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Abstract  

The Danish agriculture companies are in a situation where financing, for the necessary investment 

for development and owner change, is getting harder to acquire. This creates a situation where 

generational change is almost impossible to achieve. The financing of the Danish agriculture 

primarily comes from mortgage loans and banks loans today.  

This thesis examines if the legal matters of different ownership models can help the next generation 

to find the necessary financing for entering the agricultural industry, and at the same time keep the 

tax benefits of having a private ownership model. It also examines, if new means of alternative 

financing can make it easier for the next generation to establish themselves. 

The Danish farmers have the advantage of a business taxation scheme. If the Danish farmer uses the 

limited company, it opens up the possibility for a limited investor to buy a part of the farm, but the 

farmer will lose the advantage of the Danish business taxation scheme. This thesis concludes that by 

using a limited partnership company, the same advantages can be kept for the farmer, and the investor 

can still be limited to his invested capital and thereby only be liable for the invested capital, if the 

company goes bankrupt. 

In conclusion, alternative financing can contribute in making it easier to get the necessary financing 

for buying a farm and, in many situations, to a lower interest rate then bank loans. Alternative 

financing can come from many sources, for instance slaughterhouses and animal feed manufactures. 

The primary financing will most likely still come from mortgage loans, and the farmers have to 

consider either taking in investors, or take loans in the government owned firm The Danish Growth 

Fund, who lends risk willing capital, but to a high interest rate. To do so the farmers need to make 

changes in their ownership models, into a model that makes it possible to take in investors. The 

limited partnership company seems like the best solution, because it allows the farmer to take in 

investors with limited shares, and at the same time lets the farmer keep his advantage of the Danish 

business taxation scheme.   
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Indledning 

Gennemsnitsalderen for selvstændige landmænd er stærkt stigende, og i 2017 var der kun 6,3 % 

landmænd under 40 år1. Samtidig oplever unge landmænd, der forsøger at etablere sig, at de møder 

en mur og får et rungende nej, når de går i banken for at låne til at etablere sig for.2  

Dertil er der igennem de seneste år kommet flere forskellige tiltag for at hjælpe de unge landmænd 

til at etablere sig. Derfor vil denne afhandling undersøge disse alternative finansieringskilder, og 

undersøge, hvordan de kan hjælpe den unge landmand til at etablere sig. Samtidig vil disse blive 

sammenlignet med traditionelle finansieringskilder, som typisk anvendes i landbruget, og der vil blive 

undersøgt, hvordan disse kan kombineres.  

Ud over dette er det interessant at undersøge de juridiske aspekter af, hvilke ejerformer der kan 

anvendes til at føre landbruget videre, uden at gå på kompromis med de skattemæssige fordele 

landbruget har ved de nuværende ejerformer.  

Derfor vil denne afhandling forsøge at konkludere, om de alternative finansieringskilder hjælper til 

den samlede finansiering af et gennemsnitslandbrug, og hvordan de juridiske rammer skal være, før 

et generations-/ejerskifte kan lykkes. Yderligere undersøges om disse ændringer kan foretages, uden 

at landbruget må acceptere, at det er på bekostning af nogle af de fordele, de har i dag.  

Opgaveformulering 

Dansk landbrug oplever en situation, hvor fremskaffelse af kapital til ejer- og generationsskifte er 

blevet sværere.  

Denne opgave vil derfor belyse de virksomhedsformer, som kan anvendes til erhvervelse af en 

landbrugsejendom, og hvordan anvendelsen af disse muliggør fremskaffelse af kapital fra investorer, 

samt andre finansieringskilder. Herunder vil kommanditselskabet kun blive medtaget i begrænset 

omfang.  

Ydermere undersøges, hvilke aktuelle finansieringskilder dansk landbrug kan anvende, herunder 

hvilke muligheder landbrugets samarbejdspartnere tilbyder. Det vurderes, i hvilket omfang disse 

finansieringskilder kan bidrage til den samlede finansiering af et landbrug. 

 
1 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25859 
2 https://finans.borsen.dk/artikel/1/257437/banker_siger_nej_til_unge_landmaend.html 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25859
https://finans.borsen.dk/artikel/1/257437/banker_siger_nej_til_unge_landmaend.html
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Problemfelt 

Danske landmænd har igennem de seneste år fået sværere ved at gennemføre ejer- og 

generationsskifter, da de har haft svært ved at tiltrække kapital hertil.3 Dette har bidraget til, at 

gennemsnitsalderen for selvstændige landmænd er stigende inden for alle driftsgrene i landbruget og 

situationen er nu, at der findes 7 gange så mange landmænd over 65 år end under 35 år.4  

Landbrugets primære ejerform er enkeltmandsvirksomheden,5 og den primære finansiering stammer 

fra bank og realkreditbelåning.6 Mange banker og kreditinstitutter har et pres på deres 

landbrugsportefølje, da flere landbrug er presset af dårlig egenkapital, og derfor er incitamentet til at 

optage nye landbrugskunder meget lavt.7 Landmænd der forsøger at etablere sig, kan derved føle, at 

de møder en mur, når de forsøger at opnå traditionel finansiering ved bank og realkreditinstitut, og 

det er derfor interessant at undersøge, om der findes alternativer til bankfinansiering. Nogle af disse 

alternative finansieringskilder vil også kræve, at landbrugets klassiske ejerstruktur som 

enkeltmandsvirksomheder ændres til en ejerstruktur, der tilgodeser passive investorer, som ikke 

ønsker at hæfte på samme måde som de aktive landmænd. Denne ændring vil kræve, at landmændene 

skal tage stilling til deres skattemæssige situation.  

 

Økonomisk problemformulering 

Specialets økonomiske aspekter giver anledning til følgende spørgsmål:  

• Kan danske landmænd med henblik på at øge likviditeten i driften og minimere 

finansieringsomkostningerne opnå finansiering via andre finansieringskanaler end traditionel 

bank- og realkreditfinansiering; og kan disse alternative finansieringskilder således anvendes 

til at styrke den samlede finansiering af ejer- og generationsskifte med henblik på, at øge 

antallet af ejer- og generationsskifter, samt overordnet set skabe bedre rammer for 

gennemførsel heraf? 

  

 
3 Danmarks nationalbank: Dansk Landbrug, kvartalsoversigt, 2 kvartal 2014 side 63 
4 Danmarks nationalbank: Dansk Landbrug, kvartalsoversigt, 2 kvartal 2014 side 68, og landbrugsavisen 
5 Danmarks nationalbank: Dansk Landbrug, kvartalsoversigt, 2 kvartal 2014 side 63 
6 Danmarks nationalbank: Dansk Landbrug, kvartalsoversigt, 2 kvartal 2014 side 66 
7 Danmarks nationalbank: finansiel stabilitet, 2. halvår 2018, side 19-20 
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Juridisk problemformulering 

Specialets juridiske aspekter giver anledning til følgende spørgsmål:  

• Kan en ændring i ejerform fra den traditionelle enkeltmandsvirksomhed give den nødvendige 

begrænsning i hæftelse, som muliggør inddragelse af passive investorer i ejerkredsen, og 

derved øge antallet af ejer- og generationsskifter; og kan dette skift af ejerform ske, uden at 

danske landmænd skal gå på kompromis ved at miste de skattemæssige fordele, som 

enkeltmandsvirksomheden tilbyder? 

