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KAPITEL II 
BESKÆFTIGELSESEFFEKTER AF DRIVHUSGAS-
BESKATNING 
 
Kapitlet belyser, hvilke arbejdspladser i landbruget og indu-
strien der er udsatte ved indførsel af en ensartet drivhus-
gasbeskatning, samt hvem der besidder disse job i dag.  
 
Beregninger i kapitlet indikerer, at der selv indenfor brancher 
er væsentlig forskel på, hvordan forskellige industrivirksom-
heder og dermed deres ansatte påvirkes af en ensartet driv-
husgasbeskatning. Heterogeniteten mellem virksomheder ta-
ler for, at eventuelle afvigelser fra en ensartet drivhusgasbe-
skatning foretages med udgangspunkt i den enkelte virksom-
hed frem for branchegennemsnit. 
 
Reduktionen i beskæftigelsen sker hovedsageligt i de vest-
lige dele af Danmark. Uddannelsesniveauet hos de lønmod-
tagere, der i dag varetager de udsatte job, er lavere end 
gennemsnittet for Danmark. Hvis den geografiske placering 
eller indholdet i de job, der opstår, er væsentlig forskellig fra 
de job, der forsvinder, må tilpasningsomkostninger på ar-
bejdsmarkedet ventes at være større, end hvis forskellene 
havde været mindre. 
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II.1 INDLEDNING 

Klimaloven fastslår, at udledninger af drivhusgasser i Danmark skal 
reduceres med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Denne målsætning kan 
opnås omkostningseffektivt ved en ensartet beskatning af alle drivhus-
gasudledninger i Danmark. Beregninger på en generel ligevægtsmo-
del i De Økonomiske Råds formandskab (2021) sandsynliggør, at 70 
pct.-målsætningen kan opnås med en drivhusgasbeskatning på om-
kring 1.200 kr. pr. ton CO2e i 2030. En sådan beskatning påvirker ikke 
den samlede beskæftigelse nævneværdigt, men der sker forskydnin-
ger i beskæftigelsen mellem brancher. Beregningerne indikerer, at be-
skæftigelsen i landbruget falder med ca. en fjerdedel i 2030 i forhold til 
grundscenariet, mens beskæftigelsen i fødevareindustrien falder med 
ca. ni pct. Beskæftigelsen stiger derimod i serviceerhvervene og dele 
af den øvrige industri.  
 
Modelberegningerne i De Økonomiske Råds formandskab (2021) in-
kluderer ikke alle typer af tilpasningsomkostninger, dvs. midlertidige 
omkostninger, der er større, jo hurtigere omstillingen skal finde sted. 
Eksempelvis medregnes ikke omkostninger ved omstilling af arbejds-
styrken til den nye erhvervsstuktur, herunder mindsket produktivitet og 
perioder med ledighed. Hvis den geografiske placering og indholdet i 
de job, der forsvinder, er væsentlig forskellig fra de job, der opstår, må 
disse tilpasningsomkostninger ventes at være større. 
 
Formålet med kapitlet er at undersøge (1) hvilke arbejdspladser i land-
bruget og industrien, der er udsatte ved indførsel af en ensartet driv-
husgasbeskatning, og (2) hvilke personer, der besidder disse job i dag. 
I kapitlet præsenteres en dekomponering af beskæftigelsesændrin-
gerne i landbruget og industrien på tværs af virksomheder og kommu-
ner, samt på tværs af de beskæftigedes alder, uddannelsesniveau, 
herkomst, timeløn og køn. Denne type beregninger er så vidt vides ikke 
foretaget før. 
 
Beregningerne indikerer, at reduktionen i beskæftigelsen i landbruget 
og industrien hovedsageligt sker i de vestlige dele af Danmark, og at 
uddannelsesniveauet blandt lønmodtagerne, der besidder de udsatte 
job, er lavere end gennemsnittet for Danmark. I det omfang, at de job, 
der opstår, er beliggende i byer på tværs af hele landet, og jobindholdet 
er anderledes, må tilpasningsomkostningerne ventes at være større, 
end hvis der var overensstemmelse mellem geografisk placering og 
jobindhold. Beregningerne indikerer også, at en fjerdedel og en sjette-
del af de udsatte job i henholdsvis landbruget og industrien varetages 
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af udenlandsk arbejdskraft fra primært Østeuropa. Hvis de ikke kan 
finde anden lignende beskæftigelse i Danmark, må en del af disse per-
soner formodes at forlade landet. Den høje andel af udenlandsk ar-
bejdskraft mindsker alt andet lige de samlede tilpasningsomkostninger 
for danske borgere.  
 
Kapitlet er afgrænset til alene at betragte landbruget og industrien. Be-
regningerne i De Økonomiske Råds formandskab (2021) indikerer, at 
de største reduktioner i beskæftigelsen finder sted i disse erhverv. Det 
skyldes blandt andet, at drivhusgasudledningerne i industrien og land-
bruget i dag tilsammen udgør ca. halvdelen af virksomhedernes udled-
ninger i Danmark, og at denne andel forventes at stige frem mod 2030.  
Forsynings- og transportsektoren står for hovedparten af de reste-
rende udledninger. 
 
Kapitlet fokuserer på beskæftigelseseffekterne ved en ensartet driv-
husgasbeskatning. Formålet er ikke at genberegne de samlede be-
skæftigelseseffekter, men at dekomponere resultaterne fra De Økono-
miske Råd (2021). Konsekvenser for indkomstfordelingen, herunder 
kapitaltab hos virksomhedsejere, behandles ikke i kapitlet. 
 
Kapitlets beregninger baserer sig på virksomheds- og beskæftigelses-
data for 2018 for industrien og 2020 for landbruget. For industrien fo-
retages beregningerne på virksomhedsniveau. For landbruget foreta-
ges der ikke beregninger for de enkelte bedrifter, men alene for for-
skellige bedriftstyper.  
 
I afsnit II.2 beskrives data og opgørelsen af drivhusgasudledningerne. 
Afsnittet belyser heterogeniteten mellem virksomhederne i forskellige 
dimensioner, der har betydning for beskæftigelsesændringerne. I afsnit 
II.3 sammenfattes de virksomhedsspecifikke oplysninger i modelbe-
regninger af beskæftigelsesændringerne i 2030. Disse beregninger 
danner udgangspunkt for en beskrivelse af de beskæftigede, der be-
sidder de udsatte job i dag. Kapitlet sammenfattes i afsnit II.4. 
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II.2 DATAGRUNDLAG 

I dette afsnit beskrives datagrundlaget for virksomhederne i landbruget 
og industrien for henholdsvis 2020 og 2018.1 Fokus i beskrivelsen er 
todelt. For det første vil der være fokus på at beskrive kapitlets grund-
data, samt hvordan dette datasæt bruges til at opgøre virksomheder-
nes udledninger af drivhusgasser. For det andet vil fokus være på at 
illustrere forskelle mellem virksomhederne indenfor udvalgte virksom-
hedskarakteristika. Disse karakteristika har alle betydning for de be-
regnede beskæftigelsesændringer, der præsenteres i afsnit II.3, og er 
således udvalgt med tanke på at belyse variationen i de forhold, der er 
med til at drive resultaterne af kapitlets modelberegninger.   
 
Indførslen af en ensartet drivhusgasafgift har forskellige konsekvenser 
for forskellige virksomheder, hvor der indenfor snævert definerede 
brancher og geografiske områder kan være markante forskelle. Kon-
sekvenserne for en given virksomhed, og dermed for virksomhedens 
medarbejdere, afhænger først og fremmest af virksomhedens drivhus-
gasudledninger, da mængden af udledte drivhusgasser er bestem-
mende for størrelsen af virksomhedens direkte afgiftsbetaling. Udover 
den direkte afgiftsbetaling er der en række andre forhold, der kan være 
afgørende for ændringerne i beskæftigelsen i den enkelte virksomhed: 
 

• Udfasningen af eksisterende energiafgifter 
• Prisændringer i økonomien 
• Reduktion af omkostninger via tiltag i produktionen 
• Konkurrencesituationen på det pågældende marked 
• Beskæftigelsen i udgangspunktet. 

 
I beregningerne indgår disse forhold gennem rent datadrevne inputs 
og modelafhængige parametre. Formålet med nærværende afsnit er 
at beskrive de datadrevne inputs og undersøge variationen på tværs 
af virksomheder, mens de modelafhængige parametre belyses i afsnit 
II.3. 
   

                                                           
1) “Virksomheder” vil i resten af kapitlet blive brugt som en fællesbetegnelse for bedrifter 

og bedriftstyper i landbruget samt virksomheder i industrien. I de tilfælde, hvor det kan 
være relevant af skelne, bruges “bedrifter”, “bedriftstyper” og “virksomheder i indu-
strien”.  
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i afsnit II.3 
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DATA FOR VIRKSOMHEDER OG OPGØRELSE AF 
DRIVHUSGASUDLEDNINGER  

De virksomhedsspecifikke data baserer sig på registerdata for bedrifter 
i landbruget, virksomheder i industrien, lønmodtagerbeskæftigelsen i 
Danmark samt oplysninger om øvrige personer i landbruget, herunder 
selvstændige, jf. boks II.1.  
 

BOKS II.1 DATA FOR VIRKSOMHEDER 

Kapitlets grunddata tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (DST) for den enkelte 
landbrugsbedrift og industrivirksomhed. Dertil kobles registerdata fra DST for de tilhørende lønmod-
tagere samt de selvstændige mv. i landbruget. Data stammer fra et tværsnit i 2020 for landbruget 
og 2018 for industrien. For landbruget anvendes der data fra 2020, da dette er det seneste år for 
totaltællingen af jordbrugsbedrifter. Totaltællingen foretages hvert tiende år. For industrien anven-
des der data fra 2018, da dette er det seneste offentliggjorte år i DST’s energiregister. Energiregi-
steret opgøres hvert andet år. Baseret på branchespecifikke tal fra nationalregnskabet for beskæf-
tigelse, produktion, værditilvækst mv., vurderes disse år at være repræsentative. 
 
I landbruget består populationen af alle heltidsbedrifter, ekskl. gartnerier, maskinstationer og avl af 
pelsdyr mv.2 Fravalget af deltidsbedrifter har to årsager: Heltidsbedrifterne dækker langt størstede-
len af aktiviteten i landbruget og deres økonomiske adfærd vurderes i højere grad at følge markeds-
mekanismerne. I industrien består populationen af alle virksomheder med 20 eller flere ansatte, da 
kun disse virksomheder indgår i DST’s energiregister.  
 
Drivhusgasudledningerne i landbruget er beregnet ud fra DST’s regnskabsstatistik for landbrug, 
DST’s totaltælling af jordbrugsbedrifter og emissionsfaktorer leveret af Nationalt Center for Miljø og 
Energi (DCE). I industrien er drivhusgasudledningerne beregnet ved brug af DST’s energiregister 
og emissionsregnskab, emissionsfaktorer fra Energistyrelsen og data fra det europæiske kvotesy-
stem.  
 
For både landbruget og industrien kommer de driftsøkonomiske data fra regnskabsstatistikken, med 
den undtagelse, at industriens forbrug af energi målt i kr. beregnes ved brug af DST’s energiregister 
og energiregnskab. Socioøkonomiske, demografiske og geografiske data for virksomhedernes an-
satte kommer fra DST, nærmere bestemt registeret for beskæftigelse for lønmodtagere, befolk-
ningsstatistikken og uddannelsesregisteret. Derudover indeholder regnskabsstatistikken diverse 
oplysninger om øvrige personer i landbruget (selvstændige mv.), heriblandt timeløn og alder.  
 

 

                                                           
2) Med landbruget forstås landbrugsbedrifter i regnskabsstatistikken for jordbrug, som i 

nationalregnskabets 117-brancheopdeling indgår i branchen “landbrug og gartnerier”.  
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Selvom langt størstedelen af virksomhedernes aktivitet i landbruget og 
industrien er dækket i kapitlet, indeholder datagrundlaget ikke den 
samlede population af virksomheder, jf. boks II.2. Derudover kan data 
på virksomhedsniveau generelt set ikke sammenlignes én til én med 
opgørelserne i emissions- og nationalregnskabet. De to opgørelses-
metoder har dog et relativt stort overlap i de fleste brancher. Sammen-
lignes der med populationen af virksomheder i nærværende kapitel, 
udgør drivhusgasudledningerne i landbruget og industrien henholdsvis 
78 pct. og 99 pct. af de tilsvarende udledninger i emissionsregnskabet. 
Målt i årsværk udgør lønmodtagerne i landbruget og industrien hen-
holdsvis 84,8 pct. og 103,8 pct. af de tilsvarende lønmodtagere i nati-
onalregnskabet.3 
 
Opgørelsen af drivhusgasudledninger på virksomhedsniveau tager ud-
gangspunkt i en række forskellige datakilder og antagelser. I landbru-
get kan udledninger af drivhusgasser fra energi- og kalkforbruget be-
regnes direkte ved brug af standardemissionsfaktorer. For metan og 
lattergas kan man hverken måle direkte eller relatere udledningerne én 
til én til en bestemt observerbar variable.4 Beregningerne baseres der-
for på en række antagelser, jf. boks II.3. Eksempler herpå er geografi-
ske forskelle i jordbundsforhold og beregning af metanudledning fra 
dyrenes fordøjelse beregnet på baggrund af emissionsfaktorer, som er 
knyttet til det samlede antal af dyr. For enkelte bedrifter vil en sådan 
beregning være forbundet med betydelig usikkerhed. Der er derfor ikke 
foretaget beregninger af drivhusgasudledningerne hos de enkelte be-
drifter, men alene for forskellige bedriftstyper. Bedriftstyper defineres 
som en kombination af en bedriftsform (malkekvæg, slagtesvin mv.) og 
et geografisk område (Fyn, Sydjylland mv.), jf. boks II.3.  
 

                                                           
3) At kapitlet afdækker over 100 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen i industrien, skyldes 

hovedsagligt nogle enkelte brancher, der har betydelige aktiviteter, som i nationalregn-
skabet ligger udenfor industrien. 

4) Med den politiske aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra 2021, er der afsat 
midler til udvikling af bedriftsregnskaber for landbruget. 
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BOKS II.2 SAMMENLIGNING MED EMISSIONS- OG NATIONALREGNSKABET 

Data på virksomhedsniveau kan generelt set ikke sammenlignes én til én med opgørelserne i emis-
sions- og nationalregnskabet. Dette skyldes først og fremmest, at virksomheder kan have aktiviteter 
i flere forskellige brancher. På virksomhedsniveau kunne man principielt set observere en virksom-
hed i mejeribranchen, som har 70 pct. af sin aktivitet indenfor mejeribranchen og 30 pct. af sin 
aktivitet indenfor transportbranchen. I nationalregnskabet vil virksomhedens aktiviteter blive fordelt 
ud på de respektive brancher, så 70 pct. af aktiviteten indgår i mejeribranchen og 30 pct. indgår i 
transportbranchen.  
 
