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Version 28/7/16/ah 

1 Sammendrag 

 Beskæftigelsesmæssigt taber den bornholmske fødevaresektor stadig betydning, men tabet af 

arbejdspladser er dog ikke så højt som det har været, og tabet af arbejdspladser er også meget ujævnt 

fordelt på de enkelte underbrancher. De primære erhverv (landbrug og fiskeri) har eksempelvis haft 

en mindre beskæftigelsesmæssig tilbagegang end det generelle bornholmske arbejdsmarked. Til 

gengæld har eksempelvis bagerisektoren oplevet et meget drastisk fald i beskæftigelsen.  

 Fødevaresektoren har over en årrække opnået både stigende værdiskabelse og stigende produktivitet. 

Samlet set står landbrug, fiskeri og fødevarefremstilling for cirka 7 – 8 pct. af den bornholmske 

værdiskabelse. 

 Den stigende produktiviet kommer til udtryk inden for både landbruget og fødevarefremstilling. De 

senste år har indtjeningen inden for både mælke- og svineproduktionen været presset, og der må 

derfor forventes faldende indtjeningsevne inden for den primære produktion. 

 Alle de bornholmske fødevarerelaterede brancher (den primære sektor, fødevarefremstilling samt 

hotel- og restaurationsbranchen) har haft en produktivitetsstigning, der ligger over den generelle 

produktivitetsstigning i det bornholmske erhvervsliv. Produktiviteten (værditilvæksten pr. 

beskæftiget) i fødevareindustrien ligger nu på niveau med den gennemsnitlige produktivitet på 

Bornholm. 

 I perioden 2008 - 2014 er værdiskabelsen pr. beskæftiget i fødevareindustrien på Bornholm øget fra 

godt 164.000 kr. til godt 518.000 kr. Den bornholmske fødevareindustri har dog stadig en 

værdiskabelse, der ligger lidt under det landsdækkende niveau i branchen. 

 Overordnede økonomiske nøgletal for det danske erhvervsliv (i dette notat via data fra det 

regionaliserede nationalregnskab) viser stigende indtjeningsevne og produktivitet. Branchens 

officielle regnskabsresultatet, der dog delvist er baseret på stikprøver, viser imidlertid ikke samme 

entydige tendens til stigende indtjeningsevne. Derfor tilrådes en vis forsigtighed ved fortolkning af 

resultaterne. En skønsmæssig fordeling af overskud og værdiskabelse i få store koncerner kan være 

med til at sløre billedet. 

 42 bornholmske virksomheder er aktive med fødevarefremstilling (fødevareindustri), og 85 

landbrugsbedrifter er aktive med enten mælke- eller svineproduktion. Langt hovedparten af 

virksomhederne inden for fødevareindustri har mellem 1 og 9 beskæftigede. 

 Det anbefales, at der gennemføres en supplerende analyse, hvor man følger de faktisk opnåede 

økonomiske resultater i de bornholmske fødevarevirksomheder over en årrække. 

 Det samlede forbrug af føde- og drikkevarer blandt husholdninger og turister på Bornholm udgør ca. 

1.050 mio kr. årligt. Heraf skønnes ca. 52 mio. kr. årligt at vedrøre økologiske produkter. Hvor stor en 

del af fødevareforbruget, der dækkes af lokalt producerede varer, vides ikke.   
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1.1 Baggrund 

Tilbage i 2004 gennemførte CRT en kortlægning af den bornholmske fødevaresektor, ”Regional 
fødevareproduktion - rammebetingelser og udviklingsmuligheder på Bornholm”, bl.a. med det formål at 
dokumentere betydningen af øens fødevareproducerende erhverv. Samtidigt gav kortlægningen 
indsigt i barrierer og udviklingsmuligheder for den fødevareforædlende sektor på Bornholm, og 
rapporten kom til at udgøre en del af arbejdsgrundlaget for den efterfølgende bornholmske 
fødevareambassadør. 
 
Senere, i 2007, er der gennemført en opdatering af udvalgte tabeller i den omtalte rapport med fokus 
på værdiskabelse og beskæftigelse i den fødevarefremstillende branche. Efterfølgende, i 2014, har CRT 
foretaget en estimering af det det samlede fødevareforbrug på Bornholm. 
 
I en lang årrække, men især siden finanskrisen i 2008/2009, er der forsvundet en række jobs fra 
Bornholm, og den bornholmske erhvervsstruktur er samtidigt blevet gennemgribende forandret. På 
det helt overordnede niveau er der forsvundet over 2.300 jobs fra det bornholmske arbejdsmarked, 
svarende til en nedgang i antal jobs på 20 procent. Som andre steder i landet har fremstillingssektoren 
fået mindre beskæftigelsesmæssig betydning, samtidigt med at betydningen af servicesektoren er 
vokset. Nedenfor er en oversigt over udviklingen i den såkaldte registerbaserede beskæftigelse på 
Bornholm1. 
 
 

 
Figur 1: RAS-beskæftigelse, Bornholm, 1996 – 2016. (2014 - 2016 er foreløbige/estimerede værdier) 
Kilde: SAM-K/LINE ®  

 
Denne udvikling har selvfølgelig heller efterladt den bornholmske fødevaresektor upåvirket, og 
formålet med den nye kortlægning er at få en opdateret viden om den bornholmske fødevaresektors 
betydning og udvikling. Der er ikke tale om en egentlig analyse, men om en opsamling af en række 
facts om den bornholmske (og danske) fødevaresektor med henblik på at belyse status og udvikling.  
 