Afgrænsning 

Kommanditselskabet er kun taget med i det omfang, det kan anvendes som driftsselskab. Erhvervelse 

af en landbrugsbedrift kræver en tilladelse af miljø- og fødevareministeren jf. landbrugslovens § 21, 

og det vides ikke, hvilke kriterier, der lægges til grund for at denne tilladelse gives. Partnerselskabet 

giver de samme muligheder som kommanditselskabet skattemæssigt, og kommanditselskabet er 

derfor ikke analyseret i denne afhandling som et alternativ til partnerselskabet og ligeledes er den 

skattemæssige fradragsbegrænsning for kommanditselskaber heller ikke uddybet. 

Interessentskabet er tillige omfattet af landbrugslovens §21, og der kan derfor ikke købes en 

landbrugsejendom i interessentskab uden en tilladelse fra miljø og fødevareministeren. 

Interessentskabet er dog stadig medtaget, da det er hyppigt anvendt som driftsselskab i landbruget i 

dag.  

Der er ikke medtaget noget om minkproduktion, da der ikke kunne findes nogle alternative 

finansieringskilder til de traditionelle, og dette derfor fandtes irrelevant ud fra problemformuleringen. 

I et stort omfang kan nogle af de opsatte modeller anvendes til finansiering af minkproduktion. Tillige 

er ræveproduktion ikke medtaget. Dette på grund af, at der kun findes en ræveproducent tilbage, som 

har en dispensation i ca. 5 år endnu, hvorefter der er totalforbud mod ræveproduktion i Danmark.89 

Opgaven forholder sig kun til dansk landbrug. Landbrug i udlandet eller dansk landbrugs 

investeringer i landbrug i udlandet er ikke medtaget. Tillige er landmænds andre investeringer ikke 

medtaget. Dermed forstås, at investeringer i biogasanlæg, vindmøller, solceller og boligudlejning 

ikke er medtaget, da dette heller ikke fandtes relevant ud fra problemformuleringen.  

 
8 http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2008/raeveopdraet-forbydes-i-danmark 
9 https://landbrugsavisen.dk/danmarks-sidste-r%C3%A6veavler-jeg-bliver-ved-til-jeg-d%C3%B8r-eller-loven-stopper-
mig 

http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2008/raeveopdraet-forbydes-i-danmark
https://landbrugsavisen.dk/danmarks-sidste-r%C3%A6veavler-jeg-bliver-ved-til-jeg-d%C3%B8r-eller-loven-stopper-mig
https://landbrugsavisen.dk/danmarks-sidste-r%C3%A6veavler-jeg-bliver-ved-til-jeg-d%C3%B8r-eller-loven-stopper-mig
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Opgaven tager dermed udgangspunkt i dansk landbrug, og det traditionelle landbrug. Opgaven er 

opsat ud fra den mest ”almindelige” eller nærmere det hyppigst forekomne landbrug efter data fra 

Danmarks Statistik og Seges. 

Familiehandler er ikke medtaget, på trods af at dette forekommer hyppigt i dansk landbrug. Der ligger 

i forvejen rigeligt med analyser af gavebeskatning, succession og andre familie- og nærtstående 

handelsmæssige fordele. Ydermere fandtes data omkring finansielle forhold i de individuelle familier 

svær at fremskaffe. Derfor er familiehandler ikke fundet relevant.  

Legater og stipendier er typisk så små, at deres bidrag til den samlede finansiering af et landbrug er 

så begrænset, at dette emne kun er beskrevet og ikke er medtaget yderligere i opgaven. Ydermere 

gives flere af disse legater og stipendier til landmanden personligt10, og skal derfor indregnes i hans 

egenkapital frem for landbrugets, i selskabsretlig forstand.  

Crowdfunding er et relativt nyt fænomen i Danmark, og data omkring dette er så begrænset, at det 

har været yderst svært at konkludere, i hvilket niveau et landbrug vil kunne anvende dette til 

finansiering. Derfor er crowdfunding kun medtaget i begrænset omfang. 

De skatteretlige forhold for den tidligere ejer er kun medtaget i det omfang, det er fundet relevant ud 

fra etablering for den nye ejer. Ligeledes er de skatteretlige forhold for en investor kun medtaget i det 

omfang, dette fandtes relevant for hans rolle som investor i en landbrugsbedrift. 

Opgaven forholder sig kun til danske selskabsformer, og ikke til udenlandske. Dette fordi den danske 

landbrugslov som udgangspunkt ikke medtager udenlandske selskabsformer, jf. landbrugslovens § 

20, og til dels fordi dette vil gøre opgaven alt for bred. 

Opgaven forholder sig generelt kun til de skattemæssige motiver for valg af selskabsform, og der er 

ikke medtaget særlovgivning. Herunder er der ikke medtaget beskatning af fri bil efter ligningslovens 

§ 16, stk. 4 og Tfs 1997,584, eller om landmanden i stedet vælger at ”låne sin bil til selskabet, 

hvorefter han bliver kompenseret efter gældende takster af selskabet”11. Det samme gælder for 

beskatning af fri telefon12 og andre særlige skatteretlige regler. Derfor er det ikke medtaget, om disse 

 
10 http://fruervadgaard.dk/, https://t2f.dk/praktisk-information/legater#plan-danmark-legat, 
11 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234870 
12 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234831 

http://fruervadgaard.dk/
https://t2f.dk/praktisk-information/legater#plan-danmark-legat
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234870
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234831


Side 9 af 101 
 

forhold er til fordel eller ulempe for landmanden eller ejeren af selskabet. Dette fordi opgaven vil 

blive for vidtgående, og fordi der ligger mange andre meget beskrivende rapporter på dette område.  

Anpartsindgrebet efter PSL §4 er begrænset beskrevet, da opgaven som tidligere anført kun tager 

hensyn til investorer som passive investorer, og landmanden/landmændene som aktive deltagere med 

et timeantal på over 50 pr. måned.  

I afhandlingen er der ikke medtaget muligheden for succession, 15 %-regel i familiehandel eller 

familiehandler. Grunden til dette er, at det er et område, som allerede i stort omfang er 

gennemarbejdet og der findes mange andre afhandlinger og faglitteratur omkring disse emner. Der 

kan blandt andet henvises til ”Etablering og finansiering i landbruget” udgivet af Videncentret for 

Landbrug, 2012, (2. udgave) 

Metodevalg 

Afhandlingen er lavet ud fra juridiske og erhvervsøkonomiske aspekter, og der er analyseret ud fra 

den erhvervsjuridiske metode.  