Yderligere diskrepans gør sig gældende mellem opgørelsesmetoderne, hvilket blandt andet skyl-
des, at nationalregnskabet bruger andre variable og definitioner, samt nationalregnskabets krav om 
totaldækning i form af opgørelser af produktion, der ligger uden for lovens rammer mv.  

 
Derudover indeholder kapitlets datagrundlag ikke den samlede population af virksomheder i indu-
strien og landbruget. I datagrundlaget for industrien indgår kun virksomheder med mindst 20 an-
satte, og for landbruget indgår kun virksomheder med omsætning på over 25.000 euro mens der 
endvidere er udeladt flere aktivitetstyper fra nationalregnskabet. På trods af dette indeholder popu-
lationen af virksomheder i nærværende kapitel størstedelen af aktiviteten i landbruget og industrien, 
jf. tabel A, og dækningen af de største virksomheder vurderes at være komplet.  

TABEL A FORSKEL I OPGØRELSER 

 Drivhusgas- 
udledninger,  

mio. ton CO2e 

---------- Beskæftigelse, 1.000 årsværk ---------- 

 Lønmodtagere Selvstændige mv. I alt 

 ----------- Landbrug (ekskl. LULUCF) i 2020 ----------- 

Emissions- og  
nationalregnskabet 12,3 a) 27,0 17,6 44,6 b) 

Dette kapitel  9,6 22,9 9,3 32,2 
Forskel i pct. -22 -15,2 -47,2 -27,8 

 ------------------------- Industri i 2018 ------------------------- 

Emissions- og  
nationalregnskabet 5,9 226,2 6,6 232,8 b) 

Dette kapitel  5,9 234,9 - - 
Forskel i pct. -1,0 3,8 - - 

 

 

Anm.:    LULUCF er en betegnelse for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse samt skovbrug.  

a) Drivhusgasudledningerne for landbrug og gartneri i emissionsregnskabet er vist for 2019, da emissions-
regnskabet for 2020 ikke var opgjort ved kapitlets udgivelse.  

b) Svarende til 62.292 i landbruget i 2020 og 294.503 i industrien i 2018 målt på antal beskæftigede. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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BOKS II.3 DRIVHUSGASUDLEDNINGER I LANDBRUGET 

Opgørelsen af drivhusgasudledningerne i landbruget tager udgangspunkt i kilderne 1) metan fra 
dyrenes fordøjelse, 2) metan og lattergas fra gødningshåndtering, 3) omsætning af lattergas i jorden 
4) CO2 fra kalkforbrug og 5) CO2 fra forbrug af fossile brændsler. For hver kilde beregnes udlednin-
gerne fra en bedriftstype ved at multiplicere aktivitetsvariable med emissionsfaktorer.  
 
Emissionsfaktorerne anvendes i de nationale opgørelser på brancheniveau, og der er en betydelig 
usikkerhed forbundet med at anvende faktorerne på de enkelte bedrifter. Dette gælder i særlig grad 
for udledninger af metan og lattergas. Derfor er der til dette kapitel defineret 54 bedriftstyper blandt 
heltidsbedrifterne, som udledningerne beregnes for. Der er syv bedriftsformer: Malkekvæg, andet 
kvæg, søer med smågrise, slagtesvin, integreret svineproduktion, planteproduktion og fjerkræ. Mal-
kekvæg og planteproduktion er opdelt yderligere i økologi og konventionel. Hver af disse bedrifts-
former opdeles i seks geografiske områder: Sjælland, Fyn, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland og 
Nordjylland. Ovenstående opdeling følger regnskabsstatistikken og er desuden begrundet i, hvilke 
dimensioner der har betydning for udledningerne.  
 
Aktivitetsvariablene er generelt bestemt ud fra data i regnskabsstatistikken. Det har været muligt at 
anvende oplysninger fra totaltællingen om fordelingen af staldtyper, som har betydning for metan 
og lattergasudledningerne fra gødningshåndteringen, jf. tabel A. Regnskabsstatistikken er baseret 
på en repræsentativ stikprøve på 1.270 ud af 7.792 heltidsbedrifter.  

TABEL A AKTIVITETSVARIABLE OG EMISSIONSFAKTORER 

Kilde Aktivitetsvariable Emissionsfaktor 

Dyrenes fordøjelse Dyretype og antal produce-
rede dyr/årsdyr. For malke-
køer anvendes mælke-
ydelse 

Udledninger af metan pr. 
aktivitetsvariabel 

Gødningshåndtering Dyretype, antal producerede 
dyr/årsdyr og staldsystem 

Udledning af metan og lat-
tergas pr. aktivitetsvariabel 
for hvert staldsystem 

Omsætning af kvælstof i jorden1  Gødningsforbrug, arealan-
vendelse, bruttoudbytte og 
dyrkning af organiske jorde 

Udledning af lattergas og 
CO2 pr. aktivitetsvariabel for 
hvert delelement  

Kalk Forbruget af kalk CO2-udledning pr. tons kalk 

Energiforbrug Forbruget af fossile brænds-
ler 

CO2-udledning pr. enhed af 
fossile brændsler 

 

1 Heri indgår der flere elementer, f.eks.: gødning, afgrøderester og udvaskning af kvælstof. 
 

Fortsættes 
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 BOKS II.3 DRIVHUSGASUDLEDNINGER I LANDBRUGET, FORTSAT 

Beregningerne viser, at kvægbedrifter står for 57 pct. af de samlede beregnede drivhusgasudled-
ninger og 34 pct. af beskæftigelsen blandt heltidsbedrifterne, jf. tabel B. Svinebedrifter har samme 
beskæftigelsesandel og står for 25 pct. af udledningerne. Planteproducenterne står for 24 pct. af 
beskæftigelsen, mens deres udledninger udgør 14 pct.  

TABEL B BEREGNEDE DRIVHUSGASUDLEDNINGER I LANDBRUGET I 2020 

 Malke-
kvæg 

Andet 
kvæg Svin Fjerkræ Plante- 

produktion 
Heltids 

bedrifter, i alt 
Bedrifter 2.468 595 2.112 243 2.374 7.792 

 ------------------------------------ Årsværk ------------------------------------ 
Lønmodtagere 7.605 1.290 8.356 575 5.083 22.909 
Samlet  
beskæftigelse 10.970 1.953 10.870 843 7.577 32.213 

 ----------------- Drivhusgasudledninger, 1.000 ton CO2e ---------------- 
Dyrenes fordøjelse 3.299 103 321 3 42 3.769 
Gylle- og  
gødningshåndtering 1.160 107 1.339 29 37 2.672 

Omsætning af  
kvælstof i jorden 744 96 508 35 949 2.331 

Kalkning 42 3 47 4 63 159 
Energi 192 27 183 16 257 676 
Drivhusgas- 
udledninger i alt 5.437 337 2.398 86 1.349 9.606 

 --------------------- Andel af landbruget i alt, pct. --------------------- 
Samlet  
beskæftigelse 34 6 34 3 24 100 

Drivhusgas- 
udledninger 57 4 25 1 14 100 

 

 
Anm.: Samlet beskæftigelse og lønmodtagere er målt i årsværk.  
Kilde: Egne beregninger. 
 
 

 
For virksomhederne i industrien tager opgørelsen af drivhusgasudled-
ninger udgangspunkt i virksomhedernes energiforbrug fra 16 forskel-
lige brændselstyper (naturgas, kul, affald mv.). Virksomhedernes ener-
giforbrug omregnes til CO2-udledning ved brug af Energistyrelsens 
standard emissionskoefficienter. Derudover følger en fordeling af de 
ikke-energirelaterede CO2-emissioner, lattergas, metan og F-gasser 
ved brug af emissionsregnskabet og verificerede udledningsdata fra 
EU’s emissionshandelssystem, jf. boks II.4.  

Opgørelse af 
drivhusgas-
udledninger i 
industrien 
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BOKS II.4 DRIVHUSGASUDLEDNINGER I INDUSTRIEN 

Den centrale kilde til opgørelsen af drivhusgasudledningerne i industrien er Danmarks Statistiks 
(DST) energiregister. Dette register indeholder en opgørelse af energiforbruget for alle industrivirk-
somheder med 20 eller flere ansatte. Opgørelsen af energiforbrug er fordelt over 16 forskellige 
brændselstyper (naturgas, kul, affald mv.) Virksomhedernes udledning af CO2 beregnes for hver 
brændselstype ved at gange den enkelte virksomheds energiforbrug fra det givne brændsel med 
den tilhørende emissionsfaktor fra Energistyrelsen. For de fleste virksomheder og brancher står den 
direkte CO2-udledning fra brændselsforbruget for langt størstedelen af drivhusgasudledningerne.  
 
Dernæst følger en fordeling af procesemissioner, lattergas, metan og F-gasser fra DST’s emissi-
onsregnskab. Disse emissioner fordeles vha. den enkelte virksomheds branchespecifikke andel af 
energiforbruget fra det enkelte brændsel. Generelt set er udledningerne af lattergas, metan og F-
gasser meget små i industrien, hvorimod usikkerheden ved fordelingen af procesemissioner kan 
være af mere afgørende karakter for enkelte brancher. Her er der hovedsageligt tale om betonin-
dustri og teglværker, hvor procesudledninger i 2018 udgjorde 45 pct. af branchens samlede udled-
ninger af drivhusgasser. For flere af de største udledere er det muligt at reducere denne usikkerhed 
ved at inddrage verificerede udledningsdata fra EU’s emissionshandelssystem. 
 
Beregningerne viser, at betonindustri og teglværker står for 49 pct. af de samlede beregnede driv-
husgasudledninger i industrien, men kun 5 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen, jf. tabel A. Fødeva-
reindustrien står for 19 pct. af udledninger og 17 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen, mens de øvrige 
industrivirksomheder står for 32 pct. af udledningerne, men hele 78 pct. af lønmodtagerbeskæfti-
gelsen. 

TABEL A BEREGNEDE DRIVHUSGASUDLEDNINGER I INDUSTRIEN I 2018 

 Fødevare- 
industri 

Betonindustri   
og teglværker 

     Øvrig 
      industri 

Industri  
i alt 

Virksomheder 220 67 1.586 1.873 
Lønmodtagere 40.221 11.250 183.434 234.905 
 -------- Drivhusgasudledninger, 1.000 ton CO2e ---------- 
Fossile brændsler 1.050 1.617 1.739 4.406 
Procesudledninger 55 1.253 139 1.447 
Drivhusgasudledninger i alt 1.105 2.870 1.878 5.853 
 ------------------- Andel af industri i alt, pct. ------------------- 
Lønmodtagere 17 5 78 100 

Drivhusgasudledninger 19 49 32 100 
 

 

Anm.: Lønmodtagere er målt i årsværk. “Fødevareindustri” dækker over føde-, drikke- og tobaksvareindustri. 

Kilde: Egne beregninger.  
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FORDELING AF DRIVHUSGASUDLEDNINGER OG 
BESKÆFTIGELSE  

For at belyse hvordan drivhusgasudledningerne fordeler sig mellem 
bedrifterne i landbruget, fordeles de opgjorte udledninger for hver be-
driftstype ud på de enkelte bedrifter ved hjælp af omsætningsandele 
indenfor den enkelte bedriftstype. En sådan approksimation af drivhus-
gasudledninger på bedriftsniveau kan risikere at sløre heterogeniteten 
mellem bedrifterne, da forholdet mellem omsætning og udledning va-
rierer mellem bedrifterne. Ved at gøre brug af omsætningsandele in-
denfor de relativt homogene bedriftstyper, vurderes denne usikkerhed 
at være betydeligt reduceret.  
 
I landbruget er der generelt en tæt sammenhæng mellem udledning af 
drivhusgasser og beskæftigelse, jf. figur II.1. Sammenhængen er dog 
ikke én til én. De allermest udledende bedrifter står for mere eller min-
dre den samme andel af udledningerne, som de gør af beskæftigelsen. 
Afstanden mellem den røde og den grønne kurve i figur II.1 illustrerer, 
at bedrifterne med de største udledninger af drivhusgasser ikke nød-
vendigvis er dem med de største udledninger pr. beskæftigede.  

Udledning af 
drivhusgas må 
approksimeres  
på bedriftsniveau 

Tæt sammenhæng 
mellem udledning 
og beskæftigelse i 
landbruget 
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FIGUR II.1 FORDELING AF DRIVHUSGASUDLEDNIN-
GER OG BESKÆFTIGELSE I LANDBRUGET 

Læst fra venstre mod højre viser figuren andelen af de samlede 
drivhusgasudledninger og den samlede beskæftigelse, der udgø-
res af de mest udledende bedrifter i landbruget. 
 

 
Anm.: Beskæftigelsen er opgjort i årsværk. Af diskretionshensyn vises be-

drifterne i intervaller af fem.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
I industrien står få virksomheder for hovedparten af drivhusgasudled-
ningerne. Disse virksomheder står for en relativt lille andel af beskæf-
tigelsen. De fem industrivirksomheder med de største drivhusgasud-
ledninger stod i 2018 for ca. 62 pct. af de samlede drivhusgasudled-
ninger i industrien, mens de kun stod for 3,5 pct. af beskæftigelsen, jf. 
figur II.2. De ti mest udledende industrivirksomheder stod i 2018 for 69 
pct. af de samlede udledninger, men kun 4,2 pct. af beskæftigelsen, 
og de 20 mest udledende industrivirksomheder stod for 78 pct. af den 
samlede udledning, men kun 7,7 pct. af beskæftigelsen.  
 
 
 
 

I industrien er 
udledningerne 
koncentreret på 
få virksomheder 
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FIGUR II.2 FORDELING AF DRIVHUSGASUDLEDNIN-
GER OG BESKÆFTIGELSE I INDUSTRIEN 

Læst fra venstre mod højre viser figuren andelen af de samlede 
drivhusgasudledninger og den samlede beskæftigelse, der udgø-
res af de mest udledende virksomheder i industrien.  
 

 
Anm.: Beskæftigelsen angiver lønmodtagere og er opgjort i årsværk. Af dis-

kretionshensyn vises virksomhederne i intervaller af fem.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
De mest udledningstunge industrivirksomheder er omfattet af EU’s 
kvotesystem, hvorfor enkelte virksomhedsspecifikke oplysninger er of-
fentligt tilgængelige. Den klart største drivhusgasudleder i den kvote-
omfattede industri er Aalborg Portland A/S, som tilhører branchen be-
tonindustri og teglværker og har hovedsæde i Aalborg Kommune, jf. 
tabel II.1. De næststørste udledere i den kvoteomfattede industri er de 
to olieraffinaderier Equinor Refining Denmark A/S og Crossbridge 
Energy A/S, der har hovedsæde i henholdsvis Kalundborg og Frederi-
cia Kommune. Tilsammen står de tre virksomheder for en markant an-
del af industriens drivhusgasudledninger, men en relativt lille andel af 
beskæftigelsen.   
 

