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Baggrund og metode 

På baggrund af en bestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er nedenfor udarbejdet en 

analyse af udviklingen i udbytter for danske landbrugsafgrøder. Analysen tager afsæt i det eksisterende 

normsystem, som er beskrevet i detaljer i Drejebogen (Anonym, 2018). Samme udgangspunkt for analysen 

af udvikling i kvælstoftilførsel blev benyttet i Baseline 2027 for udvalgte elementer (Blicher-Mathiesen & 

Sørensen, 2020).  

I analysen er høstudbytter fra Danmarks Statistik for de seneste ti år benyttet. De årlige udbytter er korrigeret 

for stærkt afvigende udbytter samt for restriktioner i kvælstoftilførslen, som var gældende i perioden 1998-

2016. Disse korrektioner svarer til, hvordan Danmarks Statistiks udbytter bliver benyttet i normsystemet 

(Anonym, 2018).  

Nærværende analyse er baseret dels på lineær regression på enkeltår dels på lineær regression på fem års 

glidende gennemsnit for samme data. En hældning baseret på fem års glidende gennemsnit forventes at give 

et mere robust estimat for udbytteudviklingen sammenlignet med en hældning baseret på de enkelte år. 

Anvendelse af fem års gennemsnit er ligeledes i overensstemmelse med, hvordan de økonomisk optimale 

kvælstofnormer bliver korrigeret for ændringer i udbytter (Anonym, 2018). 

 

Udvikling i udbytter  

På Figur 1 ses udbytter samt de lineære regressionslinjer for vinterhvede og vårbyg. 

 
Figur 1. Det korrigerede udbytte uden kvælstofrestriktion for vinterhvede og vårbyg i perioden 2011-2020 

samt fem års glidende gennemsnit baseret på samme periode. De lineære regressionslinjer er angivet.  
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Den procentvise stigning i udbytte pr. ha pr. år baseret på enkeltår samt fem års glidende gennemsnit for de 

største afgrøder i Danmark kan ses i Tabel 1. Denne er udregnet ved at relatere hældningen i hkg pr. ha pr. år 

til gennemsnitsudbyttet i perioden 2011-2020. Som det er tilfældet inden for normsystemet, beregnes 

udbytteændringerne for grovfoder ud fra den gennemsnitlige ændring i vinterhvede og vårbyg (Anonym, 

2018).   

 

Tabel 1. Estimerede årlige procentvise udbyttestigninger for afgrøder baseret dels på enkeltår dels på fem års 

glidende gennemsnit i perioden 2011-2020. Afgrøderne er listet efter udbredelse (gennemsnit 2011-2020, 

Danmarks Statistik).  

 2011-2020 Fem års glidende gns. 

Afgrøde Pct. stigning 

 (% pr. ha pr. år) 

Vinterhvede 1,20 0,40 

Vårbyg 0,77 -0,01 

Kløvergræs, omdrift* 0,99 0,20 

Majshelsæd* 0,99 0,20 

Vinterraps 0,50 -0,29 

Vinterbyg 1,22 0,36 

Vinterrug 0,94 0,45 

Frøgræs* 0,99 0,20 

Rent græs, omdrift* 0,99 0,20 

Havre 0,19 -0,26 

Kartofler* 0,99 0,20 

Sukkerroer* 0,99 0,20 

Vårhvede** 0,77 -0,01 

Triticale 1,53 1,31 
* Beregnes ud fra den procentvise ændring af vårbyg og vinterhvede.  

** Beregnes ud fra den procentvise ændring af vårbyg. 

Det skal understreges, at der er store usikkerheder knyttet til fremskrivningen af udbytteudviklingen, da 

udbytterne ikke mindst i de seneste år har været påvirket af flere vejrekstremer. Derudover er der en række 

andre miljømæssige faktorer samt genetiske og dyrkningsmæssige faktorer, der kan påvirke 

udbytteudviklingen. F.eks. vil begrænsninger i brugen af svampemidler samt ændringer i arealfordelingen af 

afgrøderne grundet regulering eller prisudvikling påvirke udbytteniveauet.   
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