Der er anvendt en normativ undersøgelsesteknik13. Der er først indsamlet og beskrevet relevant data 

ud fra problemformuleringen, hvorefter denne data er analyseret og vurderet. Der kunne ikke 

anvendes en interventionsorienterede undersøgelse14, da dette krævede meget længere tid, og dette i 

stort omfang vil være enormt vidtgående. Opgaven er udarbejdet på et deduktivt grundlag, og 

arbejdsprocessen har foregået cirkulært.15 

Undersøgelsesdesign og dataindsamling 

Til den juridiske del af opgaven er der i så stort omfang som muligt anvendt primære retskilder. Der 

er også anvendt sekundære retskilder i det omfang, de primære retskilder ikke kunne dække 

undersøgelsens behov. Der har været stort fokus på pålideligheden af alle indsamlede data, og hvilke 

kilder disse data kom fra. Og det vurderes, at kilderne er meget pålidelige. Mindre pålidelige kilder 

er kun anvendt til at belyse problematikker og i introduktioner til relevante emner, og ikke i selve 

beskrivelsen eller analysen. Ingen mindre pålidelige kilder ligger til grund for nogle konklusioner. 

 
13 Den skinbarlige virkelighed, side 22 
14 Den skinbarlige virkelighed, side 22 
15 Den skinbarlige virkelighed, side 23 
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Empiri og data 

I opgaven er anvendt kvantitativt data. Den kvantitative data er blandt andet indhentet fra Danmarks 

Statistik, SEGES, relevante rådgivningsvirksomheder inden for landbruget og landbrugets 

andelsselskaber, som eksempler. Disse har bidraget i stort omfang til belysningen af finansieringer af 

landbruget, og på hvilke måder disse finansieringskilder bidrager til den samlede finansiering. Det er 

i så stort omfang som muligt forsøgt at anvende flere kilder til at støtte op om den kvantitative data, 

der er dog i vidt omfang tale om sekundært kvantitativt data. 

Juridiske forbehold 

Personoplysninger og information, der kunne eller kan anvendes til at identificere personer eller give 

indblik i deres personlige økonomi eller andre personoplysninger, er mørklagt og overstreget med 

sort, så disse informationer ikke længere kan anvendes til at identificere, hvilke personer eller 

virksomheder, de pågældende oplysninger vedrører.  

Personoplysninger har været forsvarligt gemt under undersøgelsen og er destrueret, efterhånden som 

de ikke længere var nødvendige for selve afhandlingen, og alt efter hvad der var aftalt med den enkelte 

person omkring deres data.  

Data og udleverede dokumenter er medtaget i opgaven under samtykke fra personen eller 

virksomheden, hvis oplysninger er anvendt. Og mørklagt og overstreget med sort i det omfang disse 

personer har ønsket dette.   

Den erhvervsjuridiske metode 

Afhandlingen er tværfaglig mellem erhvervsøkonomi og jura, og er udarbejdet ud fra den 

erhvervsjuridiske metode.16 Denne metode er en kombination af erhvervsøkonomisk metode og 

juridisk metode, hvorved problemformuleringen ud fra økonomisk teori er beskrevet, analyseret og 

vurderet, samtidig med at der er taget højde for de juridiske aspekter, som påvirker de givne 

scenarier.  

De juridiske aspekter i opgaven er behandlet ud fra den retsdogmatiske metode, som har det formål i 

den erhvervsjuridiske metode17 at klarlægge gældende ret. Den retsdogmatiske metode 18 er anvendt 

til at beskrive, systematisere og analysere retskilderne, for at kunne vurdere hvordan landmændene 

 
16 Metode på cand.merc.jur. studiet af Kim Østergaard, side 280 
17 Metode på cand.merc.jur. studiet af Kim Østergaard, side 281 
18 Den juridiske metode, side 224 
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kan ændre deres ejerforhold for at åbne op for de økonomiske løsningsforslag, som opstilles igennem 

afhandlingen. 

I afhandlingen forsøges der at finde løsningsmodeller til de finansieringsmæssige problemer i 

landbruget, imens der tages højde for de gældende juridiske rammer, som skal ligge til grund for, at 

de økonomiske løsninger kan gennemføres. Dette er en central del af den erhvervsjuridiske 

metode19  

Økonomisk teori 

Teoremet fremført af Modigliani og Miller, 1958, er meget velkendt og accepteret. Det bygger på, at 

en virksomheds kapitalstruktur ikke har betydning for værdien af virksomheden, så længe der ikke er 

skatter, konkursomkostninger, agentomkostninger, ineffektivitet i markedet, og/eller asymmetrisk 

information. Er der derimod en eller flere af de disse faktorer, der påvirker situationen, kan det få 

betydning for sammensætningen af virksomhedens kapitalstruktur.   

Myers og Majluf, ”The Pecking Order Theory” (1984), er en af de mest almindelige teorier inden for 

finansiering af virksomheder. Teorien bygger på, at virksomheden vil foretrække at finansiere sin 

virksomhed eller de fremtidige investeringer ved anvendelse af opsparet overskud frem for gæld. 

Kortfristet gæld frem for langfristet gæld, og gæld frem for egenkapital. Dette fordi ny egenkapital 

ved et udbud til investorer ikke vil være med perfekt information, og der vil være en asymmetri 

mellem den information, som virksomheden har, og den investorerne har. Derfor vil virksomheden 

risikere at udbyde ejerandele til underkurs. Lignende konstateringer er blevet fremført af Robert C. 

Merton i artiklen ”On the Pricing of Corporative Debt: The Risk Structure of Interest Rates” (1974). 

Her fremføres, at prisen på gæld bliver højere jo højere den samlede gæld er, eller modsat, jo mere 

egenkapital jo lavere pris for gæld. Dette ses skitseret som modeller nedenfor: 

 

 
19 Metode på cand.merc.jur. studiet af Kim Østergaard, side 279 
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Modeller fra Robert C. Merton “On the Pricing of Corporative Debt: The Risk Structure of Interest Rates” (1974) 

Ud fra ovennævnte teorier kan der udledes, at senior debt koster mindre end junior debt, samt at 

ansvarlige lån koster mere end junior debt. Og dermed kan følgende model opsættes: 

Model 1 

Prisen vil være den røde pil, og sikkerheden den grønne. Jo lavere sikkerhed desto højere pris, og 

omvendt. Den grønne pil er baseret på, hvorhenne tabet bliver realiseret i tilfælde af konkurs. Først 

vil egenkapitalen blive tabt, herefter ansvarlige lån, juniorlån og til sidst seniorlån.  

Lignende observationer er konstateret for det danske landbrug af Olsen og Pedersen i 

”Finansieringsforhold i Dansk Landbrug” (2011), som fremfører nedenstående model: 

 

Model anvendt i ”Finansieringsforhold i Dansk Landbrug” af Olsen og Pedersen, inspireret af Grosen (2011)  
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Statistik 

Gennemsnitsalderen for landmænd har været og er fortsat stigende. Gennemsnitsalderen er således 

steget fra 52 år i 1997 til 57 år i 201720. 69,9 % af landmændene er over 50 år, heraf 15,5 % over 70 

år21, hvilket betyder, at det må formodes, at størstedelen af landmændene bør overveje en exit strategi, 

enten ved generationsskifte eller salg.   

