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I denne tekst er der lavet en sammenligning mellem bornholmske slagtegriseproducenter og producen-
ter fra RestDanmark.  
Tallene omfatter dels en opstilling med total og senere med analyser pr produceret gris og pr ha i 
markdriften.  
 
Den totale økonomi kan opstilles til:  
Økonomi i slagtesvineproduktion Totaler 

  Bornholm 
2020 

Bornholm 
2021 

Danmark 
2021 

Antal Ha 228 214 230 

Antal slagtesvin 11.500 13.400 13.600 

Antal regnskaber 10 10 26 

Pris pr købt smågris 493 439 394 

Pris pr solgt svin 1.218 1.017 1.035 

        

  1.000 kr 1.000 kr. 1.000 kr 

Bruttoudbytte, slagtesvin 7.391 7.553 8.077 

Bruttoudbytte, mark 2.429 2.084 2.711 

Bruttoudbytte, andet 406 277 322 
Variable enhedsomkostninger -4.886 -5.791 -6.362 

Dækningsbidrag 5.340 4.123 4.748 

Energi -252 -297 -279 

Maskinstation -171 -198 -213 

Vedligeholdese -552 -432 -476 

Lønninger -668 -570 -403 

Andre kapacitetsomkostninger -362 -425 -412 

Afskrivninger -801 -809 -807 

Resultat primær drift 2.534 1.392 2.158 

Andet 4 3 31 

EU 487 466 464 
Resultat før finansiering 3.025 1.861 2.653 

Finansiering -1.150 -899 -717 

Resultat efter finansiering 1.875 962 1.936 

Private indtægter 185 191 281 

Reguleringer 546 123 30 

Resultat før regulering og skat 2.606 1.276 2.247 

Værdiændring besætning 460 48 14 

Tilbageførsel afskrivninger, mv 648 686 696 

Betalte skatter -350 -312 -417 

Privatudtræk -300 -245 -219 

Pensionsindbetalinger -90 -123 -144 

Indbetaling / udlodning I/S -50 -31 64 
Selvfinansiering 2.924 1.299 2.241 
Forskydninger besætning og behold-
ning 

-372 333 -30 

Tekniske investeringer -2.382 -914 -3.441 
Likviditetsoverskud 170 718 -1.230 

 
 



 
 
Dækningsbidraget realiseres i år ca. 600.000 kr lavere på Bornholm. Der er negativ virkning fra anden 
indtjening og særligt fra markdriften hvor tørken satte tydelige spor. Der blev i gennemsnit høstet 10 
hkg mindre pr. ha sammenlignet med RestDanmark.  
Slagtegriseproduktion har ligeledes bidraget negativt til indtjeningen, en væsentlig årsag at købsprisen 
på smågrisen har været ca. 40 kr. højere og afregningsprisen har været ca. 20 kr. lavere pr. gris.  
Til trods for en indtjening der er 1.200.000 kr. lavere end i RestDanmark, henter bornholmere ca. 
600.000 kr. på lavere variable omkostninger. Den største forskel findes i omkostninger til foder, hvor de 
bornholmske producenter selv blander største delen af foderet på gården, købes der større mængder 
færdigfoder i RestDanmark.  
 
Kapacitetsomkostningerne er højere på Bornholm, årsagen findes primært ved højere lønomkostninger 
på ca. 170.000 kr. resterende kapacitets omkostninger er på niveau med RestDanmark.  
Meromkostninger skyldes flere ansatte samt en højere løn.  
 
Effekten af nye stalde ses også i år bl.a. som større afskrivninger på Bornholm, højere finansieringsom-
kostninger.  
 
Resultat før skat bliver for Bornholm på 1.276.000 kr mod 2.247.000 kr for RestDanmark.    
RestDanmarks forspring i dækningsbidraget bliver øget yderligere grundet bornholmernes højere om-
kostninger.   
 
Selvfinansieringen for bornholmerne bliver på 1.299.000 kr, eller et fald på ca. 1.6 mio kr i forhold til 
sidste år. Selvfinansieringen anses som tilfredsstillende trods det store fald.  
Bemærk her, at de bornholmske producenter også i år har lavere udtræk til skat. Afvigelsen ligger på 
skattebetalingerne med ca. 100.000 kr mindre skat.  
Privatforbruget er på niveau med RestDanmark.  
 