De største udledere  
i industrien er 
omfattet af EU’s 
kvotesystem 



Beskæftigelseseffekter af drivhusgasbeskatning - Datagrundlag II.2 

 Økonomi og Miljø, 2021            127
 

TABEL II.1 DE TRE STØRSTE DRIVHUSGASUDLEDERE 
I INDUSTRIEN 

Tabellen viser de tre største udledere i industrien i Danmark i 2020. 
Alle tre virksomheder er med i EU’s kvotesystem.  
 

 Branche Kommune 
CO2- 

udledninger,  
mio. ton 

Beskæfti-
gelse, 

årsværk 

Aalborg  
Portland A/S 

Betonindu-
stri og tegl-

værker 
Aalborg 2,3 369 

Equinor  
Refining 
Denmark A/S 

Olieraffi-
naderier Kalundborg 0,5 347 

Crossbridge 
Energy A/S 

Olieraffi-
naderier Fredericia 0,4 280 

 

Kilde: Hjemmesiderne ens.dk og www.virk.dk.  
 

 
Størstedelen af drivhusgasudledningerne og beskæftigelsen i landbru-
get er koncentreret i Vestdanmark, jf. figur II.3. Koncentrationen er 
særligt udtalt i Vest- og Sønderjylland, mens den er meget lav i den 
nordøstlige del af Sjælland. De ensartede fordelinger i de to kort af-
spejler, at arbejdskraft og forurenende inputfaktorer følger hinanden 
tæt i landbruget.  

Landbrugets 
udledninger og 
beskæftigelse 
er størst i 
Vestdanmark 
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FIGUR II.3 DRIVHUSGASUDLEDNINGER OG BESKÆFTIGELSE I LANDBRUGET 

Figuren viser drivhusgasudledninger og beskæftigelse i landbruget fordelt på kommuner i 2020. 
 
Drivhusgasudledninger, 1.000 ton CO2e 

 
Beskæftigelse, 1.000 årsværk 

 

 

Anm.: Drivhusgasudledningerne er opgjort ekskl. LULUCF-udledninger. Beskæftigelsen er fordelt efter ar-
bejdsstedets placering. Enkelte kommuner er udeladt fra kortene som følge af diskretionshensyn.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
I industrien er forholdet mellem arbejdskraft og forurenende inputfak-
torer mindre udtalt. Som det fremgår af figur II.4, er beskæftigelsen i 
industrien centreret omkring den midterste del af Jylland og Storkø-
benhavn, mens udledningerne i højere grad er spredt rundt i landet, 
med enkelte kommuner som har meget store udledninger. Forskellen 
i fordelingerne afspejler blandt andet, at store dele af drivhusgasudled-
ningerne er koncentreret på få virksomheder, der ikke nødvendigvis 
står for en stor del af beskæftigelsen. 
 

Svag sammenhæng 
mellem udledning  
og beskæftigelse  
i industrien 
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FIGUR II.4 DRIVHUSGASUDLEDNINGER OG BESKÆFTIGEDE I INDUSTRIEN 

Figuren viser drivhusgasudledninger og beskæftigelsen i industrien fordelt på kommuner i 2018. 
 
Drivhusgasudledninger, 1.000 ton CO2e 

 

 
Beskæftigede, 1.000 årsværk 

 

 

Anm.: I kortet til venstre er der sat en øvre grænse på skalaen på 160.000 ton CO2e. I 2018 var drivhusgasud-
ledningerne i industrien i Aalborg, Fredericia og Kalundborg Kommune væsentligt større end denne 
grænse. Beskæftigelsen er fordelt efter arbejdsstedets placering. Enkelte kommuner er udeladt fra kor-
tene som følge af diskretionshensyn. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Analyseres den geografiske spredning i forhold til by- og landkommu-
ner,5 er der igen betydelige forskelle mellem landbruget og industrien, 
jf. tabel II.2. Set både i forhold til de beskæftigedes arbejdssted og bo-
pæl, befinder lidt over 70 pct. af beskæftigelsen i landbruget sig i land-
kommuner, mens det for Danmark som helhed gælder lidt over 30 pct. 
For industrien er der generelt set en mere ligelig fordeling mellem by- 
og landkommuner, omend en større andel vælger at arbejde i en by-
kommune og bo i en landkommune. Denne forskel er mest udtalt i fø-
devareindustrien og branchen betonindustri og teglværker. Som det 
også var tilfældet med beskæftigelsen, befinder størstedelen af land-
brugets udledninger sig i landkommuner, og der ses igen en tæt sam-
menhæng mellem udledninger og beskæftigelse. For industrien befin-
der størstedelen af udledningerne sig derimod i bykommuner, omend 
der er stor variation mellem de forskellige brancher.  
 
                                                           
5) Bykommuner dækker over Danmarks Statistiks definition af “hovedstadskommuner”, 

“storbykommuner” og “provinsbykommuner”. Dermed indgår “oplandskommuner” og 
“landkommuner” ikke under bykommuner. 

Job i industrien 
fordeler sig ligeligt 
mellem by- og 
landkommuner 
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TABEL II.2 FORDELING MELLEM LAND OG BY 

Tabellen viser andelen af beskæftigelsen og drivhusgasudledninger 
i bykommuner for henholdsvis landbruget og industrien. 
 

 Drivhusgas-
udledninger 

Beskæfti-
gedes ar-
bejdssted 

Beskæf-
tigedes 
bopæl 

Landbrug i 2020 25 28 29 

Industri i 2018, herunder 62 54 52 
- Fødevareindustri 36 53 48 
- Beton og teglværker 83 47 43 
- Resterende industri 46 55 54 

Danmark i alt i 2019 - 70 65 
 

Anm.: Bykommuner dækker over Danmarks Statistiks definition af “hoved-
stadskommuner”, “storbykommuner” og “provinsbykommuner”. Der-
med indgår “oplandskommuner” og “landkommuner” ikke under by-
kommuner. Drivhusgasudledningerne i landbruget er opgjort ekskl. 
LULUCF-udledninger. Beskæftigelse er opgjort i årsværk. “Fødevare-
industri” dækker over føde-, drikke- og tobaksvareindustri. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

VIRKSOMHEDERNES DRIVHUSGASINTENSITET 

Betydningen af en drivhusgasafgift for virksomhederne afhænger af 
virksomhedernes drivhusgasintensitet, der her er opgjort som drivhus-
gasudledning i ton divideret med bruttoværditilvækst i mio. kr. Drivhus-
gasintensiteten indikerer, hvor stor en andel den direkte afgiftsbetaling 
udgør af virksomhedens værdiskabelse, alt andet lige. Man kan med 
andre ord sige, at drivhusgasintensiteten måler den umiddelbare på-
virkning på virksomhederne af en ensartet drivhusgasafgift, før virk-
somheden og markedet har haft mulighed for at tilpasse sig afgiften.  
 
Opgørelserne i landbruget viser, at malkekvægsbedrifterne er mest 
drivhusgasintensive, jf. figur II.5. Det skyldes især, at malkekøer udle-
der store mængder metan i deres fordøjelse, men der er også en effekt 
af, at bruttoværditilvæksten er lavere end i svine- og planteproduktio-
nen. Bedriftsformen “andet kvæg” har stor geografisk variation i driv-
husgasintensiteten. Det skyldes hovedsageligt, at bedriftsformen er re-
lativt heterogen i husdyrsammensætningen, da den indeholder alle de 
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kvægbedrifter, som ikke passer ind i de andre kvægbedriftsformer. 
Fjerkræsbedrifter har den laveste drivhusgasintensitet. Flere rapporter, 
som behandler udledninger i landbruget, kommer frem til et lignende 
mønster, blandt andet Kristensen og Lund (2011), Klimarådet (2016), De 
Økonomiske Råds formandskab (2018) og Jørgensen mfl. (2021). 
 

FIGUR II.5 DRIVHUSGASINTENSITET I LANDBRUGET 

Figuren viser de beregnede drivhusgasudledninger i ton divideret 
med bruttoværditilvæksten i mio. kr. i landbruget i 2020 for de for-
skellige bedriftstyper.  
 

 
 
Anm.: Tallene i parentes angiver antallet af årsværk i 2020. Bruttoværditil-

væksten er opgjort som bruttoudbytte plus driftstilskud minus drifts-
omkostninger (ekskl. afskrivninger og ejendomsskat). 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Opgørelsen indikerer også, at økologiske landbrug er mindre drivhus-
gasintensive end konventionelle landbrug, omend forskellen er relativt 
beskeden. Den største forskel ses indenfor driften af malkekvæg, hvor 
der er i det konventionelle landbrug er større metanudledninger relate-
ret til håndtering af gødning og dyrenes fordøjelse. Variationen i driv-
husgasintensiteten er større for økologiske bedriftstyper indenfor mal-
kekvæg og planteproduktion. Det kan skyldes at betingelserne for øko-
logi er forskellig for de geografiske områder. Økologiske bedrifter i 
planteproduktion er særlig afhængige af jordens bonitet, når de ikke 
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som konventionelle bedrifter kan tilføre jorden kunstgødning og an-
vende kemisk ukrudtsbekæmpelse.  
 
Indenfor industrien er drivhusgasintensiteten særlig høj i branchen be-
tonindustri og teglværker, men der er en betydelig variation mellem 
virksomhederne i branchen, jf. figur II.6.6 Det fremgår blandt andet, at 
medianen er tæt på nul. Selvom de høje værdier i branchen betonin-
dustri og teglværker i et vist omfang slører variationen indenfor de an-
dre brancher, er det værd at bemærke, at 90 percentilen i de fleste 
brancher er omkring 20 til 50 pct. større end 10 percentilen. Derudover 
fremgår det, at der indenfor de fleste brancher er relativt mange virk-
somheder med lave drivhusgasintensiteter, mens de relativt høje driv-
husgasintensiteter er at finde hos et begrænset antal af virksomhe-
derne. Med andre ord fremgår det, at variationen indenfor brancherne 
ofte er større end variationen imellem brancherne.  
 
Den betydelige heterogenitet mellem industrivirksomheder, selv inden-
for snævert definerede brancher, genfindes i den videnskabelige litte-
ratur. Et eksempel er Lyubich mfl. (2018), der baseret på amerikanske 
data for produktionsanlæg i industrisektoren finder, at produktionen 
målt i dollar pr. ton CO2 i den gennemsnitlige branche er ca. 870 pct. 
højere ved 90 percentilen sammenlignet med 10 percentilen. Samme 
mønster er dokumenteret på virksomhedsniveau i Wagner mfl. (2020) 
med data fra syv europæiske lande, herunder Danmark.  
 
Det antages i analysen af den direkte afgiftsbetaling, at der gives et 
nedslag i drivhusgasafgiften for CO2-udledninger i kvotesektoren sva-
rende til kvoteprisen. Det betyder, at virksomheder, der i dag er omfat-
tet af kvotesektoren, alt andet lige rammes mindre hårdt af en ensartet 
drivhusgasbeskatning end virksomheder uden for kvotesektoren. 
Landbruget er ikke omfattet af EU’s kvotesektor. I 2018 havde 48 in-
dustrivirksomheder fra dette kapitels population udledninger, der var 
omfattet af EU’s kvotesystem. De kvoteomfattede udledninger ud-
gjorde 75 pct. af de samlede udledninger i industrien, jf. tabel II.3. Net-
tostigningen i den direkte afgiftsbetaling er således mindre end 1.200 
kr. pr. ton drivhusgasudledning for en betydelig andel af udledningerne 
i industrien, selvom der er tale om relativt få virksomheder. 
 
 

                                                           
6) Branchen inkluderer virksomheder, der producerer alt fra mørtel, beton, mursten, tegl-

sten, gulvfliser, porcelænsvarer, keramiske produkter, cement, kalk, gips, isolerings-
materialer, sandpapir, slibesten, asfalt og tagpap til virksomheder, der tilhugger og fær-
digbearbejder sten. Man skal således være forsigtig med at sammenligne virksomheder 
én til én, selv indenfor samme branche. 
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FIGUR II.6 DRIVHUSGASINTENSITET I INDUSTRIEN 

Figuren viser de beregnede drivhusgasudledninger i ton divideret 
med bruttoværditilvæksten i mio. kr. i industrien i 2018 for nogle 
udvalgte brancheopdelinger.  
 

 
 

Anm.: Bruttoværditilvæksten er opgjort som summen af lønudgifter, af- og 
nedskrivninger, finansielle og sekundære omkostninger, selskabs-
skat mv. og resultat efter skat. Olieraffinaderier er ikke inkluderet i 
opgørelsen. 

Kilde: Egne beregninger. 
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TABEL II.3 KVOTEOMFATTEDE UDLEDNINGER I  
INDUSTRIEN 

Tabellen viser antallet af virksomheder i industrien i 2018 med udled-
ninger, der er omfattet af EU’s kvotesystem, disse virksomheders an-
del af beskæftigelsen i hver branche, samt andelen af drivhusgasud-
ledningerne, der er kvoteomfattet i de enkelte brancher.  
 

 

Virksomhe-
der med kvo-
teomfattede 
udledninger 

Virksomheder-
nes andel af 
beskæftigel-
sen i hver 
branche 

Kvoteomfat-
tet andel af 
drivhusgas-
udledninger i 
hver branche 

 Antal ------------ Pct. ------------ 

Slagterier og mejerier 3 34 15 

Øvrig fødevareindustri 13 14 61 

Kemisk industri 4 45 59 

Beton og teglværker 18 38 91 

Medicinalindustri 1 .. .. 

Metalindustri 2 2 50 

Maskinindustri 1 .. .. 

Øvrig industri 4 1 39 

Olieraffinaderier 2 .. .. 

Industri i alt 48 17 75 
 

Anm.: De udeladte værdier skyldes potentielle diskretionshensyn for de virk-
somheder, som ikke er med i EU’s kvotesystem. Beskæftigelse er 
målt i årsværk.   

Kilde: Hjemmesiden ens.dk og egne beregninger. 
 

VIRKSOMHEDERNES KØB AF INPUTS TIL PRODUKTIONEN 

Når der indføres en ensartet drivhusgasafgift, vil virksomhedernes omkost-
ninger udover de direkte effekter af drivhusgasafgiften også blive påvirket 
af indirekte prisændringer. Disse prisændringer opstår som følge af udfas-
ning af de eksisterende afgifter samt ændringer i markedspriserne som 
følge af indførslen af en ensartet drivhusgasafgift. Virksomhedernes input-
sammensætning er derfor medbestemmende for, hvordan den enkelte 

Indirekte ændring  
i inputpriserne  
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virksomhed bliver påvirket af de indirekte prisændringer. Som det vil blive 
illustreret i afsnit 3, er det hovedsageligt virksomheder i fødevareindustrien 
– specielt slagterier og mejerier – der oplever en signifikant stigning i om-
kostningerne som følge af de indirekte prisændringer. I landbruget oplever 
samtlige bedriftstyper en lille stigning, mens en stor andel af virksomhe-
derne i industrien oplever et lille fald.  
 