Ud af virksomhedsformerne inden for landbruget var der i 2016 30.63322 enkeltmandsvirksomheder, 

ud af samlet 35.67423, kapitalselskaber udgjorde 1584. 24 resterende var Interessentskaber, og andre 

former. 

De fleste danske landbrug fungerer i dag med 2 primære driftsgrene, jordbrug og husdyrproduktion. 

De 3 primære bedrifter inden for dansk landbrug er malkekvæg, grise og mark. Og langt de fleste 

bedrifter er blandede bedrifter med grise og mark eller malkekvæg og mark. I 2017 havde den 

gennemsnitlige griseproduktion et jordtilliggende på mellem 150 – 174,9 ha, og den gennemsnitlige 

mælkeproduktion tilsvarende. 25  

Jordprisen var i 2017 128.897 kr. pr. ha. i gennemsnit26. I 2018 var den 130.186 kr. pr. ha.27  

Hvis man ser nærmere på afkastet fra landbrugets 3 mest almindelige driftsgrene, malkekvæg, 

svineproduktion, og planteavl, finder man, at afkastet gennemsnitligt over de sidste 9 år næsten er 

ens for planteavl og malkekvæg. De sidste 9 år har malkekvæg haft et gennemsnitligt afkast på 2% 

inden ejeraflønning og finansieringsomkostninger, hvilket er næsten identisk med planteavl med et 

gennemsnitligt afkast for de sidste 9 år på 1,9 %. Svineproduktion ligger lidt højere med 2,4 %. Hvis 

vi kigger på de sidste 5 år, har planteavl lagt på 2,4 % i afkast, mens malkekvæg ligger på 2,8 %, og 

svineproduktion 3,42 %. 28 

 
20 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25859 
21 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25859 
22 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24087 
23 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24087 
24 Danmarks Statistik: Ejerforholdene i dansk landbrug er under forandring 
25 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/bedrifter 
26 Danmarks Statistik: https://www.statistikbanken.dk/LPRIS36 landbrugsjord, købspris, 2017 
27 Danmarks Statistik: https://www.statistikbanken.dk/LPRIS36 landbrugsjord, købspris, 2018 
28 Se bilag 9 og 10 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25859
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25859
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24087
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24087
https://www.statistikbanken.dk/LPRIS36
https://www.statistikbanken.dk/LPRIS36
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Hvis man undersøger malkekvægs afkastningsgrad for de sidste 2,5 og 9 år og opdeler produktionen 

i større og mindre besætninger, viser det en sammenhæng med, at jo større besætning jo større afkast. 

Det samme ses ved søer med smågrise produktion, og søer med integreret produktion. 29 

Der typisk en stor kapitalbinding i besætning, hvis man sammenligner statusværdier for december 

2018 udgjorde de 790 kr. pr. slagtesvin og i december 2019 1230 kr. pr. slagtesvin.30, en stigning på 

64,22 % 

Statistik til opsætning af modeller 

For at kunne give overblik over de forskellige finansieringsmuligheder, og de forskellige 

selskabskonstruktioner, vil der i denne afhandling tages udgangspunkt i en fiktiv landbrugsbedrift. 

Denne bedrift er udpeget ud fra muligheden for anvendelse af de forskellige finansieringsmuligheder, 

samt hyppigheden af den forekomne ejendom ud fra statistisk indsamlet af Danmarks Statistik31. I 

2017 var der 10.434 heltidsbedrifter, heraf 9.177 konventionelle landbrug32. Derfor er der valgt, at 

afhandlingen skal tage udgangspunkt i en konventionel bedrift. 

Der er valgt en svinebedrift, da Arla, Thise eller andre mejerier ikke yder finansiering, ny leverandør 

bonus eller lignende tiltag til opstart. Ved at tage udgangspunkt i en svinebedrift, kan disse 

muligheder som findes ved Tican, Danish Crown og andre aktører på markedet bedre demonstreres. 

Dette er på trods af, at malkekvægsbedrifter var den hyppigst forekomne i 2017 med 29 % af 

heltidsbedrifterne33. Svinebedrifterne dækker 23 % af alle heltidsbedrifter, planteavlsbedrifter 28 %, 

og resterende 20 % er kødkvæg, fjerkræ og pelsdyr.34 De fleste svinebedrifter har et jordtillæggende35, 

og derved vil de muligheder der er for finansiering af planteavlsbedrifter også kunne anvendes til de 

fleste svinebedrifter. 

 
29 Se bilag 9 og 10 
30 https://farmtalonline.dlbr.dk/Grid/uiGrid.aspx?Farmtal=221&ViewType=View&Start=31-12-2018&Slut=01-12-2019 
31 Danmarks statistik jordbrug 2017 
32 Danmarks Statistik jordbrug 2017, side 14 
33 Danmarks Statistik jordbrug 2017, side 14 
34 Danmarks Statistik jordbrug 2017, side 14 
35 Danmarks Statistik jordbrug 2017, side 24 

https://farmtalonline.dlbr.dk/Grid/uiGrid.aspx?Farmtal=221&ViewType=View&Start=31-12-2018&Slut=01-12-2019
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Af svinebedrifterne i 2018 udgjorde slagtesvin 46 %36 og er derfor den hyppigst forekomne i denne 

kategori, mod søer med integreret produktion (produktion med både slagtesvin og søer) som udgjorde 

13 %37, og søer med smågrise 37 %38.  

For slagtesvinsbedrifter er der taget udgangspunkt i Seges’ regnskabsstatistik39. Denne statistisk 

dækker over 1.426 regnskaber hvoraf 607 var fra slagtesvin40. Disse er herefter opdelt i 

besætningsstørrelser41, den hyppigt forekomne besætning ligger i intervallet 4000-8000 slagtesvin 

produceret om året, med 235 ud af 607. Der blev i gennemsnit produceret 10.499 slagtesvin ud fra 

gennemsnittet af alle regnskaberne, og da der er generelt en tendens til at bedrifterne bliver større og 

større42 vil denne afhandling tage udgangspunkt i tallene fra de 142 besætninger med en 

slagtesvineproduktion på over 12.000 slagtesvin om året. Den gennemsnitlige produktion for disse 

bedrifter ligger på 21.894 slagtesvin årligt produceret.  

Økonomiske aspekter 

Kapitalfremskaffelse og finansiering i landbruget 

Den nuværende finansiering af dansk landbrug 

Landbrugets samlede gæld udgjorde 341.196,9 mio. kr. i 2017. Heraf var størstedelen 

realkreditbelåning på i alt 245.474,9 mio. kr. og bankbelåning på 62.688,2. mio. kr. Den resterende 

belåning er fra andre. 43 Gældsprocenten var 66 %.44 Dog findes der mange landbrug, som har en 

langt højere gældsprocent, især ved svineproducenterne. Der var i 2017 190 bedrifter med negativ 

egenkapital, altså en gældsprocent på over 100 %45, og den gennemsnitlige gældsprocent for 

svineproducenter var 84 %. 