                                                             
1 I denne opgørelse af beskæftigelsen foretages en opgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på 
et givet tidspunkt hvert år (i november måned). Denne opgørelsesmetode gør det samtidigt muligt at fordele 
beskæftigelsen på eksempelvis brancher og de beskæftiges uddannelsesmæssige baggrund.    
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I 2008 foretog Danmarks Statistik en omlægning af arbejdsstyrkestatistikken, hvilket har medført et 
databrud. Derfor vil den efterfølgende opgørelse af beskæftigelsesudviklingen i de forskellige 
underbrancher kun blive ført tilbage til 2008 og frem til 2013, der udgør det seneste endeligt opgjorte 
år. I denne periode faldt den samlede beskæftigelse på Bornholm fra 18.525 i 2008 til 16.707 i 2013, 
dvs. et fald på 1.818 jobs eller i alt 9,8 pct.  
 

2 Den primære sektor 
Den primære fødevareproduktion udgøres af den aktivitet, der finder sted inden for hhv. landbruget 
og fiskeriet. Rent beskæftigelsesmæssigt har begge sektorer mistet en stor del af fordums styrke. 
Indenfor fiskeriet på grund af et restriktivt kvotesystem, indenfor landbruget på grund af omfattende 
rationaliseringer, der har gjort det muligt at producere de samme (eller stigende) mængder med en 
mindre indsats af arbejdskraft.   
 
 

2.1 Udvikling i produktionsomfang 
 

Landbruget 
Stort set siden 2. verdenskrig er antallet af landbrugsbedrifter gået tilbage, og produktionen er blevet 
samlet på færre og større bedrifter. Denne udvikling foregår endnu, om end i knapt så kraftig omfang 
som tidligere. Antallet af bedrifter inden for de to økonomisk tunge animalske driftsgrene (mælke- og 
svineproduktion) er ligeledes kendetegnet ved en fortsat tilbagegang i antallet af bedrifter.   
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alle bedrifter 481 464 408 453 382 449 

Bedrifter, malkekvæg 43 37 40 35 41 37 

Svinebedrifter 69 103 43 61 62 48 

  -heraf sobesætninger1 50 41 39 38 38 35 
Tabel 1: Udvikling i antallet af bornholmske bedrifter. Kilde: Statistikbanken, Tabel BDF11 
Note 1: Oplyst fra Bornholms Landbrug, Stig Andersen 

 

 
Svineproduktion 
I 2014 var svineslagteriet på Bornholm i fare for at blive lukket på grund af dårlig økonomi i 

produktionen, men ved en fælles indsats fra kommune, medarbejdere og landmænd lykkedes det at 

ændre produktionsforudsætningerne så meget, at produktionen kunne fortsættes. En af betingelserne 

var, at den årlige produktion af slagtesvin på Bornholm over en periode på to år skulle øges med 

50.000 stk. til ca. 500.000 slagtninger pr år. 

 

Antal bedrifter med sohold er i 2016 faldet til 34 med i alt ca. 17.000 søer. Disse afleder en potentiel 

slagtesvineproduktion på i alt 520.000 slagtesvin sådan som effektiviteten er i dag. Da der stadig er en 

vis eksport af smågrise, men langt fra så meget som for år tilbage, kommer den planlagte 

slagtesvineproduktion til nogenlunde at svare til de lovede 500.000 stk. Bornholms Landbrug2 

forventer en fortsat effektivitetsstigning i soholdene; dvs. at flere sohold falder ud og at der sker 

                                                             
2 Kilde: Svineproduktionsrådgiver Stig Andersen (Bornholms Landbrug), mail af 18/7 2016 
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udvidelser på de resterende ejendomme. Der forventes en nogenlunde stabil slagtesvineproduktion 

over de kommende 2 til 3 år. 

 

I det seneste slagteriår 2014/15 (afsluttet 30. september 2015) blev der slagtet ca. 470.000 slagtesvin 

og derudover ca. 10.000 søer og andet, der falder udenfor slagtesvinedefinitionen. Leverandørgruppen 

omfattede 85 personer, der til sammen producerede på 129 forskellige lokaliteter. Nogle soholdere 

har en klimastald eller slagtesvinestald andetsteds, og slagtesvineproducenter kan havde flere end én 

ejendom med slagtesvineproduktion. Leverandørgruppen, hvoraf 65 leverer over 1.000 svin/år er 

altså lidt større end det officielle antal (48) svinebedrifter på Bornholm.   

 
 

Mælkeproduktion 
De bornholmske mælkebønder har, i lighed med de bornholmske svineproducenter, marginalt højere 

produktiosnomkostningere end deres kolleger i det øvrige land. Til gengæld har det bornholmske 

mejeri (via en stor eksport af ost) i en lang årrække kunnet tilbyde de bornholmske 

mælkeproducenter en bedre afregningspris end den store gruppe af producenter, der leverer til Arla.  

 

I perioden fra 2008 til 2015 er antallet af malkekøer på Bornholm reduceret fra 5.200 til 5.000 stk., og 

i samme periode er antallet af leverandører til mejeriet reduceret fra 50 til 34, så det gennemsnitlige 

antal køer pr. bedrift er altså steget fra 104 i 2008 til 147 i 2015. I samme periode er 

mælkeproduktionen (i en vis udstrækning på grund af mælkekvotens ophævelse) steget fra 44 mio. kg 

i 2008 til 55,4 mio. kg i 2015. Koncentrationen af en stadig større produktion på færre bedrifter 

fortsætter med andre ord3. 
 

 

Anden landbrugsproduktion 
Flere bedrifter har primært planteproduktion på ejendommen, dette gælder hovedparten af øens 

deltidsbedrifter. Antallet af bedrifter, der primært producerer frugt og grønt, har i hele perioden 

udgjort 5 til 7 bedrifter, så med hensyn til værdiskabelse og beskæftigelse har gartneriproduktion 

stadig minimal betydning. 

 

Fiskeriet    
Høst et al., 2016 har lavet en udmærket gennemgang af forholdene i den maritime sektor på Bornholm. 