Virksomhederne bliver udover den direkte effekt af drivhusgasafgiften 
påvirket af indirekte prisændringer gennem deres forbrug af arbejds-
kraft og materialer, herunder energi. En ensartet drivhusgasbeskatning 
medfører et prisfald på arbejdskraft, da drivhusgasintensive brancher 
efterspørger mindre arbejdskraft, jf. De Økonomiske Råds formand-
skab (2021). Drivhusgasafgiften øger i sig selv prisen på fossil energi, 
mens udfasningen af de eksisterende energiafgifter trækker i modsat 
retning for virksomhedernes brug el, olieprodukter, naturgas og diesel 
til transport. Bidraget fra lavere løn og fra lavere energiafgifter beteg-
nes i denne rapport som indirekte prisændringer 
 
I landbruget er det indirekte prisfald på arbejdskraft af relativt beskeden 
betydning, da lønomkostninger mv. generelt udgør en lille andel af 
bruttoværditilvæksten, jf. figur II.7. For de fire energikilder er omkost-
ningerne endnu lavere og udgør mellem fem til ti pct. af bruttoværditil-
væksten. Den samlede stigning i omkostningerne i landbruget som 
følge af de indirekte prisændringer er drevet af prisstigninger på mate-
rialer. Denne prisstigning skyldes blandt andet, at bedrifterne i landbru-
get køber en relativt stor andel af deres materialer af hinanden, f.eks. 
et svinebrug der køber korn fra en plantebedrift. Derudover udgør ma-
terialeomkostninger en væsentlig større andel af bruttoværditilvæksten 
end omkostningerne til løn og energi. 
 
For industrivirksomhederne er omkostningerne til arbejdskraft, målt re-
lativt til bruttoværditilvæksten, fordelt nogenlunde ligeligt mellem bran-
cherne, jf. figur II.8. For energikilderne er variationen både indenfor og 
imellem brancherne større, men omkostningerne er generelt væsent-
ligt lavere. For materialekøb skiller fødevareindustrien sig ud ved at 
have et højt omkostningsniveau, relativt til bruttoværditilvæksten, om 
end variationen mellem de enkelte fødevarevirksomheder er stor.7 I 
modsætning til de andre brancher i industrien, kommer en stor andel 
af fødevareindustriens materialekøb fra landbruget. Dette medfører 
store stigninger i de indirekte priser, da priserne på landbrugsprodukter 
stiger som følge af en ensartet drivhusgasafgift.   

                                                           
7) At omkostningerne til en given inputfaktor kan være mange gange højere end brutto-

værditilvæksten skyldes, at bruttoværditilvæksten skal forstås som et residual af pro-
duktionsværdien og omkostningerne.  

Indirekte prisfald  
på arbejdskraft 
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FIGUR II.7 INPUT I PRODUKTIONEN, LANDBRUGET 

Figurerne viser omkostningerne til henholdsvis løn mv. og materi-
aler divideret med bruttoværditilvæksten i for bedriftstyper i 2020.  
 

 

 
 
Anm.:    Alle beløb er målt i kr. Løn mv. omfatter lønninger og gager, pensi-

onsudgifter og andre udgifter til social sikring.  

Kilde: Egne beregninger. 
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FIGUR II.8 INPUT I PRODUKTIONEN, INDUSTRIEN 

Figurerne viser percentiler for omkostningerne til henholdsvis ma-
terialer, løn mv. og udvalgte energikilder divideret med bruttovær-
ditilvæksten i industrien i 2018. 
 

 
 

Anm.: Alle beløb er målt i kr. Energi består af energikilderne el, olieproduk-
ter, naturgas og benzin/diesel til vejtransport. Løn mv. omfatter løn-
ninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring. 

Kilde: Egne beregninger. 
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VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSE 

For en given ændring i produktionen som følge af en ensartet drivhus-
gasafgift, afhænger ændringen i beskæftigelsen af den faktiske be-
skæftigelse i virksomheden. Selvom denne pointe kan fremstå triviel, 
har den en afgørende betydning for de beregnede beskæftigelsesæn-
dringer. Dette skyldes ikke mindst det tidligere dokumenterede misfor-
hold mellem drivhusgasudledning og beskæftigelse, der især er gæl-
dende i industrien. Når det f.eks. er de virksomheder, som bliver hår-
dest ramt af en afgift, der har den laveste beskæftigelse, vil det være 
med til at reducere konsekvenserne for beskæftigelsen.   
 
Der er i landbruget en betydelig variation i beskæftigelsen imellem de 
forskellige bedriftstyper, jf. figur II.9. Variationen er specielt udtalt in-
denfor de enkelte bedriftsformer, dvs. geografisk. Der er særligt mange 
beskæftigede blandt malkekvægsbedrifter i Syd-, Vest- og Nordjylland, 
i planteproduktionen på Sjælland og indenfor bedriftsformen søer og 
smågrise i Nord- og Vestjylland. 
 

FIGUR II.9 BESKÆFTIGELSE I LANDBRUGET 

Figuren viser beskæftigelsen i forskellige bedriftstyper blandt hel-
tidsbedrifterne i landbruget i 2020. 
 

 
 

Kilde: Egne beregninger. 
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I industrien er der relativt mange store virksomheder, målt på årsværk. 
Langt de største virksomheder er at finde i medicinalindustrien, men 
der også er en række store virksomheder i brancherne slagterier og 
mejerier, betonindustri og teglværker, kemisk industri mv., jf. figur II.10. 
Der er betydelig variation i virksomhedernes størrelse indenfor de en-
kelte brancher, og det fremgår, at størstedelen af industrivirksomhe-
derne har relativt få årsværk, mens nogle få store virksomheder har 
over 250 årsværk. 
 

FIGUR II.10 BESKÆFTIGELSE I INDUSTRIEN 

Figuren viser beskæftigelsen i virksomhederne i industrien i 2018. 
 

 
 

 
Kilde: Egne beregninger. 
 

VIRKSOMHEDERNES EKSPORTANDEL 

Hvis Danmark indfører en drivhusgasafgift på 1.200 kr., stilles de dan-
ske virksomheder – alt andet lige – dårligere i konkurrencen med uden-
landske virksomheder. Hvis virksomheder med en høj eksportandel 
samtidig er i hård konkurrence, kan det være vanskeligt at overvælte 
en omkostningsstigning i priserne. At konkurrencen ofte er hård på 
eksportmarkederne underbygges i Kronborg mfl. (2020), der estimerer 
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import- og eksportpriselasticiteten i den danske industri til at være hen-
holdsvis 2,76 og 5,42.8 På den anden side vil der i praksis være virk-
somheder, der grundet patenter, monopollignende tilstande mv., ikke 
vil være synderligt påvirket af en høj eksportandel. I Ganapati mfl. 
(2020) og Hinterman mfl. (2020) finder de f.eks., at virksomheder i in-
dustrien historisk set har været i stand til at overvælte en betydelig an-
del af de stigende energiomkostninger i priserne. I nærværende kapitel 
antages det dog, at en højere eksportandel alt andet lige fører til en 
højere priselasticitet på virksomhedernes produkter, og virksomheds-
specifikke markedsforhold behandles ikke yderligere.  
 
I landbruget udgør den direkte eksport en relativ lille andel af produkti-
onsværdien. I det animalske landbrug afsætter de fleste bedrifter deres 
produkter til videreforarbejdning på slagterier eller mejerier i Danmark, 
som efterfølgende eksporterer en betydelig andel af de forarbejdede 
produkter. Tages der højde for den indirekte eksport fra slagterier og 
mejerier er eksportandelen samlet set større for svin end for kvæg og 
fjerkræ. For det første er eksportandelen for forarbejdede svineproduk-
ter fra slagterier højere end for forarbejdede produkter af kvæg og fjer-
kræ fra slagterier og for mejeriprodukter.9 For det andet er der flere af 
svinebedrifterne, der eksporterer deres produkter – eksempelvis små-
grise – direkte til forarbejdning i udlandet. 
 
I industrien eksporterer mange virksomheder derimod en stor andel af 
deres produkter direkte. Der er dog betydelig variation på tværs af virk-
somheder, både indenfor og imellem brancher, jf. figur II.11. Eksportan-
delen er generelt lavere i branchen betonindustri og teglværker end i den 
resterende industri, mens medicinalindustrien ligger relativt højt. For alle 
brancher, med undtagelse af betonindustri og teglværker, ligger media-
nen langt over nul, og for flere brancher ligger medianen tæt på 50 pct. 
Det er dog centralt at have for øje, at en høj eksportandel ikke isoleret 
set er afgørende for, hvor hårdt den enkelte virksomhed rammes af en 
ensartet drivhusafgift. For det første er det langt fra alle virksomheder, 
der oplever en betydelig stigning i omkostningerne. For det andet er der 
en meget svag sammenhæng mellem eksportandele og de andre inputs 
i modelberegningerne. Dette kan f.eks. indikere, at en virksomhed med 
både høj eksportandel og drivhusgasintensitet vil have mulighed for at 

                                                           
8) Udenrigshandelselasticiteterne estimeres til brug i DREAM’s makroøkonomiske model 

MAKRO.  

9) I 2018 var eksportandelen (opgjort ekskl. reeksport af importerede produkter) ca. 70 
pct. for svineprodukter fra slagterier mod ca. 45 pct. for kvæg- og fjerkræsprodukter fra 
slagterier og ca. 60 pct. for mejerier. I planteproduktionen var eksportandelen ca. 18 
pct. Disse opgørelser er baseret på Danmarks Statistiks tal for industriens salg af varer 
(tabel VARER1), landbrugets bruttoproduktion (tabel LBFI1), udenrigshandelsstatistik-
ken (tabel SITC5R4Y) og nationalregnskabet. 
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tilpasse produktionen til en lavere eksportandel eller drivhusgasintensi-
tet, på niveau med andre virksomheder i branchen.  
 

FIGUR II.11 EKSPORTANDELE I INDUSTRIEN 

Figuren viser eksportandele i industrien i 2018. 

 
 

Anm.: Eksportandelen er opgjort som eksport divideret med produktions-
værdi.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 

II.3 MODELBEREGNING AF 
BESKÆFTIGELSESÆNDRINGER 

Selv indenfor brancher kan der være betydelig variation på tværs af 
virksomheder i de forhold, der påvirker beskæftigelsesændringerne 
som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning, jf. afsnit II.2. I dette 
afsnit sammenfattes de forskellige forhold i en beregning af ændringen 
i beskæftigelsen i hver virksomhed. Beregningen giver en indikation af, 
hvordan de job, der er mest udsatte ved en ensartet drivhusgasbeskat-
ning, er fordelt på tværs af landet. Til sidst i afsnittet belyses, hvilke 
personer der besidder disse job i dag med hensyn til bopæl, køn, alder, 
herkomst, uddannelse og løn.  
 

Afsnittets indhold 
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I De Økonomiske Råds formandskab (2021) er effekterne af en ensar-
tet drivhusgasbeskatning beregnet på brancheniveau i en generel lige-
vægtsmodel. Formålet med dette afsnit er ikke at genberegne disse 
samlede effekter. Beregningerne kan derimod betragtes som en “efter-
model”, hvor beskæftigelsesændringerne dekomponeres på tværs af 
virksomheder og beskæftigede. I beregningerne kombineres register-
data med antagelser og resultater fra den generelle ligevægtsmodel. 
Afsnittet indledes med en opsummering af de beregnede effekter i De 
Økonomiske Råds formandskab (2021).  

EFFEKTER PÅ BRANCHENIVEAU 

Beregningerne i De Økonomiske Råds formandskab (2021) indikerer, 
at beskæftigelsen i landbruget falder med ca. en fjerdedel, mens be-
skæftigelsen i fødevareindustrien falder med ca. 9 pct., ved indførsel 
af en ensartet drivhusgasbeskatning på 1.200 kr. pr. ton CO2e, jf. tabel 
II.4. I landbruget svarer beskæftigelsesfaldet til ca. 14.500 beskæfti-
gede eller 11.000 årsværk.10 Faldet i produktionen og beskæftigelsen 
i landbruget og fødevareindustrien skyldes, at disse brancher tilsam-
men udleder meget, eksporterer relativt meget og derfor rammes rela-
tivt hårdere i den internationale konkurrence af drivhusgasafgiften. 
 
I takt med at lønniveauet falder, konkurrenceevnen forbedres, og pro-
duktionen stiger i andre dele af økonomien, stiger beskæftigelsen dog 
i andre brancher, og den samlede beskæftigelse er omtrent uændret. 
Beskæftigelsesstigningen er bredt funderet mellem serviceerhverv, 
dele af den ikke-forurenende industri herunder medicinalindustrien. 
 

                                                           
10) I De Økonomiske Råds formandskab (2021) er eksempelvis beskæftigelsesfaldet på 

ca. 14.500 beskæftigede i landbruget benævnt som “årsværk”, selvom der er tale om 
antal beskæftigede i gennemsnit pr. måned (svarende til opgørelsen af beskæftigelsen 
i nationalregnskabet). 
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TABEL II.4 BEREGNEDE EFFEKTER I DE ØKONOMISKE RÅDS FORMANDSKAB 
(2021) 

De første kolonner i tabellen viser beskæftigelsen i et grundscenarie for 2030. De sidste kolonner 
viser ændringen i beskæftigelsen sammenlignet med grundscenariet ved indfrielse af 70 pct.-mål-
sætningen med en ensartet drivhusgasbeskatning på 1.200 kr. pr. ton CO2e.  
 

 ---- Niveau i 2030 ----  ------------- Ændring ------------- 

 Beskæftigede a) Årsværk b)  Pct. Beskæftigede a) Årsværk b) 

Landbrug c) 59.000 45.000  -25 -14.500 -11.000 

Industri, heraf 307.000 251.000  -0,4 -1.300 -1.000 

- Fødevareindustri d) 48.000 34.000  -9 -4.500 -3.600 

- Beton og teglværker  12.000 10.000  -5 -600 -500 

- Resterende industri e) 247.000 207.000  +1,5 +3.900 +3.100 

Øvrige erhverv 2.771.000 2.005.000  +0,5 +14.800 +11.300 

I alt    -0,0 -1.000 -700 
 

a) Kolonnerne med “beskæftigede” viser tallene fra De Økonomiske Råds formandskab (2021). Disse tal 
følger nationalregnskabets definition af antallet af beskæftigede i gennemsnit pr. måned. 

b) Antallet af årsværk er beregnet ud fra Danmarks Statistiks definition af et årsværk som er 160,33 må-
nedlige løntimer. 

c) “Landbrug” dækker landbrug og gartnerier. 

d) “Fødevareindustri” dækker fødevare-, drikkevare- og tobaksindustri. 

e) “Resterende industri” inkluderer her olieraffinaderier. I De Økonomiske Råds formandskab (2021) er 
olieraffinaderier placeret under “Forsyning”.  