 
36 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29455&sid=jordbrug2018 side 25 
37 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29455&sid=jordbrug2018 side 25 
38 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29455&sid=jordbrug2018 side 25 
39 https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/oekonomiske-analyser/driftsresultater-priser-
prognoser/sider/ov_16_7440_Driftsresultater2015.aspx 
40 https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Oekonomiske-analyser/Driftsresultater-priser-
prognoser/Sider/Landbrugetsdriftsresultater2015.aspx … Tabel 6 – svin, side 1 
41 https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Oekonomiske-analyser/Driftsresultater-priser-
prognoser/sider/ov_16_7440_Driftsresultater2015.aspx.. Tabel 8  
42 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25859 
43 http://www.statistikbanken.dk/JORD8 
44 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28047 
45 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=31398 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29455&sid=jordbrug2018
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29455&sid=jordbrug2018
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29455&sid=jordbrug2018
https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/oekonomiske-analyser/driftsresultater-priser-prognoser/sider/ov_16_7440_Driftsresultater2015.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/oekonomiske-analyser/driftsresultater-priser-prognoser/sider/ov_16_7440_Driftsresultater2015.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Oekonomiske-analyser/Driftsresultater-priser-prognoser/Sider/Landbrugetsdriftsresultater2015.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Oekonomiske-analyser/Driftsresultater-priser-prognoser/Sider/Landbrugetsdriftsresultater2015.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Oekonomiske-analyser/Driftsresultater-priser-prognoser/sider/ov_16_7440_Driftsresultater2015.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Oekonomiske-analyser/Driftsresultater-priser-prognoser/sider/ov_16_7440_Driftsresultater2015.aspx
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25859
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Ud fra statistik indsamlet af Danmarks Statistik, fra realkreditinstitutters udlån, pengeinstitutters 

udlån, såvel som landbrugets egne oplyste tal46 kan vi udregne, at de gennemsnitlige renteudgifter til 

realkreditlån er 1,39% og de gennemsnitlige renteudgifter til pengeinstitut er 4,46%. 

Dette stemmer overens med den økonomiske teori, og den tidligere opsatte model:  

 Model 1 

Altså seniorgælden udlånt af realkreditinstitutter er klart den billigste, og pengeinstitutters udlån er 

dyrere end seniorlån. Der foreligger ingen statistik om ansvarlige lån, men disse vil naturligvis være 

endnu engang dyrere.  

Realkreditbelåning og banklån 

Der er 4 kreditinstitutter, som yder realkreditbelåning til landbrug: Nordea Kredit A/s, DLR Kredit 

A/s, realkredit Danmark A/s og Nykredit A/s.47 Et landbrug kan få realkreditbelåning ud fra en samlet 

vurdering af jord, bygninger, inventar og besætning såfremt dette indgår i driften af ejendommen. 48 

I modsætning til mange andre lånetyper, er realkreditbelåning uopsigeligt for långiver, medmindre 

der sker misligholdelse.49 

Realkreditbelåning er den største lånekilde for dansk landbrug og udgjorde i 2018 245.172,8 mio. kr. 

af landbrugets samlede gæld på 337.124,6 mio.50 kr. altså 72,7 % af den samlede gæld. Og udgør 

derfor den væsentligste del af landbrugets finansiering. Samtidig er realkreditbelåning typisk den 

billigste finansiering landbruget har adgang til som nævnt tidligere.  

Realkredit Danmark yder op til 6051 % realkreditbelåning, og det samme er tilfældet for Nordea 

kredit52. DLR53 yder op til 70 % ligesom det er tilfældet ved Nykredit54, men dette kræver i begge 

 
46 Se bilag 4 
47 Landbrugshåndbogen, side 13 
48 Landbrugshåndbogen, side 13 
49 Landbrugshåndbogen, side 18 
50 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp 2018 renteudgifter og gæld 
51 https://www.rd.dk/da-dk/erhverv/Ejendomstyper/Pages/Landbrug.aspx 
52 Finansieringsforhold i Dansk Landbrug, side 20 
53 http://www.dlr.dk/landbrug 
54 Finansieringsforhold i Dansk Landbrug, side 18 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
https://www.rd.dk/da-dk/erhverv/Ejendomstyper/Pages/Landbrug.aspx
http://www.dlr.dk/landbrug
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tilfælde, at der sættes yderligere sikkerhed for de 10 %, som rækker ud over de 60 %55. DLR, har et 

krav om personlig hæftelse, hvor der hæftes personligt for lånet med hele låntagers formue56, hvilket 

kan få betydning for mulighederne for inddragelse af investorer. 

Der er rigtig mange valg, der skal foretages i forbindelse med realkreditbelåning. Skal lånet være F1, 

F5, CIBOR3M 2027 IO eller 1 % 2050 IO? Skal lånet være i danske kr. eller euro? Skal noget, eller 

hele lånet være fast eller variabelt? Skal der være afdragsfrihed? For den ny-etablerende landmand, 

er det uhyre vigtigt, at der tages stilling til, hvilke lån der skal tages, når det kommer til 

realkreditbelåning, da realkreditbelåning udgør klart størstedelen af den nyetablerede landmands 

fremmedfinansiering.   

Afdragsfrihed 

Da den ny-etablerende landmand i flere tilfælde vil blive nødt til at låne ansvarlig lånekapital og/eller 

risikovillig lånekapital af vækstfonden eller andre, for at kunne etablere sig, vil afdragsprofilen på 

realkreditbelåningen være væsentlig. Hvis der kan aftales en afdragsfrihed i en given periode, vil det 

gøre det muligt for den ny-etablerende landmand at afdrage på den yderste del af gælden først, og 

dermed spare de meget højere renteomkostninger, jf. den økonomiske teori, som tidligere beskreven.  

Fast eller variabel rente 

I 2014 var næsten alt gælden i dansk landbrug variabel57 og flere vurderede, at denne variable rente 

udgjorde en meget høj trussel for dansk landbrug. Per H. Hansen, professor på CBS, udtalte sig i 2014 

omkring den variable gæld i dansk landbrug således: ”Hvis renten skulle begynde at stige, ville det 

blive meget svært”58. Valget mellem fast og variabel rente, giver også landmanden mulighed for en 

konverteringsgevinst, hvis renten skulle stige. I Seges’ rapport: ”Once in a Lifetime” (2015), vurderes 

der, at konverteringsgevinsten ved en 1% rentestigning for 30 års 2% lån vil være 90.000 kr. pr. mio. 

kr. lånt.59 

Bidragssatser 

Ud over renten skal der tages stilling til bidragssatser. I 2017 lå den gennemsnitlige bidragssats på 

 
55 https://finansdanmark.dk/gode-raad/forstaa-dit-realkreditlaan/laanegraenser-loebetider-og-afdragsfrihed/ 
56 DLR: Generelle lånevilkår og låntyper i DLR-kredit, side 6 
57 Danmarks nationalbank: Dansk landbrug, kvartalsoversigt 2, kvartal 2014, side 63 
58 https://politiken.dk/indland/art5042292/Landbrugets-gigantg%C3%A6ld-er-en-tikkende-bombe-under-bankerne 
59 Seges rapport ”Once in a Lifetime” (2015) 

https://politiken.dk/indland/art5042292/Landbrugets-gigantg%C3%A6ld-er-en-tikkende-bombe-under-bankerne
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1,05 procent.60 Der er også forskel på, om der er tale om en planteavlsbedrift, da der her er en tildens 

til, at der betales 0,98 %,61 mens der ved grise og mælkebedrifter betales 1,4%62 

