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Prisen på byg falder, mens prisen på hvede stiger  

Prisen på byg – den ene halvdel af kapitelstaksterne – er i 2020 faldet med 7 pct. i 

forhold til 2019, mens prisen på hvede derimod er steget med 5 pct. Det er meget 

usædvanligt, da de to kornarter plejer at stige og falde i pris sammen. Kapitelstak-

sten er den gennemsnitlige pris for perioden september til december. 

 
Kapitelstakster 

 
Kilde: www.statistikbanken.dk/kapit1 

 

Produktionen af byg steg og hvede faldt 

Forklaringen på den forskellige prisudvikling skal findes i høsten 2020, hvor pro-

duktionen af byg steg med 15 pct., mens produktionen af hvede omvendt faldt 12 

pct. Dermed er der blevet skabt et større udbud af byg og et mindre udbud af hve-

de, som markedet har reageret på. Læs mere om høsten 2020 i Nyt fra Danmarks 

Statistik 2020:449. 

 
Høsten af byg og hvede  

 
Kilde: www.statistikbanken.dk/hst77 
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Statistikkens bruges til regulering 

Kapitelstakster bruges først og fremmest til beregning og regulering af årlige for-

pagtningsafgifter til private jordejere og staten. Læs mere om kapitelstakster under 

Kilder og metoder. 

 
Kapitelstakster efter område 

 
Byg Hvede 

 2019 2020 Ændring 2019 2020 Ændring 

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

Hele landet 117,00 108,39 -7,4 113,93 119,79 5,1 
Sjælland med omliggende øer 113,51 106,62 -6,1 108,33 116,23 7,3 
Lolland-Falster med omliggende øer 123,05 109,12 -11,3 109,59 114,20 4,2 
Bornholm 107,26 94,07 -12,3 99,21 106,48 7,3 
Fyn med omliggende øer 111,56 105,85 -5,1 115,42 120,02 4,0 
Sønderjylland 118,57 108,04 -8,9 117,76 122,22 3,8 
Østjylland 117,38 109,64 -6,6 116,02 120,87 4,2 
Vestjylland 120,21 108,36 -9,9 118,56 124,23 4,8 
Nordjylland 116,02 110,06 -5,1 116,56 123,38 5,9 
 
Kilde: www.statistikbanken.dk/kapit1 

 

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. Tællingen for 2020 omfatter 21 indberet-

ninger med en samlet kornhandel på 1.458.000 tons byg og 1.061.000 tons hvede. Læs mere om kilder og 

metoder i statistikdokumentationen og på emnesiden. 

Kapitelstaksten er beregnet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1659 af 14. december 2015 og bliver opgjort på 

otte kapitelstakstområder samt for hele landet. I forbindelse med kommunalreformen blev det vedtaget at bibe-

holde de tidligere geografiske områder men at ændre benævnelserne. 

Næste offentliggørelse: Kapitelstakster 2021 udkommer uge 7 i 2022. 

Henvendelse: Karsten Larsen, tlf. 39 17 33 78, kkl@dst.dk 
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