Anm.: Tabellen viser beregning nummer (2) i De Økonomiske Råds formandskab (2021). I dette scenarie ud-
fases eksisterende energiafgifter, og det offentlige finansieringsbehov dækkes af mindskede overførsler 
til husholdningerne. I modelberegningerne ændres beskæftigelsen som følge af ændringer i arbejdsti-
den, mens det samlede antal personer i beskæftigelse er uændret.  

Kilde: De Økonomiske Råds formandskab (2021). 
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METODE TIL BEREGNING AF BESKÆFTIGELSESEFFEKTER 
PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU 

I afsnittet beregnes ændringen i beskæftigelsen i 2030 som følge af en 
ensartet drivhusgasbeskatning for hver virksomhed i industrien samt 
for hver bedriftstype i landbruget. Beregningerne benyttes til at identi-
ficere de virksomheder, hvor beskæftigelsen forventes at falde som 
følge af en ensartet drivhusgasbeskatning. Dette giver mulighed for at 
karakterisere de beskæftigede, der i dag besidder disse “udsatte job” i 
henholdsvis industrien og landbruget, baseret på registerbaserede op-
lysninger om de beskæftigedes bopæl, alder m.m. 
 
Kapitlets beregninger viser effekterne af ensartet drivhusgasbeskat-
ning på 1.200 kr. pr. ton CO2e i 2030. I beregningerne fremskrives 
regnskabsoplysningerne og drivhusgasudledningerne indledningsvist 
til 2030 for hver virksomhed. I 2030 beregnes ændringen i de samlede 
enhedsomkostninger for hver virksomhed som følge af en ensartet 
drivhusgasbeskatning. Der tages højde for, at virksomhederne har mu-
lighed for at mindske omkostningerne ved at tilpasse inputsammen-
sætningen til de ændrede priser. Dernæst beregnes ændringen i pro-
duktionen og beskæftigelsen hos hver virksomhed som følge af de æn-
drede omkostninger, jf. boks II.5. 
  
I beregningerne kombineres oplysningerne på virksomhedsniveau 
med makroøkonomiske antagelser fra den generelle ligevægtsmodel i 
De Økonomiske Råds formandskab (2021). Dermed udnyttes oplys-
ningerne om heterogeniteten mellem virksomhederne i vid udstræk-
ning. Specifikt er drivhusgasudledningerne, beskæftigelsen og de så-
kaldte andelsparametre i virksomhedernes produktionsfunktion virk-
somhedsspecifikke, jf. boks II.5. Virksomhedsspecifikke andelspara-
metre betyder blandt andet, at hver virksomhed rammes forskelligt af 
prisændringerne i økonomien. I industrien er eksportandelen ligeledes 
virksomhedsspecifik, og i landbruget er eksportandelen bedriftstype-
specifik. Antagelserne indebærer, at en større eksportandel medfører 
en større ændring i produktionen som følge af en given ændring i en-
hedsomkostningerne. De virksomhedsspecifikke forhold er således 
hver især afgørende for effekterne på beskæftigelsen ved en ensartet 
drivhusgasbeskatning. 
 
Ulempen ved metoden er, at antagelser, der kan være retvisende på 
branche- og makroniveau, næppe er retvisende for den enkelte virksom-
hed. For det første afhænger virksomhedernes substitutionsmuligheder 
og produktionsændringer i beregningerne af branchespecifikke elastici-
teter. I virkeligheden er substitutionsmulighederne blandt andet bestemt 
af, hvilke reduktionstiltag den pågældende virksomhed allerede har 
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gennemført. For det andet antages, at alle virksomheder er prissættere. 
For det tredje antages virksomhedernes produktionsfunktion at udvise 
konstant skalaafkast, dvs. at virksomhedernes langsigtede udbudskurve 
er flad.11 
 
Samlet set betyder disse forhold, at beregningerne ikke kan fortolkes 
som en forudsigelse af, hvordan hver enkel virksomhed påvirkes af en 
ensartet drivhusgasbeskatning, men alene som en metode til mere ag-
gregeret at identificere de udsatte job. Selvom der er usikkerhed om 
den enkelte virksomhed, kan beskrivelsen af, hvordan beskæftigelses-
effekterne er fordelt geografisk og på tværs af de beskæftigede, være 
retvisende på et aggregeret niveau. 
 
Beregningerne i dette kapitel kan tolkes som en dekomponering af de 
aggregerede beskæftigelsesændringer, der blev beregnet i De Økono-
miske Råds formandskab (2021). Af forskellige årsager svarer de ag-
gregerede beskæftigelsesændringer i dette kapitel dog ikke helt til re-
sultaterne i De Økonomiske Råds formandskab (2021), jf. boks II.6. 
 
I de følgende delafsnit præsenteres indledningsvist de beregnede, 
umiddelbare ændringer i virksomhedernes omkostninger i 2030 ved 
indførslen af en ensartet drivhusgasbeskatning på 1.200 kr. pr. ton 
CO2e, dvs. omkostningsændringerne for uændret adfærd. Virksomhe-
dernes omkostninger ændres dels som følge af den direkte drivhus-
gasbetaling og dels som følge af udfasning af de eksisterende energi-
afgifter og indirekte prisændringer i økonomien. Efterfølgende præsen-
teres de beregnede ændringer i beskæftigelsen, når der blandt andet 
tages højde for, at virksomhederne kan mindske omkostningerne ved 
at tilpasse inputsammensætningen til de nye priser. 
 

                                                           
11) I virkeligheden vil den langsigtede udbudskurve typisk være stigende på virksomheds-

niveau. Nogle virksomheder vil lukke og andre opstå som følge af en ensartet drivhus-
gasbeskatning. Det er denne virksomhedsdynamik, der gør antagelsen om konstant 
skalaafkast realistisk på makroniveau. Jobskift som følge af, at nogle virksomheder luk-
ker og andre 100 pct. lignende virksomheder åbner, medregnes ikke, men disse jobskift 
vil formodentligt ske gnidningsfrit. 

Betydelig 
usikkerhed om den 
enkelte virksomhed, 
men ikke om de 
aggregerede effekter 

Dekomponering af 
resultaterne i De 
Økonomiske Råds 
formandskab (2021) 

Først præsenteres 
ændringerne i 
omkostningerne; 
derefter i 
beskæftigelsen 
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BOKS II.5 ANTAGELSER I BEREGNINGERNE 

Beregningerne kan forklares i fire skridt, som opsummeres i denne boks. Metoden er uddybet i 
baggrundsnotatet til kapitlet. 
 
(1) Fremskrivning til 2030 
I første skridt opdeles hver virksomheds udgifter i kategorier, der svarer til de forskellige inputfakto-
rer i virksomhedernes produktionsfunktion i den generelle ligevægtsmodel i De Økonomiske Råds 
formandskab (2021): Arbejdskraft, materialer, seks forskellige typer af kapital og 11 forskellige typer 
energi. Udgifterne til arbejdskraft, materialeaggregatet og forskellige energigtyper kan udledes af 
regnskabsoplysningerne for de enkelte virksomheder. Kapitalomkostningerne, der inkluderer et 
standardafkast til virksomhedens ejere, beregnes derimod. Virksomhedernes energirelaterede ud-
ledninger knyttes til hver af de pågældende energityper, og de ikke-energirelaterede udledninger 
knyttes til “sort” kapital. Virksomhedernes inputfaktorer og udledninger fremskrives fra henholdsvis 
2018 (industrien) og 2020 (landbruget) til 2030 via beregnede, branchespecifikke, gennemsnitlige 
årlige vækstrater i hver inputfaktor fra grundscenariet i De Økonomiske Råds formandskab (2021). 
I fremskrivningen antages, at det er de samme eller lignende virksomheder, der vil være til stede i 
2030 som i henholdsvis 2018 og 2020. 
 
(2) Ændring i inputpriser i 2030 
Når der indføres en ensartet drivhusgasbeskatning, ændres priserne på virksomhedernes inputfak-
torer som følge af virksomhedens direkte betaling til drivhusgasafgiften, som følge af udfasningen 
af eksisterende energiafgifter og som følge af generelle ligevægtseffekter i økonomien. I beregnin-
gerne antages, at inputpriserne er eksogene for den enkelte virksomhed, og at de ændrer sig sva-
rende til den pågældende branche i den generelle ligevægtsmodel i De Økonomiske Råds formand-
skab (2021). Dog er den direkte betaling af drivhusgasafgiften virksomhedsspecifik. For kvoteom-
fattede CO2-udledninger gives der et nedslag i afgiften svarende til kvoteprisen. Landbrugets ud-
ledninger fra arealanvendelse (LULUCF) afgiftsbelægges ikke i beregningerne. 
 
Prisændringerne ekskl. den direkte afgiftsbetaling baseres specifikt på beregning nr. (2) i De Øko-
nomiske Råds formandskab (2021). I dette scenarie udfases elafgiften, CO2-afgiften og energiafgif-
terne, der indfases en ensartet afgift pr. CO2-ækvivalent på alle drivhusgasudledninger i Danmark 
undtagen udledninger fra skov og øvrig arealanvendelse (LULUCF), og der gives et tilsvarende 
tilskud til negative udledninger. Reformen finansieres af en mindsket lumpsum-overførsel til hus-
holdningerne. Blandt scenarierne i De Økonomiske Råds formandskab (2021) giver dette scenarie 
den samfundsøkonomisk billigste opfyldelse af 70 pct.-målsætningen. I det pågældende scenarie 
reduceres energipriserne (som følge af udfasning af eksisterende energiafgifter) og det generelle 
lønniveau i Danmark ift. grundscenariet. Det lavere lønniveau skyldes, at drivhusgasintensive virk-
somheder taber konkurrenceevne i forhold til udenlandske konkurrenter. Når disse virksomheder 
sænker produktionen, reduceres efterspørgslen efter arbejdskraft og lønniveauet falder. Det lavere 
lønniveau sænker isoleret set omkostningerne på tværs af alle erhverv i Danmark. En anden væ-
sentlig effekt er, at priserne på produkter fra landbruget stiger som reaktion på afgiftsbelastningen i 
landbruget.  
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BOKS II.5 ANTAGELSER I BEREGNINGERNE, FORTSAT 

(3) Virksomhedernes inputsubstitution 
Virksomhederne kan i forskelligt omfang sænke enhedsomkostningerne ved at tilpasse sin input-
sammensætning til de nye priser. For industrien antages, at hver virksomheds produktion og input-
efterspørgsel kan beskrives med en nested CES-produktionsfunktion med den specifikke nest-
struktur, der beskrives i baggrundsnotatet til De Økonomiske Råds formandskab (2021). Andelspa-
rametrene i funktionen er virksomhedsspecifikke og bestemt af udgiftskategorierne i skridt (1), mens 
substitutionselasticiteterne svarer til den pågældende branche i De Økonomiske Råds formandskab 
(2021). De vigtigste substitutionselasticiteter blev til De Økonomiske Råds formandskab (2021) ka-
libreret således, at branchernes tekniske reduktionsmuligheder afspejler specifikke teknologier (så-
kaldte MAC-kurver). For landbruget baseres inputsubstitutionen i hver bedriftstype på den bereg-
nede substitution i den pågældende aktivitetstype i De Økonomiske Råds formandskab (2021). Det 
indebærer, at f.eks. en kvægbedrift foretager en anden substitution end en svinebedrift med samme 
inputsammensætning, men at den relative ændring i inputsammensætningen for to kvægbedrifter 
er ens og uafhængig af prisændringerne hos de to bedrifter. 
 
(4) Ændring i produktionen 
Baseret på de beregnede ændringer i virksomhedernes samlede enhedsomkostninger i skridt (1)-
(3), beregnes ændringen i virksomhedernes produktion og beskæftigelse under konkrete antagelser 
om det pågældende marked. Antagelsen om CES-produktionsteknologi indebærer, at virksomhe-
dernes udbudskurve er flad; hver virksomhed kan skalere produktionen arbitrært op og ned for 
samme enhedsomkostninger. Det antages endvidere, at hver virksomhed sætter sine priser med 
en konstant markup over enhedsomkostningerne. Ændringen i efterspørgslen og produktionen som 
følge af prisændringer afhænger af efterspørgselselasticiteten. For hver virksomhed er efterspørg-
selselasticiteten et vægtet gennemsnit af eksportelasticiteten, der sættes til 5 for alle virksomheder 
baseret på Kronborg mfl. (2020), og elasticiteten for det indenlandske salg, som er branchespecifik 
og væsentlig mindre end 5. Tilsammen indebærer antagelserne, at efterspørgslen efter en virksom-
heds produkter falder, hvis virksomheden som følge af drivhusgasafgiften må hæve priserne, dvs. 
flytte udbudskurven opad. Når efterspørgslen falder, må virksomheden sænke produktionen til den 
nye ligevægt, jf. figur A. 

FIGUR A EFFEKTER AF EN DRIVHUSGASAFGIFT 

 
Endelig medregnes et skift i efterspørgselskurven for nogle virksomheder. Eksempelvis falder efter-
spørgslen efter produkter fra olieraffinaderier som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning. 
 

Pris 

Produktion 

Efterspørgsel 

Udbud 



Beskæftigelseseffekter af drivhusgasbeskatning - Modelberegning af beskæftigelsesændringer II.3 

 148            Økonomi og Miljø, 2021 

BOKS II.6 SAMMENLIGNING MED DE ØKONOMISKE RÅDS FORMANDSKAB 
(2021) 

De aggregerede beskæftigelsesændringer i dette kapitel svarer ikke helt til resultaterne i De Øko-
nomiske Råds formandskab (2021), der er de mest retvisende for hele den pågældende branche, 
jf. tabel A. Forskellen skyldes for det første, at aktiviteten i brancherne ikke er helt ens, jf. boks II.2 
i afsnit II.2. Eksempelvis er alene heltidsbedrifter i landbruget med i analysen. For det andet er der 
sammensætningseffekter som følge af, at analysen nu foretages på virksomhedsniveau og ikke på 
brancheniveau. For det tredje er den beregnede inputsubstitution, jf. skridt (3) i boks II.5, en approk-
simation af inputsubstitutionen i den generelle ligevægtsmodel. 
 

TABEL A BEREGNET ÆNDRING I BESKÆFTIGELSEN I PCT. 

 De Økonomiske Råds formandskab (2021) Dette kapitel 

Landbrug -25 -28 
Fødevareindustri -9 -14 
Beton og teglværker -5 -2 

Resterende industri +2 +1 
 

 

Kilde: Egne beregninger. 