Herfra er der hentet nogle nøgletal om den bornholmske fiskerisektor: 

 

                                                             
3 Ovenstående data er baseret på oplysninger fra Bornholms Landbrug (Henry Jespersen) 



7 
 

 
Figur 2: Udvikling i antal fiskefartøjer på Bornholm, 1997- 2016 
Kilde: Høst et al., 2016 

 

Ifølge samme kilde blev der i 2015 landet fisk for ca 39,4 mio. kr. på Bornholm. Landinger foretaget af 

bornholmske fiskere (altså også landinger uden for Bornholm) udgjorde i 2015 ca. 93 mio. kr. 

 

Forarbejdningen af bornholmsk landede fisk er kraftigt reduceret, og de bornholmske fiskere kan få en 

større afregningspris ved at fiske fra andre lokaliteter og/eller lande fisk andre steder, hvor der via 

forarbejdning tilføres fiskene en større værditilvækst (og dermed mulighed for bedre afregningspriser 

til fiskerne).   

 

2.2 Den primære sektor, udvikling i beskæftigelse 

I den primære sektor, eller rettere i de tre underbrancher landbrug/gartneri, skovbrug og fiskeri, har 

beskæftigelsen være relativt stabil i perioden siden 2010, med en samlet beskæftigelse på omkring 

900 personer. Dette skal ses i forhold til, at de foregående tiår har været præget af en markant 

reduktion i beskæftigelsen inden for området. Benyttes 2008 som referenceår, har tilbagegangen i 

beskæftigelse været på godt 7 pct. over en fem-årig periode.  Beskæftigelsestilbagegangen i den 

primære sektor har altså været mindre end den generelle beskæftigelsestilbagegang (9,8 pct.) på 

Bornholm i den samme periode. 

RAS beskæftigelse, Bornholm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

01000 Landbrug og gartneri 806 764 724 715 753 754 

02000 Skovbrug 57 44 55 54 47 44 

03000 Fiskeri 121 127 126 125 108 113 

Den primære sektor, i alt 984 935 905 894 908 911 
Tabel 2:  RAS-beskæftigelse, de primære erhverv Bornholm, 2008 – 2013. 
Kilde: SAM-K/LINE ® 
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2.3 Den primære sektor, udvikling i værdiskabelse og produktivitet 
 

I det følgende er udvikling i værdiskabelse og produktivitet for landbrug, skovbrug og fiskeri 

beskrevet under ét.  

Bruttoværditilvækst (værdiskabelse) er et mål for, hvor meget den enkelte virksomhed/branche (ved 

at benytte arbejdskraft og kapitalapparat) bidrager til at forøge værdien af varer og tjenester. Det 

udregnes ved produktionsværdien fratrukket værdien af de råvarer, hjælpestoffer og serviceydelser, 

der er købt hos andre virksomheder eller i udlandet. Populært sagt kan man sige, at 

bruttoværditilvæksten er den del af produktionsværdien, der er til rådighed til aflønning af den 

indsatte arbejdskraft samt til overskud i virksomheden. 

Sættes bruttoværditilvæksten i forhold til den indsatte mængde af arbejdskraft fås et udtryk for 

produktiviteten (eller mere præcist arbejdsproduktiviteten). Såfremt man skal have et udtryk for den 

reelle produktivitetsstigning i samfundet, eller i et erhverv, skal bruttoværditilvæksten opgøres i faste 

priser, idet en stigning i værditilvæksten så vil være udtryk for en reel værdistigning og ikke blot en 

stigning i prisniveauet. I dette (og tidligere) notater om produktivitet i Bornholms erhvervsliv har vi 

imidlertid valgt at opgøre værditilvæksten i løbende priser. Herved fås et bedre udtryk for hvad der 

løbende indtjenes i de forskellige brancher, og da formålet med vore produktivitetsberegninger er at 

se på den relative produktivitetsstigning i fødevaresektoren (over tid og i forhold til andre brancher), 

er valg af løbende eller faste priser uden betydning.    

Det ses af figuren nedenfor, at produktiviteten indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri i hele perioden 

har ligget over produktiviteten i den samme branche for landet som helhed, og især i de seneste år har 

den bornholmske produktivitet udviklet sig positivt i forhold til resten af landet. 

 

 

Figur 3: Produktivitetsudvikling (kr./fuldtidsansat), Landbrug og fiskeri, Bornholm og Danmark 
Kilde: Sam-K/LINE ®  
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Opgørelsen over udviklingen i bruttoværditilvækst og produktivitet er baseret på det officielle 

regionaliserede nationalregnskab fra Danmarks Statistik. For 2013 og 2014 er der, som tidligere 

nævnt, tale om foreløbige data. Ikke desto mindre er det påfaldende, at produktiviteten i den primære 

sektor på Bornholm i hele perioden har ligget over niveau for landet som helhed. Der ud over ser det 

ud til, at forskellen mellem Bornholm og det øvrige land er forøget i de senere år. 

Der er altid grund til at behandle enhver statistik med varsomhed, og i en tid hvor landbrugets 

indtjening er under pres, er der ekstra grund til at nære en vis skepsis over for en opgørelse, der viser 

en stigning i værditilvæksten og stigende produktivitet. Samtidigt er forskellen mellem Bornholm og 

det øvrige land oven i købet stigende.  

Under alle omstændigheder vil der kunne forventes et kraftig fald i bruttoværditilvækst og 

produktivitet for både 2015 og 2016 på grund af en kraftig forringelse af landbrugets afsætningspriser 

(gældende for både svine- og mælkeproduktrion). 

Der er rettet henvendelse til Danmarks Statistik vedr. denne problematik, men indtil videre er der tale 

om officielle tal for værdiskabelse i den primære sektor i henholdsvis hele landet og på Bornholm. 

3 Fødevarefremstilling (eller forarbejdningssektoren) 
Fødevareindustrien udgør, rent statistisk, en særlig undergruppe af fremstillingsvirksomheder. 

