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Byg atter dyrere end hvede 

Gennemsnitsprisen på byg er steget med 9,02 kr. fra 101,53 kr. pr. 100 kg. til 

110,55 kr. fra 2016 til 2017. For hvede er stigningen mindre og er gået fra 

102,46 kr. i 2016 til 107,32 kr. i 2017, hvilket er en stigning på 4,86 kr. Stignin-

gen for byg er dermed 8,9 pct. mod en stigning på 4,7 pct. for hvede. Udviklin-

gen betyder, at gennemsnitsprisen på byg atter er højere end på hvede. Prisen 

på byg har ligget gennemsnitligt højere end prisen på hvede i syv af de seneste 

ti år. 

 
Kapitelstakster i Danmark 

 
 
Kapitelstakster og landbrugsvirksomheder 

Kapitelstaksterne benyttes til at beregne prisen på forpagtningsafgifter for 

landbrugsvirksomheder i Danmark. Antallet af landbrugsvirksomheder med 

forpagtning var i 2016 17.920. Det er halvdelen af de 35.674 landbrugsvirk-

somheder i Danmark. I 1996 havde 45 pct. af alle landbrugsvirksomheder i 

Danmark jord i forpagtning, og udviklingen i andelen af forpagtningsaftaler har 

dermed været beskeden i denne periode. Derimod er selve det forpagtede areal 

steget fra 676.000 ha i 1996 til 946.000 ha i 2016, en stigning på 40 pct., og det 

afspejler, at landbrugsvirksomhederne forpagter større arealer end tidligere. Se 

mere i www.statistikbanken.dk/BDF207. 

 
Kapitelstakster i 20 år 

Gennem de sidste 20 år har kapitelstaksterne bevæget sig mellem 71,19 og 

160,08 kr. pr. 100 kg. I otte år har prisen ligget højere end i 2017 for både 

hvede og byg, mest markant i 2012 hvor prisen for hvede lå på 160,08 kr. pr. 

100 kg mod 158,53 for byg, hvilket er en forskel på 48,28 kr. pr. 100 kg. for byg 

og 52,76 kr. for hvede mellem 2012 og 2017. Se mere i 

www.statistikbanken.dk/KAPIT1.  

 

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kr. pr. 100 kg

Hvede

Byg

Nyt fra Danmarks Statistik 
udkommer dagligt kl. 8.00 
 
Link til denne udgivelse: 
www.dst.dk/nyt/26705 
 
© Danmarks Statistik 2018 
ISSN 1601 1015 
 

 
Følg os på Twitter 

 

https://www.statistikbanken.dk/BDF207
http://www.statistikbanken.dk/KAPIT1
http://www.dst.dk/da/presse/twitter.aspx


 

 

Byg i Vestjylland 

Kapitelstaksten på byg i 2017 har haft størst stigning i Vestjylland, hvor den 

ligger på 112,94 kr. pr. 100 kg. mod 101,53 kr. pr. 100 kg. i 2016. En stigning på 

11,2 pct. Til sammenligning var den i samme område oppe på 160,76 kr. pr. 100 

kg. i 2012, en forskel på 47,82 kr. pr. 100 kg. 

 

Stabilitet i priserne på Bornholm 

Bornholm har haft den mindste ændring i priserne pr. 100 kg. på både hvede 

og byg mellem 2016 og 2017. Stigningen i prisen på 100 kg. byg på Bornholm er 

2,52 kr. For hvede drejer det sig om en stigning på 1,96 kr. pr. 100 kg. Begge er 

ændringer på under 3 pct. 

 
Kapitelstakster 

 Byg  Hvede 

 2016 2017 Ændring  2016 2017 Ændring 

   kr. pr. 100 kg   pct.    kr. pr. 100 kg   pct. 

Hele landet 101,53 110,55 8,88  102,46 107,32 4,74 
Sjælland med omliggende øer 102,24 109,77 7,36  99,03 102,07 3,06 
Lolland-Falster med omliggende øer 102,39 107,12 4,61  96,87 100,10 3,34 
Bornholm 91,95 94,47 2,75  93,19 95,14 2,10 
Fyn med omliggende øer 104,34 111,23 6,61  104,99 110,11 4,88 
Sønderjylland 100,17 110,24 10,05  104,08 109,18 4,90 
Østjylland 101,93 111,21 9,10  104,22 108,84 4,44 
Vestjylland 101,53 112,94 11,24  105,78 110,30 4,27 
Nordjylland 99,89 110,27 10,39  104,61 110,09 5,24 

 
 

 

Mere information: Flere tal findes i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/674. 

Kilder og metoder: Kapitelstaksten udtrykker de gennemsnitlige salgspriser, som landmændene har opnået ved 

salg til kornhandlere af hhv. byg og hvede i perioden fra høstens begyndelse til udgangen af december i høst-

året. 

Kapitelstaksten er beregnet på grundlag af indberetninger fra erhvervsdrivende, der handler med korn. Opgørel-

sen følger faktureringen og ikke et eventuelt tidligere kontrakttidspunkt. 

Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.  

Kapitelstaksten er beregnet i henhold til lov nr. 592 af 12. december 1984 og bliver opgjort på otte kapitelstakst 

områder samt for hele landet. I forbindelse med kommunalreformen blev det vedtaget at bibeholde de tidligere 

geografiske områder, men at ændre benævnelserne. 

Næste offentliggørelse: Kapitelstakster 2018 udkommer uge 7 i 2019. 

Henvendelse: Eva Tellervo Christiansen, tlf. 39 17 30 38, ekp@dst.dk 
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