 

DEN DIREKTE AFGIFTSBELASTNING I 2030 

Beregningerne for landbruget viser, at en drivhusgasafgift på 1.200 kr. 
pr. ton CO2e isoleret set medfører en stigning i omkostningerne på 27-
33 pct. hos økologiske malkekvægsbedrifter og på 32-35 pct. for kon-
ventionelle malkekvægsbedrifter i 2030, jf. figur II.12. For svinebedrif-
ter udgør afgiftsstigningen 9-15 pct. af omkostningerne i 2030, hvor 
bedriftsformen søer med smågrise har den mindste stigning, og bedrift-
formen slagtesvin har den største stigning. For planteproduktion udgør 
afgiftsstigningen 12-20 pct. af omkostningerne i 2030. For fjerkræsbe-
drifter udgør afgiftsstigningen 3-6 pct. af omkostningerne. Variationen 
i den direkte afgiftsbelastning afspejler variationen i drivhusgasintensi-
teten, jf. figur II.5 i afsnit II.2. Variationen for bedriftsformen “andet 
kvæg” afspejler, at denne gruppe er relativ heterogen i besætnings-
sammensætning, jf. afsnit II.2. 
 

Store forskelle  
i den direkte 
afgiftsbelastning 
indenfor landbruget 
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I industrien udgør den direkte afgiftsbetaling generelt en mindre andel 
af omkostningerne end i landbruget. Selv i den mest drivhusgasinten-
sive branche, betonindustri og teglværker, er den direkte omkostnings-
stigning mindre end 10 pct. for 90 pct. af virksomhederne. I de øvrige 
brancher i industrien er den direkte omkostningsstigning for knap 99 
pct. af virksomhederne mindre end 2 pct., jf. figur II.13. 97 pct. af løn-
modtagerne i industrien er ansat i disse virksomheder. 
 

FIGUR II.12 DIREKTE AFGIFTSBELASTNING I  
LANDBRUGET 

 
Figuren viser den beregnede ændring i bedrifternes omkostninger 
i 2030 som følge af afgiftsbetalingen ved en drivhusgasafgift på 
1.200 kr. pr. ton CO2e. 
 

 
 

Anm.: Tallene i parentes angiver antallet af årsværk i 2030. Landbrugets 
udledninger fra arealanvendelse (LULUCF) afgiftsbelægges ikke i 
beregningerne. 

Kilde: Egne beregninger. 
  

Størst direkte 
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FIGUR II.13 DIREKTE AFGIFTSBELASTNING I  
INDUSTRIEN 

Figuren viser den beregnede ændring i virksomhedernes omkost-
ninger i 2030 som følge af afgiftsbetalingen ved en drivhusgasafgift 
på 1.200 kr. pr. ton CO2e. 
 

 
 

Anm.: Tallene i parentes angiver antallet af årsværk i 2030. Figuren viser 
ændringen i et mål for omkostningerne, der er beregnet, bl.a. fordi 
omkostningerne dermed inkluderer et standardafkast til virksomhe-
dens ejere, jf. uddybningen i baggrundsnotatet. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

INDIREKTE ÆNDRINGER I VIRKSOMHEDERNES 
OMKOSTNINGER 

Når der indføres en ensartet drivhusgasbeskatning, ændres virksom-
hedernes omkostninger ikke kun som følge af betalingen til drivhus-
gasafgiften, men også som følge af udfasningen af eksisterende ener-
giafgifter og indirekte prisændringer i økonomien. Beregningerne på 
den generelle ligevægtsmodel i De Økonomiske Råds formandskab 
(2021) giver et bud på disse prisændringer i 2030. De væsentligste 
effekter er, at arbejdskraft bliver billigere, og at produkter fra landbruget 
bliver dyrere, jf. boks II.5. Ved at sammenholde de beregnede prisæn-
dringer med virksomhedernes inputsammensætning kan ændringen i 

Omkostnings-
ændringer pga. 
udfasning af 
energiafgifter og 
prisændringer 
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omkostningerne (ekskl. den direkte afgiftsbetaling) for den enkelte virk-
somhed beregnes. 
 
Beregningerne indikerer, at omkostningerne (ekskl. den direkte afgifts-
betaling) stiger lidt for alle bedriftstyper i landbruget. Dette sker til trods 
for, at eksisterende energiafgifter udfases, og lønniveauet falder, og 
skyldes, at bedrifterne i landbruget køber tjenesteydelser og produkter 
fra hinanden. Disse produkter stiger i pris som følge af drivhusgasaf-
giften. Der er usikkerhed om størrelsen af de interne køb af varer og 
tjenester i landbruget, men samlet set indikerer beregningerne, at de 
indirekte effekter er begrænsede i landbruget. 
 
I industrien stiger omkostningerne (ekskl. den direkte afgiftsbetaling) i 
særlig grad for mejerier og slagterier, jf. figur II.14. Dette skyldes, at 
råvarerne fra landbruget bliver dyrere som følge af drivhusgasafgiften. 
For de fleste øvrige virksomheder i industrien falder omkostningerne 
(ekskl. den direkte afgiftsbetaling) lidt. Det skyldes, at lønniveauet fal-
der, og at de eksisterende energiafgifter udfases. 
 
Ved at kombinere de beregnede ændringer i virksomhedernes omkost-
ninger med virksomhedsspecifikke oplysninger om beskæftigelse samt 
antagelser om de pågældende markeder, herunder eksportandele, jf. 
boks II.5, kan ændringen i beskæftigelsen beregnes for hver bedrifts-
type i landbruget og for hver virksomhed i industrien. I det følgende 
præsenteres de beregnede beskæftigelsesændringer for henholdsvis 
landbrug og industri.  
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FIGUR II.14 INDIREKTE OMKOSTNINGER I INDUSTRIEN 

Figuren viser den beregnede ændring i virksomhedernes omkost-
ninger i 2030 som følge af indirekte prisændringer og udfasning af 
eksisterende afgifter. 
 

 
 
Anm.: Tallene i parentes angiver antallet af årsværk i 2030. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

BESKÆFTIGELSESÆNDRINGER 

Beregningerne af beskæftigelsesændringer indikerer, at der er relativt 
store beskæftigelsesfald på tværs af alle bedriftstyper i landbruget. Be-
skæftigelsen falder med 31-38 pct. for malkekvægsbedrifter, hvor den 
direkte afgiftsbelastning er størst, jf. figur II.15. I absolutte termer falder 
beskæftigelsen mest for malkekvægsbedrifter i Jylland. Det skyldes, at 
der blandt malkekvægsbedrifter er flest beskæftigede i Jylland, jf. figur 
II.9 i afsnit II.2. For bedriftstypen “andet kvæg” er faldet i beskæftigel-
sen primært drevet af drivhusgasafgiften, jf. afsnit II.2. 
 
Selvom svinebedrifter er mindre drivhusgasintensive end kvægbedrif-
ter, falder beskæftigelsen med 19-29 pct. hos svineproducenter. Det 
skyldes, at svineproducenter er udsat for en høj grad af international 
konkurrence målt på andelen af produktionsværdien, der eksporteres, 
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jf. afsnit II.2. I beregningerne betyder den høje eksportandel for svine-
producenter, at en given stigning i omkostningerne medfører en større 
reduktion i beskæftigelsen for svin end for kvæg. Det skyldes, at den 
anvendte generelle eksportelasticitet i beregningerne er høj. For be-
drifter med planteproduktion falder beskæftigelsen med 27-35 pct. Det 
betydelige beskæftigelsesfald skyldes, at planteproducenter leverer 
produkter til det animalske landbrug, hvor produktionen falder. For be-
drifter med fjerkræ, hvor drivhusgasafgiften udgør en mindre andel af 
omkostningerne, falder beskæftigelsen med 12-20 pct. Beregningerne 
uddybes i boks II.7. 
 
Beskæftigelsesfaldet for økologisk planteproduktion og økologisk mal-
kekvægsbedrifter svarer til faldet for konventionel drift, jf. figur II.4. Det 
indikerer, at en omlægning til økologisk drift ikke umiddelbart vil redu-
cere beskæftigelsesfaldet ved en ensartet drivhusgasbeskatning. 
 
Det samlede beskæftigelsesfald målt i antal årsværk i landbruget som 
følge af en ensartet drivhusgasbeskatning er større end summen af de 
absolutte ændringer i figur II.15 og II.16. Beregningerne i dette kapitel 
dækker heltidsbedrifter i landbruget, jf. boks II.3 i afsnit II.2. I De Øko-
nomiske Råds formandskab (2021) inkluderer de beregnede beskæf-
tigelsesændringer i landbruget også deltidsbedrifter, pelsdyr, får og ge-
der, gartnerier og tilhørende erhverv såsom maskinstationer. I det om-
fang at fordelingen af de ikke-medtagne aktiviteter på bedriftstyper og 
på geografiske områder er væsentlig forskellig fra fordelingen af hel-
tidsbedrifterne, som vises i de følgende underafsnit, vil fordelingen for 
hele landbrugssektoren være anderledes. 
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FIGUR II.15 BESKÆFTIGELSESÆNDRINGER I  
LANDBRUGET 

Figuren viser de beregnede beskæftigelsesændringer for hel-
tidsbedrifter i landbruget i 2030 ved en ensartet drivhusgasbe-
skatning. Da alle aktiviteter i landbruget ikke medregnes, er det 
samlede beskæftigelsesfald i landbruget ca. 20-25 pct. større 
end summen af de absolutte ændringer i figuren. 
 

 
 

Anm.: Tallene i parentes angiver det beregnede antal årsværk i 2030.  

Kilde: Egne beregninger. 
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BOKS II.7 DEKOMPONERING AF BEREGNINGERNE 

I denne boks forklares beregningerne af beskæftigelsesændringerne trinvist.  
 
(1) Den første kolonne i tabel A viser den umiddelbare ændring i virksomhedernes enhedsomkost-

ninger som følge af afgiftsbetalingen ved en drivhusgasafgift på 1.200 kr. pr. ton CO2e. Land-
bruget rammes generelt hårdere end industrien. Indenfor landbruget rammes kvægbedrifter 
hårdest, og indenfor industrien rammes branchen betonindustri og teglværker hårdest. 

TABEL A BEREGNEDE EFFEKTER I 2030 

Ændring 
i pct. 

(1) (2) (3)  (4) (5)  (6) (7) 

----- Enhedsomkostninger -----  ----- Produktion -----  --- Beskæftigelse --- 

Drivhus-
gasafgift 

+ indirekte  
effekter 

Med 
substitution 

 Skift i  
udbud 

+ skift i  
efterspørgsel 

 Substitu-
tion 

+ ændret  
produktion 

 ------------------------------------ Landbrug ------------------------------------ 

Plante- 
produktion  +16 +18 +15  -20 -32  +3 -30 

Kvæg +30 +31 +29  -33 -37  +5 -33 

Svin +11 +12 +9  -22 -24  +3 -22 

Fjerkræ +4 +5 +5  -14 -17  +2 -15 

Landbrug i alt +19 +20 +17  -26 -30  +4 -27 

 ------------------------------------ Industri ------------------------------------ 

Fødevare- 
industri +0,3 +7,0 +6,9  -15,5 -18,2  +3,2 -14,0 

Beton og 
teglværker +6,3 +5,9 +2,5  -3,6 -3,3  +0,2 -2,0 

Resterende 
industri +0,2 -0,2 -0,4  +2,0 +1,3  +0,4 +1,4 

Industri i alt +0,4 +1,5 +1,3  -2,1 -3,2  +0,7 -0,9 
 

Kilde: Egne beregninger. 
 
(2) Den anden kolonne viser den umiddelbare ændring i virksomhedernes enhedsomkostninger 

som følge af afgiftsbetalingen, udfasningen af eksisterende energiafgifter og indirekte prisæn-
dringer i økonomien. I fødevareindustrien stiger enhedsomkostningerne, fordi råvarer fra land-
bruget bliver dyrere. 

Fortsættes 
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BOKS II.7 DEKOMPONERING AF BEREGNINGERNE, FORTSAT 

(3) Virksomhederne har i forskelligt omfang mulighed for at sænke enhedsomkostningerne ved at 
substituere væk fra inputs i produktionen, der stiger i pris, og hen til inputs, der falder i pris. 
Kolonne (3) viser den samlede ændring i enhedsomkostningerne efter substitution. Virksom-
hederne ændrer deres priser tilsvarende til denne ændring i enhedsomkostningerne. 

(4) Prisstigningerne i landbruget betyder, at udbudet skifter, og at efterspørgslen falder, jf. bevæ-
gelsen langs efterspørgselskurven i illustrationen i boks II.5. Efterspørgslen efter produkter fra 
fødevareindustrien og fra betonindustri og teglværker falder ligeledes som følge af prisstignin-
ger. Efterspørgselselasticiteten, der kan beregnes som kolonne (4) divideret med kolonne (3), 
er forskellig for de forskellige bedriftstyper og virksomheder og afhænger bl.a. af eksportande-
len. Eksempelvis er efterspørgselselasticiteten højere for svin end for kvæg. 

(5) Foruden effekten af ændrede priser ændres efterspørgslen efter virksomhedernes produkter i 
forskelligt omfang som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning, svarende til skift i efter-
spørgselskurven i illustrationen i boks II.5. Kolonne (5) viser den samlede ændring i produktio-
nen. Foruden effekten af prisstigningen falder efterspørgslen efter produkter fra planteproduk-
tionen i særlig grad. Det skyldes, at planteproduktionen i et vist omfang leverer produkter til det 
animalske landbrug, hvor produktionen falder.  

(6) Beskæftigelsen ændres som følge af to særskilte effekter. For det første substituerer virksom-
hederne i et vist omfang over til arbejdskraft i produktionen, jf. kolonne (6). Det skyldes dels, 
at lønniveauet falder, og dels, at andre inputs i produktionen, f.eks. energigoder, bliver dyrere. 

(7) Beskæftigelsen ændres for det andet som følge af ændringen i produktionen. Kolonne (7) viser 
den samlede beskæftigelsesændring, som approksimativt svarer til kolonne (5)+(6). 

 
 
Det relative beskæftigelsesfald i landbrugets heltidsbedrifter, fordelt i 
forhold til arbejdssted, er størst i Vestjylland, jf. figur II.16. I Tønder, 
Varde, Morsø og Vesthimmerlands Kommune falder beskæftigelsen 
med mere end 1,9 pct. af den samlede beskæftigelse i kommunen. 
Langt hovedparten af de job, der ifølge beregningerne nedlægges i 
landbruget, ligger i landkommuner, jf. tabel II.5. 
 