Imidlertid er der også tale om en relativ lille gruppe af virksomheder, og specielt hvis man ønsker at 

belyse udviklingstendenser inden for de forskellige underbrancher af fødevareindustrien, er Bornholm 

i mange tilfælde for lille et område til, at vi af fortrolighedsmæssige hensyn må udtrække data om de 

enkelte underbrancher. 

 

3.1 Fødevarefremstilling, beskæftigelsesudvikling 

Fødevaresektoren på Bornholm har op igennem hele perioden tabt beskæftigelsesmæssig betydning. 

Dette gælder stort set for samtlige underbrancher. Samlet set er beskæftigelsen i sektoren blevet 

reduceret med 225 jobs (ca. 26 pct.) i perioden fra 2008 til 2013, hvilket er en større tilbagegang end 

for det bornholmske arbejdsmarked under ét (hvor tilbagegangen, jf. tidligere opgørelse, har været på 

9,8 pct.) Størst har tilbagegangen været inden for bagerier og brødfremstilling, hvor 

beskæftigelsestilbagegangen har været på over 36 pct. Der er tale om en underbranche, der i en 

årrække har været presset af bl.a. supermarkedernes fremstilling af bakeoff-produkter. 
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RAS beskæftigelse, Bornholm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Slagterier 292 276 252 248 241 208 

Fiskeindustri 160 179 138 141 133 123 

Mejerier 68 72 85 82 79 74 

Bagerier, brødfabrikker mv. 161 160 124 104 100 103 

Anden fødevareindustri 59 50 48 41 42 59 

Drikkevareindustri 31 30 22 21 16 19 

Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 93 80 56 60 58 53 

Fødevarefremstilling og engros, i alt 864 847 725 697 669 639 
Tabel 3: RAS-beskæftigelse, fødevarefremstilling Bornholm, 2008 – 2013. 
Kilde: SAM-K/LINE ® 

 

Denne udvikling ligger på linje med tidligere analyser, der samlet set viser en årelang tilbagegang i den 

bornholmske fødevaresektors beskæftigelsesmæssige betydning. 

Umiddelbart stemmer dette ikke helt overens med den italesatte succes for den bornholmske 

fødevaresektor, og man skal da også være opmærksom på, at ovenstående billede kan dække over 

flere (modsatrettede) tendenser inden for branchen. Man kan eksempelvis forestille sig, at 

beskæftigelsen falder indenfor de ”traditionelle” (store) fødevarevirksomheder, hvorimod 

beskæftigelsen stiger blandt de ”kvalitetsorienterede” (mindre) fødevarevirksomheder. Problemet ved 

at efterprøve denne opfattelse er blot, at der ikke findes nogen entydig definition af ”traditionel” 

produktion og ”kvalitetsorienteret produktion”. 

En anden hypotese kunne være, at branchens beskæftigelsesmæssige betydning godt nok er faldende, 

men at dette blot er udtryk for, at branchen effektiviserer og bliver bedre til at tjene penge. 

Efterprøvning af denne hypotese kræver ikke, som den første, at vi skal kunne skelne mellem 

produktion af traditionelle fødevarer og produktion af kvalitetsorienterede fødevarer. 

        

3.2 Fødevarefremstilling, udvikling i værdiskabelse og produktivitet  

Bruttotilvæksten i de fødevarerelaterede brancher på Bornholm er vist nedenfor. Der er tale om 

endelige nationalregnskabstal for 2010 til 2012, foreløbige nationalregnskabstal for 2013 og 2014 

samt modelberegnede værdier for 2015 og 2016. Samlet set ligger den bornholmske værdiskabelse 

(bruttoværditilvækst) således på 8,6 – 8,8 mia. kr. Heraf stammer mellem 213 og 285 mio. kroner fra 

fremstilling (forarbejdning) af fødevareprodukter. Dette svarer til cirka 3 pct. af den bornholmske 

værdiskabelse. Udviklingen er ikke entydig, men der er måske en svag tendens til en stigende 

værditilvækst fra fødevarefremstilling.  Tages den primære og den fødevareforarbejdende sektor 

under ét, står den samlede fødevaresektor for 7 – 8 pct. af den bornholmske værdiskabelse, og udvider 

man gruppen yderligere til at inkludere hoteller og restauranter (der jo i et vist omfang lever af at 

videreforarbejde fødevarer), bliver værdiskabelsen i den bornholmske ”fødevarerelaterede branche” 

på i alt 1.055 mio. kr. i 2015 (svarende til knapt 12 pct. af den samlede værdiskabelse på øen).  
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Branche, Bruttoværditilvækst, mio. kr.  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 340 405 490 508 517 529 470 

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 215 270 241 268 283 285 213 

Hoteller og restauranter 213 215 216 230 237 241 230 

Alle erhverv 8.083 8.309 8.529 8.517 8.735 8.816 8.624 
Tabel 4: Bruttoværditilvækst, mio. kr., De fødevarerelaterede brancher på Bornholm. 
Kilde: SAM-K/LINE ®. Foreløbig nationalregnskab 2013/2014. Modelberegninger 2015/2016 

 

Sættes branchens værdiskabelse i forhold til den indsatte mængde arbejdskraft, målt ved 

beskæftigelsen i branchen, fås, som tidligere omtalt, et udtryk for produktivitetsudviklingen. Nedenfor 

ses en oversigt over produktivitetsudviklingen (bruttoværditilvækst målt i løbende priser pr. 

beskæftiget) for fødevareindustrien og for samtlige brancher under ét, for perioden 2008 - 2014 (det 

senet tilgængelige år med foreløbige nationalregnskabsdata). Det fremgår heraf, at produktiviteten i 

den bornholmske fødevareindustri har været jævnt stigende igennem næsten hele perioden, og i 2014 

nåede produktiviteten op på niveau med gennemsnittet for samtlige brancher på Bornholm.    