 

Uddrag fra DLR-kredit prisblad november 201963 

DLR Kredit har en prisstruktur for bidragssatser, som stemmer fuldkommen overens med den 

økonomiske teori; jo højere belåning, desto højere udgifter til fremmedfinansiering. For den ny-

etablerende landmand der skal finde fremmedfinansiering, har disse bidragssatser ikke væsentlig 

betydning, da prisen på alternativer til realkreditbelåning er væsentligt højere. Den ny-etablerende 

landmand vil derfor skulle forsøge i størst muligt omfang at opnå realkreditbelåning. Der gives dog 

en rabat på 0,15 %, hvis der er kundeforhold til et samarbejdende pengeinstitut64. Hvis lån af typen 

F1 eller F2 vælges, er der en øget bidragssats på 0,35%65 og for lån i euro er der 0,20 % tillæg. 

Finansieringen af landbruget vil ud fra DLR’s prisstruktur se ud som følgende efter gældsprocent: 

 

 
60 Seges bidragssatser for heltidsbedrifter 2017 – niveau og spredning, side 2 
61 Seges bidragssatser for heltidsbedrifter 2017 – niveau og spredning, side 3 
62 Seges bidragssatser for heltidsbedrifter 2017 – niveau og spredning, side 4 
63 DLR Kredit prisblad november 2019, side 1 
64 DLR Kredit prisblad november 2019, side 1 
65 DLR Kredit prisblad november 2019, side 1 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

P
ri

s

Gældsprocent

Pris på realkreditbelåning



Side 19 af 101 
 

Dette stemmer fuldkommen overens med den økonomiske teori som tidligere beskreven. 

Yderligere kan det ud fra tal fra Danmarks Statistik og Seges66 udregnes, at de gennemsnitlige 

renteudgifter til realkreditlån er 1,39% og de gennemsnitlige renteudgifter til pengeinstitut er 4,46%. 

Denne renteudgift på 1,39 % med tillæg af en bidragssats på 1,5 % fratrukket 0,15 % 

fordelskunderabat giver en renteudgift på 2,74 % ved 60-80% belåning. 

Pengeinstituts lån 

Ud over kreditforeningslån kan landbruget få pengeinstituts lån. Der er ikke faste retningslinjer for, 

hvor meget et givent landbrug kan låne i pengeinstituttet, da dette afhænger af en kreditvurdering.67 

Pengeinstituttets belåning kan opdeles i lang og kortfristet, og i banklån, kassekredit, sæsonkredit 

osv.  

Renten for pengeinstituttets belåning varierer og som tidligere nævnt var gennemsnittet i 2018 ca.  

4,46%68. I forhold til afhandlingens videre forløb, vil det antages, at den ny-etablerende landmand 

kan blive kreditgodkendt, og har de nødvendige forudsætninger herfor. Ydermere antages det, at han 

kan opnå en rente på 5% ved 75 % belåning, og at renten stiger med 0,5 % pr. 5 % yderligere belåning 

ud fra den økonomiske teori.  

Ud fra tal fra Danmarks Statistik69 kan følgende beregnes: 

 

Der er en generel tendens til, at landbrugets gæld til pengeinstitutter falder. Dette stemmer overens 

med, som tidligere beskreven, at pengeinstitutterne er mere restriktive med udlån til landbrug. Da 

landbrugets gæld til pengeinstitutterne dækker over kassekredit, såvel som banklån, vil der antages, 

at en nyetableret landmand kun vil kunne opnå 10 % bankfinansiering og en kassekredit til at dække 

 
66 Bilag 4 og 5 
67 Generelle lånevilkår og lånetyper i DLR Kredit side 30 
68 Bilag 4 og 5 
69 Se bilag 4 
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den løbende drift, og at det samlede lån ved bankinstitutter ikke kan overgå 15 % af den samlede 

finansiering. Herefter vil vores finansieringskurve for fremmedkapital se ud som følgende:  

 

Hvilket stemmer overens med den økonomiske teori.  

Vækstfonden 

Vækstfonden yder risikovillig kapital, som overfor kreditorer kan anses som egenkapital for 

bedriften. Der er tale om ansvarlig lånekapital, altså efterstillet lån.  

Etableringslånet: Dette lån er kendetegnet ved at være ansvarlig lånekapital, altså et efterstillet lån, 

som er uopsigeligt fra långivers side70 Der kan lånes 15 % som udgangspunkt. I særlige tilfælde kan 

der lånes 20 %. Lånet forrentes 2-3% højere end det foranstående banklån.  

Vækstlånet: Ud over etableringslånet kan der også lånes et vækstlån. Vækstlånet er også efterstillet 

anden lånefinansiering.71 Prisen er ligeledes højere end den foranstående lånefinansiering med cirka 

2 procentpoint.  

Dansk Landbrugskapital: Ud over Vækstfondens egne lånetyper administrerer Vækstfonden også 

Dansk Landbrugskapital, som også fungerer som ansvarlig lånekapital.72 Dansk Landbrugskapital har 

- i modsætning til vækst- og etableringslånet - ingen grænse for, hvor stor en andel de vil belåne i 

 
70 https://vf.dk/finansiering-til-landbrug/etableringslaan/ 
71 https://vf.dk/finansiering/vaekstlaan/ 
72 https://vf.dk/finansiering-til-landbrug/dansk-landbrugskapital/ 
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landbruget, men prisen for lånet er 8-12 %.73 Selve lånerammen er 8 år. Lånet kan anvendes til 

ejerskifter, køb af ejendomme osv., og lånebeløbet skal være på minimum 2. mio. kr. 

Finansieringskurven for vækst- og etableringslån vil se ud som følgende: 

 

Hvilket stemmer overens med den økonomiske teori, hvor ansvarlig lånekapital vil være dyrere end 

den bagvedstående juniorgæld, og den herefter bagvedstående seniorgæld. 