 
De små forskelle: 
Der er nogle variationer mellem de bornholmske resultater og de danske. Her er vist for slagtesvine-
produktionen:   
 

Økonomi i svineproduktion Slagtesvin 

  Bornholm 
2021 

Danmark 
gns 2021 

DK bedste 
25%  

Antal slagtesvin 9.100 11.787 13.358 

Antal regnskaber 10 233 59 

Foderomkostning, kr -379 -403 -378 

Fremstillingspris 10,85 10,67 10,19 

        

  pr svin pr. svin pr svin 

Bruttoudbytte, slagtesvin 559 588 623 

Variable enhedsomkostninger -394 -416 -390 

Dækningsbidrag 165 172 233 

        

Energi -15 -11 -10 

Vedligehold -17 -19 -14 

Arbejdsomkostninger -46 -40 -39 

Andre kapacitetsomkostninger -21 -17 -15 
Kapacitetsomkostninger -99 -87 -78 

        

Afskrivninger -31 -29 -27 

Leje og forpagtning   -6 -8 

Rente af bunden kapital -10 -10 -10 



Kapitalomkostninger -41 -45 -45 

        
Årets resultat 25 40 110 

 
 
Detailanalysen viser en indtjening på slagtegrise på Bornholm nogenlunde på linje med indtjeningen i 
RestDanmark. Dækningsbidraget er realiseret ca. 7 kr lavere på Bornholm.  
 
Kapacitetsomkostningerne er som total som i RestDanmark. Dog er der en sædvanlig øm tå, der kan 
trykkes på. Nemlig arbejdsomkostningerne, som her på Bornholm er 6 kr højere pr produceret slagtes 
gris.  
 
Bundlinjen bliver på 25 kr mod 40 kr i RestDanmark. Altså ikke bedre i år.  
 
  
Konklusion:  
Indtjeningen i selve slagtesvineproduktionen på Bornholm på linje med RestDanmark. 
 
 
For salgsafgrøderne hos svineproducenter og planteavlere er der nedenstående tal for den bornholm-
ske produktion. Der indgår 21 bornholmske regnskaber fra planteavlere med salgsafgrøder. De repræ-
senterer 12 % af øens landbrugsareal: 
 
Økonomi i svineproduktion Salgsafgrøder 

  Bornholm 
2021  

DK Gns 
2021 

DK bed-
ste 25% 

Antal Ha  172 201 261 

Antal regnskaber 21 371 93 

Udbytte hvede 73 81 85 

Udbytte Vårbyg 44 57 63 

Udbytte Vinterbyg 60 71 77 

Udbytte Vinterraps  36 40 42 

        

  pr ha pr ha  pr ha 

Bruttoudbytte 9.617 11.335 13.631 

Variable enhedsomkostninger -2.150 -2.736 -2.727 

Dækningsbidrag 7.467 8.599 10.904 

        

Energi -419 -427 -433 

Maskinstation -1.239 -1.243 -956 

Vedligehold -1.034 -1.030 -918 

Arbejdsomkostninger -1.376 -1.445 -1.514 

Andre kapacitetsomkostninger -765 -863 -849 
Kapacitetsomkostninger -4.833 -5.008 -4.670 

        

Afskrivninger -1.441 -1.106 -1.042 

Leje og forpagtning -778 -1.350 -1.105 

Afkoblet støtte 2.502 2.294 2.209 

Rente af bunden kapital -2.142 -2.257 -2.035 

Kapitalomkostninger -1.859 -2.419 -1.973 

        
Årets resultat 775 1.172 4.261 



 
Den tilhørende markdrift i den bornholmske svineproduktion har været udfordret i 2021.  
Bruttoudbyttet er lavere end i RestDanmark, da tørken har reduceret udbyttet med ca. 10 hkg pr. ha 
sammenlignet med RestDanmark.  
Det lavere bruttoudbytte opvejes af stykomkostninger som er ca. 600 kr/ha lavere end i RestDanmark. 
Derved ender den samlede forskel på 1.150 kr/ha på trods af en forskel i bruttoudbytte på 1.700 kr/ha 
 
Kapacitetsomkostninger er ca. 150 lavere på Bornholm end i RestDanmark. Hvilket primært skyldes at 
diverse omkostnigner er lavere.  
 
Høsten 2021 var modsat 2020 ramt af tørke med udbytter på 73 hkg hvede og 44 hkg vårbyg. Kornpri-
sen bidrog trods alt positivt til bruttoudbyttet. Hveden er med 159 kr/hkg en andeles højere end i Rest-
Danmark. Vårbyg og Maltbyg er prisen på niveau med RestDanmark.  
 
Kapitalomkostningerne er ca. 550 kr lavere pr. ha her på Bornholm.  
 
Bundlinjen viser 775 kr/ha som resultat. Hvor alle indsatsfaktorer er betalt. RestDanmark har en bund-
linje på 1.172 kr/ha.   
 
 
En konklusion:  
På trods af et år med tørke og lavere udbyttere, ender resultat med at være positivt med 775 kr. pr. ha.  
Dette er dog ikke på niveau med Restdanmark som ender med positivt resultat på 1.172 kr. pr. ha.  
Vejr forholdende har haft stor indvirkning på den bornholmske planteavl.  
    
 