Produktivitet 
(BVT/beskæftiget) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Føde-, drikke- og 
tobaksvareindustri 164.384 223.966 338.050 460.751 425.795 491.743 518.315 

Alle erhverv 430.295 424.194 451.741 467.691 493.919 512.702 519.724 
Tabel 5: Bruttoværditilvækst, kr. pr beskæftiget i den bornholmske fødevareindustri. 
Kilde: SAM-K/LINE ® 

 

Nedenfor ses en oversigt over den indekserede produktivitetsudvikling i de fødevarerelaterede 

brancher (den primære sektor, fødevareindustrien samt hotel og restauration). Det fremgår heraf, at 

der har været en meget gunstig produktivitetsudvikling i de tre underbrancher – en betydeligt højere 

produktivitetsudvikling end for landet som helhed. 

Produktivitetsudvikling, År 2008, samme 
branche på Bornholm = indeks 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 100 105 130 162 194 202 206 

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 100 136 206 280 259 299 315 

Hoteller og restauranter 100 153 152 145 149 162 161 

Alle erhverv 100 99 105 109 115 119 121 
Tabel 6: Indeks (år2008=100) for produktivitetsudvikling i udvalgte sektorer på Bornholm. 
Kilde: SAM-K/LINE ® 

 

Generelt set ligger den bornholmske produktivitet lavere end den samlede danske produktivitet. Dette 

skyldes delvist, at Bornholm har en erhvervsstruktur med forholdsvis mange virksomheder i 

lavproduktive erhverv. Men selv når man sammenligner erhverv for erhverv, ligger den bornholmske 

produktivitet ofte under landsniveau.  Nedenfor ses den indekserede udvikling for produktiviteten på 

Bornholm sammenlignet med landsniveau. Et indeks på 100 betyder, at erhvervet har en produktivitet 

svarende til den landsdækkende produktivitet i det samme erhverv i de pågældende år.  
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Indeks for produktivitet. Bornholm 
i forhold til DK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 136 149 119 129 120 163 153 

Føde-, drikke- og 
tobaksvareindustri 34 43 64 88 82 90 92 

Hoteller og restauranter 90 142 145 133 135 147 148 

Alle erhverv 81 81 80 82 83 86 86 
Tabel 7: Indeks for produktivitet. Bornholm i forhold til hele landet i samme år. 
Kilde SAM-K/LINE ® 

 

Det ses således, at produktiviteten i 2014 for alle bornholmske erhverv under ét lå på 86 pct. at den 

landsdækkende produktivitet. Indenfor føde- og drikkevareindustrien lå Bornholm i starten af 

perioden betydeligt under den landsdækkende produktivitet. I de senere år er den bornholmske 

produktivitet ved at nærme sig den landsdækkende produktivitet, og produktiviteten lå i 2014 på 92 

pct. af det landsdækkende niveau. Både i den primære sektor samt inden for hotel og restauration har 

den bornholmske produktivitet i det meste af perioden ligget betydelig højere end den tilsvarende 

produktivitet i landet som helhed.   

 

3.3 Fødevarefremstilling, virksomhedsstruktur og økonomiske resultater 

I det følgende belyses den økonomiske udvikling i den bornholmske fødevaresektor på et lidt mere 

detaljeret plan. Det vil sige, at vi går lidt tættere på de økonomiske og beskæftigelsesmæssige 

resultater inden for de virksomheder, der arbejder med fødevarefremstilling, dvs. inden for 

fødevareindustrien. 

Datamæssigt benyttes der andre kilder end ved opgørelse af branchens beskæftigelse og 

værdiskabelse. De efterfølgende opgørelser kan derfor ikke sammenlignes direkte med de foregående 

opstillinger.  

Baggrundsdata stammer fra den såkaldte regnskabsstatistik for private byerhverv, og data stammer 

dels fra virksomhedernes egne indberetninger til moms og skat, og dels fra supplerende 

spørgeskemaer som Danmarks Statistik sender til udvalgte virksomheder (det vil sige en stikprøve). 

Den pågældende database indeholder ikke regnskaber for de primære erhverv, rederier samt 

finansielle virksomheder. Endvidere indgår kun regnskaber for virksomheder af en vis størrelse (for 

de fleste brancher kræves en beregnet arbejdsindsats på minimum ½ årsværk for at indgå i 

regnskabsdatabasen). De virksomheder, der indgår i de to opgørelser, er således ikke 100 pct. 

sammenfaldende. En anden ulempe ved brug af regnskabsstatistikken er, at vi pt. (juli 2016) kun har 

mulighed for at belyse udviklingen frem til og med 2013.  

Kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/regnskabsstatistik-

for-private-byerhverv 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/regnskabsstatistik-for-private-byerhverv
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/regnskabsstatistik-for-private-byerhverv
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De følgende opgørelser er lavet på såkaldt ”arbejdsstedsniveau”. Det betyder, at for firmaer, der både 

har arbejdssteder på Bornholm og uden for Bornholm, er det kun den del af omsætningen og 

resultatet, der skønsmæssigt kan henføres til aktiviteten på Bornholm, der indgår i opgørelsen. 

I de følgende opgørelser anvendes ”den brede” definition på den ”fødevarerelaterede” sektor, dvs. at 

hotel og restaurationsbranchen inkluderes, velvidende at fødevarer kun udgør en del af disse 

branchers produktion og værdiskabelse.  

Alle 

Antal virksomheder (arbejdssteder)  

Bornholm       

2010 2011 2012 2013 

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 43 40 35 42 

  Heraf :Bagerier, brødfabrikker mv. 15 14 11 11 

  Heraf: Anden fødevareindustri 8 7 6 10 

Hoteller og restauranter 196 189 193 204 
  Heraf: Hoteller mv. 65 65 66 68 

  Heraf: Restauranter 131 124 127 136 

Alle 1270 1298 1280 1243 
Tabel 8: Antal fødevarevirksomheder på Bornholm der indgår i regnskabsdatabasen 
Kilde: Regnskabsstatistik for private byerhverv. CRT-udtræk 

 

Der er således alt i alt tale om 42 bornholmske virksomhder (arbejdssteder) inden for branchen 

fødevareindustri. 

