: Antoni Stenger
Web: www.lrs.dk

lanDwIrtschaftlIcher hauPtvereIn für norDschleswIg
Kontakt: Industriparken 1, 6360 Tinglev
Formand: Jørgen Popp Petersen
Web: www.lhn.dk 



24 25
udviklingsråd sønderjylland, diskussionsoplæg, marts 2014

uDvIklIngsråD sønDerjyllanD (urs)
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URS er siden 2008 forankret i en frivillig forening, der tegnes af et formandskab på to personer.
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blandt de 4 sønderjyske borgmestre.
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