Sælgerpantebrev og investorer 

Investorer: Som udgangspunkt kan en investor investere i det nyetablerede landbrug på 2 måder, 

enten ved et lån eller ved at købe en del af ejerskabet. Ved køb af en del af ejerskabet, vil ”prisen” 

for den nyetablerede landmand være afkastet for den ejerandel investoren ejer. En investor kan 

investere som et lån med en given rente og efter de betingelser, som den nyetablerede landmand og 

den eksterne investor kan blive enige om.74 Der findes flere forskellige investorer, som ønsker 

forskellige scenerier for, hvordan en investering skal anvendes eller foregå. Eksempelvis kan nævnes 

et scenarie, hvor investoren køber ejendommen, og lejer den ud til den unge landmand. Dette minder 

meget om scenarier fra Agro-fonden og Den Økologiske Jordbrugsfond.75  

Et andet scenarie er, hvor investoren investerer i et selskab, hvor den unge landmand og investoren 

hver især ejer en andel af selskabet, og får et afkast alt efter hvordan selskabet præsterer. Investoren 

 
73 Seges: Investeringscases og lånemuligheder med Dansk Landbrugskapital side 2 
74 Seges notat: Cases - Finansiering med ekstern investor, side 1-4 
75 https://fodevarewatch.dk/Landbrug_Fiskeri/article7025830.ece 
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vil typisk være passiv, og landmanden aktiv. Fordelingen kan være, at landmanden ejer majoriteten 

og kontrollen, og investoren ejer en andel, som giver ham ret til afkast ud fra den mængde kapital 

hver af de 2 har indskudt i selskabet.76 

Sælgerpantebreve: Den sælgende landmand kan vælge at lade en del af salgssummen stå i 

ejendommen, som så afdrages af den ny-etablerende landmand over en periode. På denne måde vil 

den sælgende landmand kunne finansiere en del af den ny-etablerende landmands køb af 

ejendommen. Perioden kan være op til 10 år77, og beskatningen sker løbende i løbet af 

afdragsperioden78. Hvilken finansiering, sælgerpantebrevsmodellen løfter, er op til, hvad der aftales 

mellem den sælgende og den ny-etablerende landmand. Der kan være tale om et alternativ til banklån 

med sikkerhed i ejendommen, eller risikovillig kapital og dermed et alternativ eller supplement til 

Vækstfondens finansieringsmuligheder. Hvad renten skal være skal også aftales. Det vil klart være 

mest interessant for den nyetablerede landmand, at der er tale om risikovillig kapital, og det kan blive 

nødvendigt for den sælgende landmand at yde risikovillig kapital for at komme af med ejendommen. 

De nationale ordninger 

En del af EU-midlerne sættes til side for at støtte unge nyetablerede landbrugere, i en ordning som 

kaldes Ung støtte. Beløbet er på 1.100 kr. og gives for de første af op til 90 ha. Kravene for, at en 

nyetableret kan modtage beløbet, er, at der ikke har været en tidligere etablering hverken som selskab 

eller enkeltperson. Dog skal etableringen være af landbrugsmæssig karakter, og en etablering som 

murer, eller maskinstation vil ikke tælle med. Udover det skal personen være under 40 år ved 

ansøgningen om Ung støtte. Støtten kan gives til personselskaber, såvel som kapitalselskaber, men 

kræver at den unge nyetablerede har bestemmende indflydelse. Beløbet gives i 5 år, og vil dermed 

maximalt udgøre 495.000 kr. 79 Tilskuddet gives sammen med grundbetalingen.80  

Beløbet kan ikke gives, hvis der allerede er sket en etablering. Dette kan give problemer, hvis den 

unge landmand eksempelvis starter med et dyrehold, inden han begynder på markdrift. Tilskuddet 

 
76 https://landbrugsavisen.dk/med-investor-ombord-landbrug-handler-om-afkast-og-forrentning-f%C3%B8lelserne-er-
til-familien 
77 https://landbrugsavisen.dk/v-ordf%C3%B8rer-jubler-finanslov-letter-generationsskifter-i-landbruget 
78 https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2019/december/logf-roser-regeringen-for-saelgerpantebreve og jf. finansloven 2020 
§ 35 
79 Miljø og fødevareministeriet: Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019 
80 https://lbst.dk/tilskudsguide/unge-nyetablerede-landbrugere/#c29719 

https://landbrugsavisen.dk/med-investor-ombord-landbrug-handler-om-afkast-og-forrentning-f%C3%B8lelserne-er-til-familien
https://landbrugsavisen.dk/med-investor-ombord-landbrug-handler-om-afkast-og-forrentning-f%C3%B8lelserne-er-til-familien
https://landbrugsavisen.dk/v-ordf%C3%B8rer-jubler-finanslov-letter-generationsskifter-i-landbruget
https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2019/december/logf-roser-regeringen-for-saelgerpantebreve
https://lbst.dk/tilskudsguide/unge-nyetablerede-landbrugere/#c29719
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kan ikke gives til hold af dyr. Samtidig kan tilskuddet ikke gives, hvis landmanden etablerer sig med 

landbrugsaktivitet, inden tilskuddet søges, og hold af dyr er netop landbrugsmæssig aktivitet.  

Ud over Ung støtten, kan der samtidig modtages den almindelige grundbetaling samt et eventuelt 

økologitillæg på 870 kr. og et omlægningstilskud 1200 kr. pr. ha. i de første 2 år. Fra 2019 har det 

ikke været muligt at søge om omlægningstilskud til allerede etablerede økologer.81 Derfor bør det 

også tages med i overvejelserne, om den nyetablerede landmand ønsker at inddrage nye arealer inden 

for en overskuelig fremtid. Hvis landbruget allerede er økologisk, kan en overtagelse af dette landbrug 

lukke for den unge landmands mulighed for at modtage omlægningstilskud.  

Delkonklusion de nationale ordninger 

De nationale ordninger er kendetegnet ved, at udbetalingen først kommer efter et overstået vækstsår 

og sammen med grundbetalingen, og da denne ordning maximalt udgør 495.000 med udbetaling over 

5 år, og udbetalingen, sker et år efter ansøgningen,82 vil betydningen for ejer- og generationsskifte 

være meget begrænset, da det ikke giver landmanden opstartskapital. Der vil snarere blot være tale 

om en merindtægt, som kan medregnes i dette omfang.  

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond og Agro-fonden 

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er en ny fond, der blev stiftet i 2017,83 og fondens formål er at 

købe samt omlægge konventionelt landbrug til økologi. Dette sker ved, at de finder en ung landmand, 

som ønsker at omlægge en ejendom fra konventionel drift til økologisk, og samtidig ønsker at 

overtage ejendommen enten ved generationsskifte eller ejerskifte. Herefter erhverver Danmarks 

Økologiske Jordbrugsfond ejendommen, og forpagter den ud til den unge landmand.84 Ejendommen 

bliver realkreditbelånt, og forrentes med 4,5 % for den del, som fonden skyder ind. Den unge 

landmand har herefter forkøbsret til ejendommen. 