Den bornholmske fødevareindustri er præget at relativt store virksomheder inden for slagteri, 

fiskeindustri og mejeri. Dette bevirker, at den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed bliver relativ 

høj. I 2013 var den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed i den bornholmske fødevareindustri 

således over 44 mio. kr. 

Af fortrolighedsmæssige hensyn er det ikke muligt at vise omsætnings- og overskudsdata for samtlige 

underbrancher. I praksis er det kun muligt at vise økonomioplysninger for to af underbrancherne 

inden for den bornholmske fødevareindustri. Det drejer sig om ”Bagerier, brødfabrikker mv.” samt 

”Anden fødevarevirksomhed” (der bl.a. omfatter konfekture). Endvidere er det muligt at betragte 

”Hoteller mv” samt ”Restauranter” som to selvstændige grupper.   

I det følgende opgøres både omsætning og overskud på virksomhedsniveau. Det vil sige, at både 

grupperne ”Anden fødevareindustri” samt ”Restauranter” har haft en stigende omsætning i den 

betragtede periode. 
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 Alle 

Omsætning, 1000 kr  

Bornholm       

2010 2011 2012 2013 

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 44.748 21.517 38.067 44.023 
   Heraf Bagerier, brødfabrikker mv. 3.555 4.527 4.316 4.674 

   Heraf Anden fødevareindustri 3.419 4.067 4.885 6.145 

Hoteller og restauranter 2.145 2.313 2.275 2.368 
   Heraf Hoteller mv. 3.086 3.204 3.120 3.096 

   Heraf Restauranter 1.678 1.845 1.836 2.004 

Alle 6.773 5.919 6.532 7.330 
Tabel 9: Omsætning pr. virksomhed i de fødevarerelaterede brancher på Bornholm der indgår i regnskabsdatabasen 
Kilde: Regnskabsstatistik for private byerhverv. CRT-udtræk 

 

Nedenfor i Tabel 10 ses en opgørelse over udviklingen i overskud før skat i udvalgte dele af den 

bornholmske fødevaresektor.  Det ses, at på trods af stigende omsætning inden for ”Anden 

fødevareindustri” og ”Restauration”, har det været vanskeligt samtidigt at opnå stigende overskud af 

virksomheden. I bedste fald kan man sige, at overskuddet er stabilt, men altså med en faldende 

tendens i forhold til omsætningen (dvs. faldende overskudsgrad)4. 

   Alle 

Overskud før skat, 1000 kr 

Bornholm       

2010 2011 2012 2013 

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri -29 347 895 707 
   Heraf: Bagerier, brødfabrikker mv. 309 287 298 225 

   Heraf: Anden fødevareindustri 140 452 173 117 

Hoteller og restauranter 245 122 210 238 
   Heraf: Hoteller mv. 365 21 314 370 

   Heraf: Restauranter 185 175 157 171 

Alle brancher 226 309 431 436 
Tabel 10: overskud før skat i fødevarevirksomheder på Bornholm der indgår i regnskabsdatabasen 
Kilde: Regnskabsstatistik for private byerhverv. CRT-udtræk 

 

For hele den bornholmske fødevareindustri under ét er der tale om relativt kraftige udsving i både 

omsætning og overskud.  

                                                             
4 Oversigten over overskud før skat omfatter både personligt ejede virksomheder og selskaber. Rent statistisk er 
det ikke korrekt at blande de to virksomhedsformer, eftersom overskud i en personlig ejet virksomhed både skal 
gå til aflønning af ejerens egen arbejdsindsats samt til forrentning af den indsatte egenkapital, hvorimod over-
skud før skat i selskaber kun skal gå til forrentning af indsat egenkapital.   
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For hele fødevareindustrien under ét har der været tale om en ganske kraftig stigning i overskud, men 

inden for de delbrancher, som det har været muligt at udtage til nærmere analyse, ses ingen tydelig 

tendens til stigende overskud.  

 

3.3.1 Virksomhedsstruktur 

Nedenfor ses et overblik over virksomheder inden for fødevareindustrien fordelt i forhold til 

virksomhedsstørrelse (antal beskæftigede årsværk). Det fremgår, at langt hovedparten af 

virksomhederne ligger i størrelsesgruppen 0 til 9 årsvæk.  

Fødevareindustri, antal beskæftigede 

Antal virksomheder 
(arbejdssteder) 

Bornholm       

2010 2011 2012 2013 

Under 1 5 3 NA 4 

1 til 4 19 20 18 21 

5 til 9 12 11 8 11 

10 til 19 3 3 4 3 

20 til 29 NA NA NA NA 

30 - 49 NA NA NA NA 

50 til 99 NA NA NA NA 

100 til 499 . . . . 

500 til 999 . . . . 

Alle 43 40 35 42 
Tabel 11: Bornholmske virksomheder indenfor fødevareindustrien i forhold til antal årsværk 
Kilde: Regnskabsstatistik for private byerhverv. CRT-udtræk 

 

Tilsvarende gælder inden for hotel- og restaurationsbranchen på Bornholm, at tyngden af 

virksomheder så afgjort ligger i gruppen mellem 1 og 4 årsværk pr. virksomhed. I denne gruppe er 159 

(eller 78 pct.) af de bornholmske virksomheder placeret. 
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Hoteller og 
restaurant, antal 
årsværk 

Antal 
virksomheder 
(arbejdssteder)       

  Bornholm       

  2010 2011 2012 2013 

Under 1 15 14 14 15 

1 til 4 157 154 152 159 

5 til 9 18 13 18 23 

10 til 19 5 7 8 5 

20 til 29 . . . NA 

30 til 49 . . . . 

50 til 99 NA NA NA NA 

100 til 499 . . . . 

500 til 999 . . . . 