I landbruget 
reduceres 
beskæftigelsen  
mest i Vestjylland 
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FIGUR II.16 BESKÆFTIGELSESÆNDRINGER I LANDBRUGET 

Figuren viser den beregnede ændring i beskæftigelsen i heltidsbedrifter i landbruget i 2030 i hver 
kommune fordelt efter de beskæftigedes arbejdssted. I figuren til højre er ændringen opgjort relativt 
til antallet af årsværk med arbejdssted i den pågældende kommune i 2030. Da alle aktiviteter i land-
bruget ikke medregnes, er det samlede beskæftigelsesfald i landbruget ca. 20-25 pct. større end 
summen af de absolutte ændringer i figuren. I det omfang at den geografiske fordeling af de ikke-
medtagne aktiviteter er forskellig fra fordelingen af heltidsbedrifterne, vil fordelingen for hele land-
brugssektoren være anderledes. 
 

Absolut ændring i antal årsværk Ændring ift. beskæftigelsen i kommunen 

   

 
Anm.: Kortene viser fordelingen af lønmodtagere og selvstændige mv. tilsammen i landbruget. Fordelingen af 

beskæftigelsesændringerne efter de beskæftigedes bopæl er stort set den samme som fordelingen efter 
de beskæftigedes arbejdssted. Enkelte kommuner er udeladt fra kortene af diskretionshensyn. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Beregningerne for industrien indikerer, at beskæftigelsen reduceres for 
ca. 15 pct. af virksomhederne. Blandt virksomheder, hvor beskæftigel-
sen reduceres, falder beskæftigelsen mere for store virksomheder end 
for små virksomheder, jf. tabel II.6. De 20 virksomheder, hvor beskæf-
tigelsen falder mest som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning, 
står for ca. 82 pct. af den samlede reduktion i beskæftigelsen i indu-
strien. En ensartet drivhusgasbeskatning medfører en uændret eller 
stigende beskæftigelse hos de fleste industrivirksomheder. Det skyl-
des, at lønniveauet i økonomien falder. De lavere lønomkostninger gi-
ver virksomhederne mulighed for at sænke priserne, så efterspørgslen 
efter virksomhedernes produkter stiger. Dermed stiger produktionen 
og beskæftigelsen i virksomhederne. 
 

I industrien 
reduceres 
beskæftigelsen  
i 15 pct. af 
virksomhederne 
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TABEL II.5 FORDELING MELLEM LAND OG BY  

Tabellen viser andelen af de beskæftigede i udsatte job (dvs. job med 
beregnet negativ beskæftigelsesændring) med henholdsvis arbejds-
sted og bopæl i bykommuner samt til sammenligning de tilsvarende 
tal for lønmodtagere i Danmark som helhed i 2019.  
 

 
Udsatte  

job i  
landbruget 

Udsatte 
job i  

industrien 

Danmark 
i alt 

 --- Andel i bykommuner, pct. --- 

Lønmodtageres  
arbejdssted 29  52 70 

Lønmodtageres bopæl 31  47 65 

Arbejdssted og bopæl 
for selvstændige mv. 26 - - 

 

 
Kilde: “Bykommuner” dækker over Danmarks Statistiks definition af hoved-

stadskommuner, storbykommuner og provinsbykommuner. Dermed 
tæller oplandskommuner og landkommuner ikke med under “bykom-
muner”. For “udsatte job” vægtes hver person med den beregnede 
reduktion i timetallet som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning i 
2030. For Danmark i alt vægtes hver person med timetallet i 2019. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Reduktionen i beskæftigelsen i industrien sker i høj grad i fødevareindu-
strien, jf. figur II.17. Beskæftigelsen falder særligt hos slagterier og me-
jerier, fordi priserne på råvarer fra landbruget stiger. Prisstigningerne 
øger omkostningerne, selvom slagterier og mejerier ikke er blandt de 
mest drivhusgasintensive virksomheder i industrien, jf. figur II.13 oven-
for. I den øvrige fødevareindustri falder beskæftigelsen for virksomhe-
der, der leverer inputs til landbruget. Når produktionen reduceres i land-
bruget, falder efterspørgslen efter disse virksomheders produkter. 
 

Beskæftigelsen 
falder i 
fødevareindustrien, 
… 
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TABEL II.6 BESKÆFTIGELSESÆNDRINGER HOS STORE OG SMÅ  
VIRKSOMHEDER 

 
Tabellen viser ændringen i beskæftigelsen for virksomheder med henholdsvis faldende og stigende 
beskæftigelse. 
 
 --- Reduktion i beskæftigelse --- --- Stigning i beskæftigelse --- 

 Virksomheder 
Ændring i  

beskæftigelse 
Virksomheder 

Ændring i  
beskæftigelse 

 Antal Pct. Antal Pct. 

Små (0-49 årsværk) 110 -3,8 803 +0,9 

Mellemstore (50-249) 127 -8,1 667 +1,3 

Store (250+) 29 -17,6 137 +1,6 

Alle virksomheder 266 -13,4 1.607 +1,4 
 

 
Kilde: Egne beregninger. 

 
For de fleste virksomheder i branchen betonindustri og teglværker sker 
der ikke betydelige reduktioner i beskæftigelsen, jf. figur II.17. Det afspej-
ler for det første, at enhedsomkostningerne i de fleste virksomheder ikke 
stiger nævneværdigt. For det andet er transportomkostningerne relativt 
høje, jf. Chen og Novy (2011), og den internationale konkurrence er be-
grænset, jf. den lave eksportandel relativt til andre brancher i figur II.11 i 
afsnit II.2. Det betyder, at virksomhederne i branchen har bedre mulig-
heder for at hæve priserne uden at tabe markedsandele sammenlignet 
med andre brancher.12 Der er dog nogle få virksomheder, som har både 
en relativ høj drivhusgasintensitet og en høj eksportandel, hvilket samlet 
set medfører et beskæftigelsesfald på ca. 10 pct. 
 
Den relative beskæftigelsesændring i industrien, fordelt i forhold til ar-
bejdssted, er størst i Vejen, Ringkøbing-Skjern, Ringsted og Nyborg 
Kommune, jf. figur II.18. I disse kommuner udgør reduktionen i beskæf-
tigelsen over 1 pct. af den samlede beskæftigelse i kommunen. Hvis der 
ses på bopælskommune er de relative ændringer generelt mindre. De 
største relative ændringer sker i Ringkøbing-Skjern og Vejen Kommune, 
på mellem 0,8 og 1 pct.  
 
                                                           
12) Ganapati mfl. (2020) finder, at amerikanske virksomheder i branchen i vid udstrækning 

overvælter højere energiomkostninger på forbrugerpriserne. Et lignende resultat finder 
Hinterman mfl. (2020) for tyske virksomheder i branchen “Fremstilling af andre ikke-
metalholdige mineralske produkter”, som cementbranchen er en del af. 

… men kun hos få 
virksomheder i 
betonindustri og 
teglværker 

Størst 
beskæftigelsesfald  
i Vejen og 
Ringkøbing-Skjern  
kommune 
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FIGUR II.17 BESKÆFTIGELSESÆNDRINGER I  
INDUSTRIEN 

Figurerne viser de beregnede beskæftigelsesændringer på tværs 
af virksomheder i industrien i 2030 ved en ensartet drivhusgasbe-
skatning. 
 

 

 
 
Anm.: Tallene i parentes angiver det beregnede antal årsværk i 2030. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 



Beskæftigelseseffekter af drivhusgasbeskatning - Modelberegning af beskæftigelsesændringer II.3 

 Økonomi og Miljø, 2021            161
 

FIGUR II.18 BESKÆFTIGELSESÆNDRINGER I INDUSTRIEN 

Figuren viser den beregnede ændring i beskæftigelsen i industrien i 2030 i hver kommune fordelt 
efter henholdsvis lønmodtagernes arbejdssted og bopæl. I figuren til højre er ændringen opgjort 
relativt til antallet af årsværk med henholdsvis arbejdssted og bopæl i den pågældende kommune i 
2030. Bemærk at farveskalaen er forskellig i de fire kort. 
 

Absolut ændring i antal årsværk Ændring ift. beskæftigelsen i kommunen 

----------------- Fordelt efter de beskæftigedes arbejdssted ----------------- 

  
--------------------- Fordelt efter de beskæftigedes bopæl --------------------- 

  
 

 
Kilde: Egne beregninger. 
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BESKÆFTIGEDE I UDSATTE JOB 

I det følgende beskrives de beskæftigede, der i dag besidder de job, 
der ifølge beregningerne forsvinder frem mod 2030 som følge af en 
ensartet drivhusgasbeskatning. I opgørelserne antages, at beskæfti-
gelsen falder proportionalt for alle beskæftigede i hver virksomhed. Op-
gørelserne baserer sig på opsummeringer af de beregnede ændringer 
i timetallet for hver person. Det betyder, at hver person i opgørelserne 
vægtes efter, hvor mange timer personen arbejder, samt efter hvor ud-
sat personens job er ved indførelsen af en ensartet drivhusgasbeskat-
ning.  
 
Opgørelserne indikerer, at hver fjerde beskæftigede i landbruget, der 
besidder de udsatte job, er indvandrere, jf. tabel II.7. Andelen af ind-
vandrere er generelt højere for heltidsbedrifter i landbruget end gene-
relt i Danmark, hvor kun hver tiende beskæftigede er indvandrer ifølge 
Danmarks Statistiks definition.13 I industrien er hver sjette lønmodtager 
i de udsatte job indvandrere. Dette er en højere andel end for industrien 
generelt, jf. tabel II.8, og viser, at indvandrere i højere grad er beskæf-
tiget i virksomheder, som oplever reduktion i beskæftigelse.   
 
94 pct. og 67 pct. af lønmodtagerne i de udsatte job i henholdsvis land-
bruget og industrien, der er indvandrere, kommer fra europæiske 
lande, herunder primært østeuropæiske lande, jf. tabel II.9. En del af 
disse personer må formodes at forlade landet som følge af en ensartet 
drivhusgasbeskatning, hvis de ikke kan finde anden lignende beskæf-
tigelse i Danmark. 
 
I både landbruget og industrien er der en højere andel af mænd i de 
udsatte job end for Danmark som helhed, jf. tabel II.7 og II.8. Gennem-
snitslønnen er lavere i landbruget og højere i industrien for de udsatte 
job sammenlignet med gennemsnitslønnen for hele Danmark. I både 
landbruget og industrien er andelen af ufaglærte i de udsatte job større 
sammenlignet med branchen selv og med Danmark som helhed. Gen-
nemsnitsalderen blandt lønmodtagere med dansk oprindelse i hen-
holdsvis landbruget og industrien er 37 år og 45 år. 

                                                           
13) Opgørelsen af “indvandrere” følger Danmarks Statistiks definition og består af perso-

ner, der er født i udlandet, og hvor ingen af forældrene er både danske statsborgere og 
født i Danmark. Personer med “dansk oprindelse” (eller “ikke-indvandrere”) er i dette 
kapitel defineret som personer, der ifølge Danmarks Statistiks definitioner enten er ef-
terkommere eller har dansk oprindelse. Efterkommere defineres af Danmarks Statistik 
som personer, der er født i Danmark, og hvor ingen af forældrene er både dansk stats-
borger og født i Danmark. 

Karakteristika for 
beskæftigede, der  
i dag besidder 
udsatte job 

De udsatte job 
besiddes i et 
vist omfang af 
indvandrere, … 

… der må formodes 
at forlade Danmark 
som følge af en 
ensartet drivhusgas-
beskatning 

Der er en større 
andel af mænd  
i udsatte job i 
landbruget og 
industrien  
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TABEL II.7 BESKÆFTIGEDE I UDSATTE JOB I  
LANDBRUGET  

Tabellen viser karakteristika for henholdsvis selvstændige mv. og 
lønmodtagere i udsatte job i heltidsbedrifter i landbruget, i heltidsbe-
drifter som helhed og for Danmark som helhed. 
 

 Udsatte job i  
landbruget 

Landbruget 
i alt 

Danmark 
i alt 

 -------- Andel af årsværk, pct. -------- 

Selvstændige mv. 30 29 3 

Lønmodtagere 
med dansk oprindelse 46 46 86 

Lønmodtagere,  
indvandrere 24 25 11 

 -------- Gennemsnitsalder i år -------- 

Selvstændige a)  54 54 - 

Lønmodtagere 35  35 43 
- med dansk oprindelse 37 37 44 

 --------- Andel ufaglærte b), pct. --------- 

Lønmodtagere 32 31 23 
- med dansk oprindelse 36 35 22 

 ----- Gennemsnitsløn c), kr. pr. time ----- 

Lønmodtagere 177 178 240 
- med dansk oprindelse 185 186 242 

 ------------ Andel kvinder, pct. ------------ 

Lønmodtagere 26 26 46 
- med dansk oprindelse 27 27 47 

 

a) Selvstændige er personer, som enten er ejer eller bestyrer.  

b) “Ufaglærte” dækker over, at den højest fuldførte uddannelse er grund-
skole, adgangsgivende uddannelsesforløb eller gymnasiale uddan-
nelser. 

c) Lønnen inkluderer summen af hele A-indkomsten, frynsegoder og 
ATP-bidrag. 

Anm.: For “udsatte job” vægtes hver person med den beregnede reduktion 
i timetallet som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning i 2030. For 
landbruget og Danmark i alt vægtes hver person med timetallet i hen-
holdsvis 2020 og 2019. 

Kilde: Egne beregninger. 
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TABEL II.8 LØNMODTAGERE I UDSATTE JOB I  
INDUSTRIEN 

Tabellen viser karakteristika for lønmodtagere i udsatte job i indu-
strien, for industrien som helhed og for Danmark som helhed.  
 

 
Udsatte job 

i  
industrien 

Industrien 
i alt 

Danmark 
i alt 

 --- Andel af alle lønmodtagere, pct. --- 
Indvandrere 16 12 11 
Ufaglærte a) 

- med dansk oprindelse 
29 
28 

24 
23 

23 
22 

Kvinder 
- med dansk oprindelse 

27 
28 

29 
29 

46 
47 

 ---------------- Kr. pr. time ----------------- 
Gennemsnitsløn b) 

- med dansk oprindelse 
262 
265 

264 
266 

240 
242 

 ------------------ Alder i år ------------------ 

Gennemsnitsalder 
- med dansk oprindelse 

44 
45 

44 
45 

43 
44 

 

a) “Ufaglærte” dækker over, at den højest fuldførte uddannelse er grund-
skole, adgangsgivende uddannelsesforløb eller gymnasiale uddan-
nelser. Dermed tæller erhvervsuddannelser og videregående uddan-
nelser ikke med under “ufaglærte”. 

b) Lønnen inkluderer summen af hele A-indkomsten, frynsegoder og 
ATP-bidrag. 

Anm.: For “udsatte job” vægtes hver person med den beregnede reduktion 
i timetallet som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning i 2030. For 
industrien og Danmark i alt vægtes hver person med timetallet i hen-
holdsvis 2018 og 2019. 

