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Kortet viser beliggenheden af samtlige mejerier i Danmark.
Andelsmejerierne er angivet ved en cirkulær og privatmejerierne ved en
kvadratisk signatur. Mejeriernes forholdsvise størrelse er angivet ved

en større eller mindre signatur.
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Landbrugets arbejdsudgifter.

I de økonomis~ vanskelige år i 1930-erne var terminsdagen
for mange landmænd en ond dag. Det var vanskeligt at

skaffe kontanter til renter og afdrag på prioriteterne, og disse
terminspenge vejede tungt til i den samlede pengeomsætning.

I disse seneste år forekommer det selvfølgelig også, at en
landmand frygter terminen, men i den samlede pengeomsæt-
ning spiller den langtfra den samme rolle som f. eks. for 20
år siden. Derimod er skiftedagen - eller muligvis måneds-
dagen - hvor folkene skal have deres løn, ikke altid så lige
til for landmændene at komme over. Det er store penge, der
skal ud på denne konto; og gid forholdene fremdeles må
være således, at landbrugsproduktionen kan betale gode løn-
ninger til faste medhjælpere og løs arbejdskraft i landbruget.
Hvis ikke, vil det blive yderligere vanskeligere at fastholde et
tilstrækkeligt antal unge, der både er fagligt kvalificerede
og rigtigt indstillet overfor landbrugsarbejdet.

Forøvrigt er spørgsmålet om arbejdsudgifterne jo langtfra
udtømt med den kontante lønudbetaling. Udgifter til kost og
ophold tæller også stærkt med - og endelig er der det for-
hold, at ejeren, hans kone og eventuelt hjemmeværende børn
selvfølgelig tilkommer samme arbejdsvederlag som det, leje-
de folk får for tilsvarende arbejde. Endelig er der den så-
kaldte driftslederløn, som ganske vist fortrinsvis spiller en
rolle på de større ejendomme. Regnskabskonsulenterne be-
regner driftslederlønnen efter en bestemt skala på grundlag
af ejendomsskylden, og beløbet er et rimeligt vederlag til
ejeren for hans arbejde med driftens ledelse - altså et be-
løb ud over vederlag for direkte kropsligt arbejde. Også drifts-
lederlønnen svarer til, hvad man skulle have givet en frem-
med (bestyrer, inspektør) for tilsvarende arbejde med drifts-
ledelsen.

Til efterfølgende oversigt er tallene hentet fra Det landøko-
nomiske Driftsbureau's beretning, og alle tallene er angivet
i kr. pr. ha for ~jendomme i forskellige størrelsesgrupper :
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Arbejdsomko8tninger i landbrug al forsk. størrelse
lejet
medhjælp

famil ien.
arbejdsvederlag

driftsleder-
løn

995 kr.
pr. ha

10-20 ha I 254
720 kr.
pr. ha

20-30 ha I 529
641 kr.
pr. ha

30-50 ha I 573
604 kr.
pr. ha

50-100 ha I 369

over 100 ha I 394 50 94
491 kr.
pr. ha

Det ses af oversigten, at arbejdsomkostningerne ialt pr. ha
er mere end dobbelt så store i husmandsbrugene som på de
største gårde; men der er den karakteristiske forskel, at i hus-
mandsbrugene er næsten de tre fjerdedele af de samlede ar-
bejdsomkostninger vederlag til familien for udført arbejde i
bedriften, hvorimod det tilsvarende beløb for de største går-
des vedkommende udgør mindre end een procent af de sam-
lede arbejdsomkostninger. Til gengæld er direkte løn til lejet
medhjælp for de største ejendomme mere end tre gange så
stort et beløb pr. ha som i husmandsbrugene.

Den store forskel i arbejdsudgifter pr. ha for små og store
landbrug hænger for den største del sammen med, at de små
brug har mange flere køer og meget større rodfrugtarealer
i forhold til ejendommens samlede areal, end tilfældet er for
de større gårde. Disse sidste driver mere på med korn og
andre afgrøder, der eventuelt kan sælges lige fra marken,
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hvilket også giver større mulighed for en udvidet x.nekani-
sering af driften. For de nævnte landbrugsregnskaber fandt
man således en samlet arbejdsudgift på 192 kr. pr. ha i korn-
markerne mod 606 kr. pr. ha i roernarkerne og 857 kr. pr. ha
for en kartoffelafgrøde (sorteringsarbej de medregnet). Det
kostede 167 kr. at få passet en hest, 206 kr. at få passet og
malket en ko årligt, ca. 5 kr. i pasningsudgifter for en høne
og 21 kr. pr. leveret slagterigris.

De samlede arbejdsomkostninger udgjorde 43 pct. af de
totale driftsudgifter for de pågældende landbrug.

De ændrede forhold mellem rentepenge og arbejdslønnin-
ger kan noget sammentrængt illustreres således: Den årlige
udgift til en fuldvoksen og dygtig karls løn, kost og ophold
svarer i dag til renten af ca. 125.000 kroner - for 15-20
år siden svarede udgiften til en karls kost og løn til renten
af ca. 40.000 kroner.
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Fodringskonsulenteni funktion!