Alle 196 189 193 204 
Tabel 12: Bornholmske virksomheder inden for hotel og restauration i forhold til antal årsværk 
Kilde: Regnskabsstatistik for private byerhverv. CRT-udtræk 

 

Både inden for fødevareindustri og hotel og restauration er der i perioden 2010 til 2013 tale om en 

stabil virksomhedsstruktur. Der er hverken tendens til flere små eller flere store virksomheder. 

Ses der på omsætningsudvikling indenfor de forskellige virksomhedskategorier (størrelser), fås der 

heller ikke et klart billede. Samlet set for fødevareindustrien under ét ligger omsætningen i 2013 på 

niveau med 2010 (efter et fald i 2011 og 2012). Omsætningen i gruppen af virksomheder med mellem 

5 og 9 årsværk har været stigende, og tilsvarende har omsætningen i gruppen mellem 10 og 19 

årsværk været faldende. Dette kan dog ikke nødvendigvis tilskrives en betydning i sig selv, idet 

forskydningen blot kan dække over, at en eller få virksomheder med en relativt stor omsætning er 

skiftet fra en størrelseseskategori til en anden.       

Fødevareindustri, årsværk pr. virksomhed, 
Bornholm Omsætning pr. virksomhed, 1000 kr 

  2010 2011 2012 2013 

Under 1 årsværk 536 739 NA 735 

1 til 4 årsværk 2.657 3.481 3.711 2.869 

5 til 9 årsværk 8.795 9.767 9.449 13.794 

10 til 19 årsværk 43.462 59.100 15.151 17.814 

20 til 29 årsværk NA NA NA NA 

30 til 49 årsværk NA NA NA NA 

50 til 99 årsværk NA NA NA NA 

100 til 499 årsværk NA NA NA NA 

500 til 999 årsværk NA NA NA NA 

Alle 44.748 21.517 38.067 44.023 
Tabel 13: Fødevareindustri, omsætning (1000 kr.) i forhold til antal årsværk i virksomheden 
Kilde: Regnskabsstatistik for private byerhverv. CRT-udtræk 
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For et få et mere dækkende billede af den økonomiske udvikling i den bornholmske fødevarebranche 

skal det være muligt at følge den økonomiske udvikling i de sammen virksomheder over en årrække, 

hvilket ikke har været muligt inden for rammerne af dette notat. 

 

3.4 Fødevareforbrug  

Danmarks Statistik opgør befolkningens gennemsnitlige fødevareforbrug fordelt på varetyper og 

husholdningstyper. På denne måde kan den bornholmske befolknings samlede fødevareforbrug 

estimeres. 

 

På samme måde opgør CRT i samarbejde med VisitDenmark turisternes gennemsnitlige forbrug 

fordelt på varetyper (herunder fødevarer). På denne måde kan de bornholmske turisters samlede 

fødevareforbrug estimeres.  

 

Der findes ikke officielle statistikker over forbruget af lokalt producerede fødevarer, men ved at 

gennemføre en opgørelse af det samlede bornholmske fødevareforbrug kan man få et indtryk af den 

overordnede ramme for lokal afsætning af fødevarer på Bornholm. 

 

Der findes heller ikke officielle opgørelser over forbruget eller produktionen af forskellige 

specialprodukter eller ”højkvalitetsprodukter” – produkter, der inden for en specifik varekategori kan 

sælges til en højere pris på grund af særlige egenskaber ved produktet. Eneste undtagelse herfra er 

økologiske produkter, der kan defineres (og dermed opgøres) entydigt, men desværre opgør 

Danmarks Statisik ikke det økologiske forbrug på lokalt niveau. I Danmarks Statistiks profil af den 

økologiske forbruger  (http://dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=27137) opgøres det 

økologiske forbrug i 2014 til 7,7 pct. af det samlede forbrug til føde- og drikkevarer. Typisk ligger det 

økologiske forbrug dog lavere i land- og yderkommuner (som Bornholm). I disse kommunekategorier 

udgør det økologiske forbrug ca 5 pct. af det samlede forbrug af føde- og drikkevarer. 

 
Nedenstående opgørelse af det bornholmske fødevareforbrug er i stor udstrækning tidligere (februar 

2015) publiceret i CRT-notatet ”Fødevareforbrug på Bornholm”. Set i forhold til dette notat er der kun 

foretaget en ny beregning af turisternes fødevareforbrug samt af det samlede økologiske forbrug.  

Opgørelsen bygger fortrinsvis på Forbrugsundersøgelsen samt Husstands- og familiestatistikken, begge 

fra Danmarks Statistik. 

 

Oplysninger om fødevareforbruget pr. husstand 

Forbrugsundersøgelsen er en detaljeret statistik, der giver et helhedsbillede af de private husstandes 

samlede økonomiske forhold - såvel indkomster, opsparing som forbrug. Forbrugsundersøgelsen 

opgøres på husstandsniveau og er baseret på en kombination af interviews og regnskabsføring af de 

deltagende husstande. På de områder, hvor data allerede er kendt via registre, hentes oplysningerne 

fra disse.  Forbrugsundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse, hvor antallet af husstande udgør 2.500 

ud af Danmarks i alt 2,6 millioner private husstande. 

Der er adgang til tabellen via Statistikbanken http://www.statistikbanken.dk, tabel FU10. 

http://dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=27137
http://www.statistikbanken.dk/
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Yderligere dokumentation af forbrugsundersøgelsen kan findes her: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/forbrugsundersoegelsen.asp

x 

Oplysninger om antal husstande 

Opgørelsen af antal husstande på Bornholm bygger på Husstands- og familiestatistikken. Husstands- 

og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik 

med tre forskellige slags enheder: husstande, familier og personer. Populationen opgøres pr. 1 januar i 

tællingsåret. 

Der er adgang til tabellen via Statistikbanken http://www.statistikbanken.dk, tabel FAM55N. 