Kilde: Egne beregninger. 
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TABEL II.9 OPRINDELSE FOR LØNMODTAGERE I  
UDSATTE JOB 

Tabellen viser oprindelsesland for lønmodtagere i de udsatte job i 
henholdsvis i heltidsbedrifter i landbruget og industrien samt for Dan-
mark i alt. 
 

 Udsatte job i 
landbruget 

Udsatte job i 
industrien 

Danmark i 
alt 

 -------- Andel af lønmodtagere i alt, pct. ------- 

Danmark 66 84 89 
EU 15 8 4 
Resten af Europa 17 3 2 
Resten af verden 2 5 5 
I alt 100 100 100 

 ---------- Andel af indvandrere, pct. ---------- 

Rumænien 27 4 6 
Nederlandene 4 1 1 
Polen 4 35 9 
Litauen 3 2 3 
Øvrig EU 5 9 19 
Ukraine 48 2 3 
Bosnien 0 4 3 
Storbritannien 0 2 3 
Øvrig Europa 2 9 14 
Vietnam 1 6 2 
Syrien 0 4 3 
Tyrkiet 0 4 5 
Resten af verden 5 19 31 

I alt 100 100 100 
 

 

Anm.: For “udsatte job” vægtes hver person med den beregnede reduktion 
i timetallet som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning i 2030. For 
Danmark i alt vægtes hver person med timetallet i 2019. FN’s defini-
tion af lande i Europa er anvendt. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Knap halvdelen af de beskæftigede i udsatte job i landbruget er løn-
modtagere med dansk oprindelse. I denne gruppe er gennemsnitsal-
deren 37 år mod 44 år for lønmodtagere generelt i Danmark, jf. tabel 
II.7, og blot 15 pct. har gennemført en videregående uddannelse mod 
42 pct. generelt i Danmark, jf. figur II.19. Lønniveauet ligger ligeledes 
under gennemsnittet for Danmark.14 I industrien har 25 pct. af lønmod-
tagerne i udsatte job gennemført en videregående uddannelse, jf. figur 
II.19. Det lavere uddannelsesniveau blandt lønmodtagerne i de udsatte 
job peger på, at der kan være et misforhold i kravene til kvalifikationer 
mellem job, der forsvinder, og job, der primært opstår i serviceerhver-
vene, dele af den ikke-forurenende industri og medicinalbranchen. 
 

FIGUR II.19 UDDANNELSESFORDELING  

Figuren viser den højest fuldførte uddannelse for de beskæftigede i 
udsatte job i heltidsbedrifter i  landbruget og industrien samt for Dan-
mark i alt. 

 
 

Anm.: For “udsatte job” vægtes hver person med den beregnede reduktion 
i timetallet som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning i 2030. For 
Danmark i alt vægtes hver person med timetallet i 2019. For landbru-
get viser figuren fordelingen for personer med dansk oprindelse. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

                                                           
14) Videregående uddannelser er lange uddannelser samt korte og mellemlange uddan-

nelser. 

Lavt uddannelses-
niveau i de udsatte 
job kan øge 
tilpasnings-
omkostningerne 
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Gruppen af selvstændige mv. udgør ca. en tredjedel af antallet af års-
værk blandt de udsatte job i landbruget og består typisk af bedriftens 
ejer og dennes familie. Gennemsnitsalderen for personer blandt selv-
stændige i landbruget, som enten er ejer eller bestyrer, er ca. 54 år. 
Ca. 30 pct. af personerne i denne gruppe, målt i antal årsværk, når 
pensionsalderen inden 2030, jf. aldersfordelingen i figur II.20. Det indi-
kerer, at der er et potentiale for at foretage en omstilling i beskæftigel-
sen frem mod 2030 gennem en naturlig afgang af ældre og en mind-
sket tilgang af unge til erhvervet, snarere end en tidligere afgang for de 
eksisterende selvstændige. 
 

FIGUR II.20 ALDERSFORDELING 

Figuren viser aldersfordeling for de beskæftigede i udsatte job. 
 

 
 

Anm.: For “udsatte job” vægtes hver person med den beregnede reduktion i 
timetallet som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning i 2030. For 
Danmark i alt vægtes hver person med timetallet i 2019. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 
 

30 pct. af de 
selvstændige i 
landbruget når 
pensionsalderen 
inden 2030 
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II.4 SAMMENFATNING OG 
ANBEFALINGER 

Beregninger i De Økonomiske Råds formandskab (2021) sandsynlig-
gør, at klimalovens 70 pct.-målsætning kan opnås med en ensartet 
drivhusgasbeskatning på omkring 1.200 kr. pr. ton CO2e i 2030. En 
sådan beskatning forventes ikke at påvirke den samlede beskæftigelse 
nævneværdigt, men der sker forskydninger i beskæftigelsen mellem 
brancher. Beregningerne indikerer, at beskæftigelsen i landbruget fal-
der med ca. 25 pct. i 2030 i forhold til grundscenariet, svarende til 
11.000 årsværk. I fødevareindustrien falder beskæftigelsen med ca. 9 
pct. eller 3.600 årsværk.15 Beskæftigelsen stiger derimod i serviceer-
hverv, i dele af den ikke-forurenende industri samt i medicinalbran-
chen. I 2030 reduceres landbrugets andel af den samlede beskæfti-
gelse dermed fra 0,9 til 0,7 pct. Til sammenligning udgjorde beskæfti-
gelsen i landbruget ca. 11 pct. af den samlede beskæftigelse i 1970.16 
 
Der kan være stor forskel på, hvordan forskellige virksomheder og der-
med deres ansatte påvirkes af en ensartet drivhusgasbeskatning, selv 
indenfor samme branche. Kapitlet belyser, hvilke arbejdspladser i land-
bruget og industrien der er udsatte ved indførsel af en ensartet driv-
husgasbeskatning, og hvem der besidder disse job i dag. Til det formål 
kombineres antagelser og resultater fra den generelle ligevægtsmodel 
i De Økonomiske Råds formandskab (2021) med registerdata for virk-
somheder og deres ansatte. 

HETEROGENITET MELLEM VIRKSOMHEDER 

Beregningerne indikerer, at 97 pct. af lønmodtagerne i industrien er 
ansat i virksomheder, hvor en drivhusgasafgift på 1.200 kr. pr. ton 
CO2e i 2030 isoleret set medfører en umiddelbar stigning i omkostnin-
gerne på mindre end 2 pct. Selv i den mest drivhusgasintensive bran-
che i industrien, betonindustri og teglværker, udgør den umiddelbare 
afgiftsbetaling mindre end 10 pct. af omkostningerne for 90 pct. af virk-
somhederne. Den betydelige heterogenitet mellem virksomhederne ta-
ler for, at eventuelle afvigelser fra en ensartet drivhusgasbeskatning, 
                                                           
15) De 11.000 og 3.600 årsværk svarer til henholdsvis 14.500 og 4.500 beskæftigede i 

gennemsnit pr. måned (svarende til opgørelsen af beskæftigelsen i nationalregnska-
bet). 

16) Baseret på opgørelsen af antal årsværk i branchen “landbrug og gartnerier” i national-
regnskabet. 
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eksempelvis i form af fradrag for afgiften af hensyn til drivhusgaslæ-
kage, foretages med udgangspunkt i den enkelte virksomhed frem for 
branchegennemsnit. 
 
Ifølge beregningerne reduceres beskæftigelsen for ca. 15 pct. af virk-
somhederne i industrien ved en ensartet drivhusgasbeskatning på 1.200 
kr. pr. ton CO2e sammenlignet med grundscenariet i 2030. De 20 virk-
somheder, hvor beskæftigelsen falder mest, står for ca. 82 pct. af den 
samlede reduktion i beskæftigelsen i industrien. Beskæftigelsen falder 
særligt hos slagterier og mejerier. Det skyldes, at råvarer fra landbruget 
bliver dyrere. Hos de fleste industrivirksomheder vil beskæftigelsen være 
uændret eller stigende som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning. 
Det skyldes, at lønniveauet i økonomien falder. De lavere lønomkostnin-
ger giver virksomhederne mulighed for at sænke priserne, så efter-
spørgslen efter virksomhedernes produkter stiger. Dermed stiger pro-
duktionen og beskæftigelsen i disse virksomheder. 
 
Beregningerne indikerer, at der er store beskæftigelsesfald på tværs 
af bedriftsformer og landsdele i landbruget. Malkekvægsbedrifter er 
særligt drivhusgasintensive, og her reduceres beskæftigelsen med 31-
38 pct. Selvom svinebedrifter er væsentligt mindre drivhusgasintensive 
end kvægbedrifter, falder beskæftigelsen for svinebedrifter med 19-29 
pct. Det skyldes, at svineproducenter i højere grad er udsat for inter-
national konkurrence. For bedrifter med planteproduktion, der også er 
mindre drivhusgasintensive, falder beskæftigelsen med 27-35 pct. Det 
store beskæftigelsesfald skyldes, at planteproduktionen leverer inputs 
til det animalske landbrug, hvor produktionen falder. Fjerkræsbedrifter 
er en mindre drivhusgasintensiv bedriftsform, og her falder beskæfti-
gelsen med 12-20 pct. 

TILPASNINGSOMKOSTNINGER PÅ ARBEJDSMARKEDET 

Beregningerne i De Økonomiske Råds formandskab (2021) inkluderer 
ikke alle typer af tilpasningsomkostninger, dvs. midlertidige omkostnin-
ger, der er større, jo hurtigere omstillingen skal finde sted. Eksempelvis 
medregnes ikke engangsomkostninger ved omstilling af arbejdsstyr-
ken til den nye erhvervsstuktur, herunder perioder med ledighed, op-
læring og kompetenceudvikling. For den enkelte beskæftigede kan der 
være omkostninger ved brancheskift som følge af søgeomkostninger 
eller præferencer for at være i den gamle branche. Baseret på data fra 
det danske arbejdsmarked finder Ashournia (2017), at dette midlerti-
dige velfærdstab ved et brancheskift udgør 10-19 pct. af lønnen i ét år. 
Forfatteren finder også, at beskæftigede kun kan overføre 88-98 pct. 
af deres erhvervserfaring til deres nye job efter et brancheskift, og at 
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erhvervserfaring afskrives med 7-17 pct. pr. år som arbejdsløs. Forfat-
teren finder, at velfærdsgevinsten ved en permanent reduktion i out-
putpriserne i industrien reduceres med 23 pct. som følge af disse til-
pasningsomkostninger tilsammen. 
 
Hvis den geografiske placering eller indholdet i de job, der forsvinder, er 
væsentlig forskellig fra de job, der opstår, må tilpasningsomkostningerne 
på arbejdsmarkedet ventes at stige. Eksempelvis finder Traiberman 
(2019), at tilpasningsomkostningerne er større ved skift i stillingskategori 
end i branche. Det indikerer, at tilpasningsomkostningerne ved branche-
skift som følge af en ensartet drivhusgasbeskatning er større, hvis arbej-
dets indhold ændres, end hvis arbejdets indhold ikke ændres. 
 
Reduktionen i beskæftigelsen i landbruget og industrien sker hovedsa-
geligt i de vestlige dele af Danmark. Målt i forhold til den samlede be-
skæftigelse i kommunen er beskæftigelsesfaldet i landbruget størst i 
Tønder, Varde, Morsø og Vesthimmerland Kommune. I industrien er 
beskæftigelsesfaldet størst i Vejen og Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Koncentrationen af de udsatte job i Vestdanmark kan øge tilpasnings-
omkostningerne i det omfang, at de job, der opstår, hovedsageligt er 
beliggende i byer. 
 
I landbruget og industrien varetages henholdsvis en fjerdedel og en 
sjettedel af de udsatte job af udenlandsk arbejdskraft. Især i landbruget 
kommer en stor andel af disse personer fra Østeuropa. En del af disse 
personer må formodes at forlade Danmark som følge af en ensartet 
drivhusgasbeskatning, hvis de ikke kan finde anden lignende beskæf-
tigelse i Danmark. Den høje andel af udenlandsk arbejdskraft reduce-
rer alt andet lige tilpasningsomkostningerne blandt danske borgere. 
Der kan dog opstå omkostninger i form af blandt andet. mindsket pro-
venu fra lønindkomstbeskatning og højere priser, hvis den nødvendige 
udenlandske arbejdskraft ikke kan rekrutteres i de brancher, hvor be-
skæftigelsen stiger. 
 
Skift i arbejdets indhold har større betydning for tilpasningsomkostnin-
gerne end skift i branche, jf. Traiberman (2019). Beregningerne indikerer, 
at indholdet i mange af de job, der forsvinder, formodentligt er forskellig fra 
indholdet i de job, der opstår. For det første indikerer beregningerne, at 
beskæftigelsen i fremstillingssektoren særligt stiger i medicinalindustrien, 
hvor jobindholdet må forventes at være anderledes end i landbruget og 
fødevareindustrien. For det andet er kvalifikationskravene i de job, der for-
svinder, lavere end i de job, der opstår. Blandt lønmodtagerne med dansk 
oprindelse i udsatte job i landbruget og industrien har blot 15 henholdsvis  
25 pct. gennemført en videregående uddannelse, mod 43 pct. blandt løn-
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job, der forsvinder og 
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modtagere generelt i Danmark. Dette misforhold i kvalifikationsforudsæt-
ningerne mellem job, der forsvinder, og job, der opstår, stiller krav til ud-
dannelses- og opkvalificeringsindsatsen for at mindske tilpasningsomkost-
ningerne ved en ensartet drivhusgasbeskatning.   
 
Gruppen af selvstændige mv. udgør ca. en tredjedel af antallet af års-
værk blandt heltidsbedrifter i landbruget og består typisk af bedriftens 
ejer og dennes familie. Mens lønmodtagerne i de udsatte job i landbru-
get er 35 år i gennemsnit, er gennemsnitsalderen for de selvstændige 
54 år. Analyserne i Ashournia (2017) og Traiberman (2019) indikerer, 
at tilpasningsomkostningerne er større for ældre end for yngre perso-
ner, da ældre har opbygget mere humankapital, der i et vist omfang 
mistes ved jobskift. Imidlertid når ca. en tredjedel af de selvstændige i 
landbruget, målt i antal årsværk, pensionsalderen inden 2030. Det in-
dikerer, at der er et potentiale for at foretage en omstilling i beskæfti-
gelsen frem mod 2030 gennem en naturlig afgang af ældre og en mind-
sket tilgang af unge til erhvervet, snarere end en tidligere afgang for 
eksisterende selvstændige. Dette kræver dog, at der hurtigst muligt 
annonceres en ensartet drivhusgasbeskatning, så usikkerheden om de 
fremtidige rammevilkår mindskes. 
 
 

Større tilpasnings-
omkostninger  
blandt ældre 
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