Yderligere dokumentation kan findes her: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/husstande--familier-og-

boern.aspx 

Opgørelse af fødevareforbrug på Bornholm 

I den oprindelige opgørelse af fødevareforbruget på Bornholm (Ibid, s.16) blev der foretaget en 

opgørelse af forbruget ud fra det gennemsnitlige hustandsforbrug i Danmark og det samlede antal 

husstande på Bornholm.  Befolkningssammensætningen på Bornholm er imidlertid lidt anderledes end 

i landet som helhed. Der er flere enlige og par uden børn og færre par med børn på Bornholm 

sammenlignet med resten af landet, og derfor vil en opgørelse baseret på de samlede gennemsnitlige 

husstandsforbrug have en tendens til at overvurdere fødevareforbruget. Derfor foretages der i det 

følgende en opgørelse af fødevareforbruget - dels ud fra det gennemsnitlige husstandsforbrug 

(metoden anvendt ved opgørelsen i 2004) og dels en opgørelse baseret på den særlige 

husstandssammensætning på Bornholm. 

Føde- og drikkevareforbruget fordeles på 6 hovedkategorier på samme måde som notatet fra 2014.  

I 2004 blev det samlede fødevareforbrug på Bornholm estimeret til ca. 685 mio. kr. (i 2004-priser). 

I dag kan det samlede fødevareforbrug på Bornholm (dvs. fødevarer forbrugt af øens befolkning) 

estimeres til mellem 800 og 825 mio. kr. (2014-priser), jf. nedenstående tabeller. 

Hertil kommer et ikke uvæsentligt fødevareforbrug fra øens turister. Ifølge det senest tilgængelige 

turismesatellitregnskab for Bornholm 2013 anvender øens turister omkring 244 mio. kr. årligt på 

indkøb af føde- og drikkevarer5.  

                                                             
5 Heri også inkluderet tobaksvarer 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/forbrugsundersoegelsen.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/forbrugsundersoegelsen.aspx
http://www.statistikbanken.dk/
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/husstande--familier-og-boern.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/husstande--familier-og-boern.aspx
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Det samlede fødevareforbrug på Bornholm (husholdninger og turister) må således antages at 

ligge på godt 1.050 mio. kr. årligt. Fødevareforbruget er opgjort inkl. moms og afgifter. Hertil 

kommer forbruget i den offentlige sektor. 

Forsigtigt skønnet udgør det økologiske forbrug 5 pct. heraf, svarende til 52,5 mio kr.  

Fødevareforbrug, hovedtyper 

Enlige 
uden 
børn 

Enlige 
med børn 

Par uden 
børn 

Par med 
børn  

Andre 
husstande 

Husstande 
i alt 

Antal husstande på Bornholm 8.456 1.187 6.342 3.330 992 20.307 

Brød, mel, gryn og pasta 2.912 5.193 5.310 9.115 9.089 5.299 

Kød og fisk 5.310 8.799 11.314 14.626 18.106 9.831 

Mejeri-, æg- og olieprodukter 3.536 5.659 6.618 9.368 10.322 6.079 

Frugt og grøntsager 3.922 6.473 7.606 11.197 12.519 7.059 

Sukker, slik, is etc. 2.757 4.754 5.134 8.368 8.341 4.978 

Fødevareforbrug i alt  18.436 30.878 35.980 52.674 58.377 33.246 

Drikkevarer 4.662 4.343 9.216 9.212 11.945 7.339 

I alt 23.097 35.221 45.196 61.886 70.322 40.585 
Tabel 14: Fødevareforbrug pr husstandstype 

Fødevareforbrug, hovedtyper 
Husstande i 
alt - direkte 

Husstande i 
alt efter type 

Brød, mel, gryn og pasta 107.606.793 103.825.822 

Kød og fisk 199.638.117 193.761.722 

Mejeri-, æg- og olieprodukter 123.446.253 120.016.470 

Frugt og grøntsager 143.347.113 138.789.993 

Sukker, slik, is etc. 101.088.246 97.648.331 

Fødevareforbrug i alt  675.126.522 654.042.338 

Drikkevarer 149.033.073 145.542.886 

I alt 824.159.595 799.585.224 
Tabel 15: Samlet estimeret fødevareforbrug på Bornholm, opgjort efter to forskellige metoder 

Det samlede fødevareforbrug på Bornholm fra den bornholmske befolkning kan estimeres til mellem 

800 og 825 mio. kr., jf. tabellen ovenfor. Størst er det beregnede forbrug såfremt estimationen tager 

udgangspunkt i det gennemsnitlige husstandsforbrug, og mindst er forbruget såfremt der tages 

hensyn til den særlige befolknings- og husstandssammensætning på Bornholm. 

Bornholm er endvidere karakteriseret ved et betydeligt omfang af turisme. En turisme, der har stor 

betydning for den bornholmske økonomi og beskæftigelse. Ifølge det seneste turismesatellitregnskab 

for Bornholm har de bornholmske turister et samlet forbrug på ca. 1,8 mia. kr. Heraf anvendes (i 2011) 

ca. 227 mio. kr. på føde- og drikkevarer samt tobak, jf. tabel 3 nedenfor.   
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I 2013, der udgør det senst tilgængelige turismesatellitregnskab for Bornholm, er turisternes samlede 

forbrug af føde- og drikkevarer estimeret til 244 mio. kr. 

 

Tabel 16: Turismeforbrug fordelt på produktgrupper, 2006 - 2011 

Kilde: http://crt.dk/media/19480/09_RTSA-Bornholm-2011_ver_sep13.pdf 

Turismesatellitregnskabet er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse af døgnforbruget hos de 

danske turister. Årligt gennemføres der ca. 15.000 interviews blandt turister i Danmark, og der er 

selvfølgelig en vis usikkerhed forbundet med denne forbrugsopgørelse. Set i forhold til det estimerede 

fødevareforbrug den seneste årrække ligger forbruget sandsynligvis 50 – 60 mio. kr. for højt. 
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