Lignende modeller udbydes af Agro-fonden, som er et samarbejde mellem Dansk Farm Management 

A/s og AP Pension.85 AP Pensions krav til forrentning er 5,2 % på jord og 6,5 % på bygninger, og 

ejendommen bliver 100 % finansieret af Agro-fonden. Disse finansieringsmodeller differentierer sig 

 
81 https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/#c29570 
82 https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22756 
83 http://jordbrugsfond.dk/historie-formaal-baggrund/ 
84 https://okologi-kongres.dk/wp-content/uploads/2017/12/F6-Kim-Quist-D%C3%98J_pr%C3%A6sentation.pdf 
85 http://www.agrofond.dk/om-dansk-farm-management.aspx 

https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/#c29570
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22756
http://jordbrugsfond.dk/historie-formaal-baggrund/
https://okologi-kongres.dk/wp-content/uploads/2017/12/F6-Kim-Quist-D%C3%98J_pr%C3%A6sentation.pdf
http://www.agrofond.dk/om-dansk-farm-management.aspx
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væsentligt fra traditionel finansiering i landbruget, da landmanden i denne situation vil agere 

forpagter med en tilbagekøbsklausul.86 

Delkonklusion Danmarks Økologiske Jordbrugsfond og Agro-fonden 

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond og Agro-fonden er deciderede alternativer til den traditionelle 

bank- og realkredit finansiering. I modsætning til langt de fleste andre undersøgte finansieringskilder, 

finansierer Danmarks Økologiske Jordbrugsfond hele købet. Der er derfor intet behov for 

realkreditinstitut belåning, og bankfinansiering er kun nødvendigt som driftskredit, og kun i det 

omfang, finansieringen ikke kan opnås igennem alternative finansieringskilder. 

Andelsselskaber og landbrugets samarbejdspartnere som finansieringskilder 

Flere andelsselskaber og andre aktører tilbyder nu en del forskellige former for finansiering af deres 

produkter til landbruget, eller en mere generel finansiering til landbruget. Dette gælder såvel 

selskaber, der er modtagere af landbrugsprodukter, som selskaber der sælger produkter til landbruget. 

Mange af disse alternative finansieringskilder er yderst interessante for nuværende og kommende 

landmænd, da de bidrager med billige alternativer til en sæson- eller kassekredit. 

I 2018 udgjorde anden gæld i landbruget 31.848,5 mio. kr.87 af en samlet gæld på 337.124,6 mio. 

kr.88 Renteudgifterne til anden gæld udgjorde 744,5 mio. kr.,89 hvilket betyder, at den gennemsnitlige 

finansieringsomkostning hertil var ca. 2,3 %, som sammenlignet med bankfinansiering er lavt. Dette 

skyldes formentligt, som Olsen og Pedersen90 fremfører, at landbruget har en lang kredittid fra 

leverandører af varer og tjenesteydelser. For eksempel kan der nævnes, at Vestjyllands Andel yder 

kredit på løbende halve måned + 12 dage.91 Det samme gør sig gældende ved DLG.92 Derfor er en 

del af landbrugets kassekredit også finansieret ved, at landmanden har nogle fordelagtige 

handelsbetingelser. Dette er formentligt noget af forklaringen på, at renten på anden gæld er lavere, 

 
86 http://www.agrofond.dk/vi-tilbyder.aspx 
87 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 jordbruget økonomi, anden gæld 2018, gæld i alt 
2018 og renteudgifter anden gæld 
88 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 jordbruget økonomi, anden gæld 2018, gæld i alt 
2018 og renteudgifter anden gæld 
89 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 jordbruget økonomi, anden gæld 2018, gæld i alt 
2018 og renteudgifter anden gæld 
90 Finansieringsforhold i Dansk Landbrug, side 37 
91 Se bilag 6 
92 Se bilag 7 og https://www.dlg.dk/Services/Handelsbetingelser/Handelsbetingelser---k%C3%B8b-hos-DLG 

http://www.agrofond.dk/vi-tilbyder.aspx
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.dlg.dk/Services/Handelsbetingelser/Handelsbetingelser---k%C3%B8b-hos-DLG
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end renten på bankfinansiering. Noget af den anden gæld kan også forklares som kontraktgæld; mere 

om dette straks nedenfor. 

Danish Crown og Tican 

Danish Crown en række initiativer til at hjælpe generationsskifter eller salg – og en dermed en ny 

leverandør – på vej.  Blandt andet gives der et etableringstilskud på 30 øre pr. leveret kg. i år 1 og 10 

øre pr. kg. i år 293. Alternativt til etableringstilskuddet kan landmanden modtage et væksttillæg, som 

giver 30 øre pr. kg. første år, og 20 øre pr. kg. år 2.94 Dette kræver dog, at landmanden, som den yngre 

landmand overtager fra, ikke har leveret til Danish Crown.  

Hvis landmanden bygger en ny stald, kan han modtage 15 øre i 5 år pr. kg,95 og der vil kunne lånes 

650 kr. pr. stiplads af Danish Crown.96 Dette vil dog kun være aktuelt for den ny-etablerende 

landmand, i det omfang han ønsker at udvide i forbindelse med etableringen.  

Lignende initiativer ses hos Tican. Her gives en velkomstbonus på 25 øre pr. kg. år 1 og 10 øre. pr. 

kg. år 2, samt en garanti for minimum 80 øre pr. kg. i restbetaling.97 Tican har også et væksttillæg, 

som ikke kan kombineres med velkomstbonussen nævnt ovenfor. Væksttillægget udgør 20 øre pr. kg. 

for nye kg. Tican yder desuden, ligesom Danish Crown, et tillæg for store leverancer. 

Ud over dette tilbyder Danish Crown finansiering af indkøbte smågrise til 4% p.a. med et 

kontraktgebyr på 1 kr. pr. gris,98 og netop denne finansiering er yderst populær. I 2011 finansierede 

de 1,8 mio. smågrise om året.99 Det samme ses ved Tican, som har et tilsvarende produkt100, og 

finansierer 200.000-250.000 grise om året.  

Denne finansiering af smågrise fungerer som flydende likviditet, da langt de fleste smågrise bliver 

handlet på kontrakt, og hermed bliver afregnet ud fra de interne noteringer i landbruget, typisk 

puljepris, beregnet notering, Nordwest notering.101 Der kan også være tale om en kombination af 

forskellige noteringer. Dette faktum gør, at likviditeten fra en smågrisefinansiering vil være flydende. 

 
93 https://www.danishcrown.dk/presse/nyheder/stoerre-bonus-til-nye-medlemmer/ 
94 https://www.danishcrown.dk/presse/nyheder/saadan-fungerer-vaeksttillaegget/ 
95 https://www.danishcrown.dk/ejer/svineleverandoer/afregning/vaekstpakke-mulighed-for-ekstra-tillaeg/nyhus-og-
ombygningstillaeg/ 
96 https://www.danishcrown.com/news/danish-crown-klar-med-200-millioner-kroner-til-nye-stalde/ 
97 https://www.tican.dk/til-leverandoerer/tilbud-til-leverandoerer/ 
98 https://www.danishcrown.dk/ejer/svineleverandoer/finansiering-af-indkoebte-smaagrise/ 
99 https://landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2011/4/15/DCfinansierer150000griseommaaneden.htm 
100 https://landbrugsavisen.dk/slagterierne-finansierer-flere-dyr 
101 https://www.notering.dk/WebFrontend/SmaagriseNotering.aspx 

https://www.danishcrown.dk/ejer/svineleverandoer/afregning/vaekstpakke-mulighed-for-ekstra-tillaeg/nyhus-og-ombygningstillaeg/
https://www.danishcrown.dk/ejer/svineleverandoer/afregning/vaekstpakke-mulighed-for-ekstra-tillaeg/nyhus-og-ombygningstillaeg/
https://www.danishcrown.com/news/danish-crown-klar-med-200-millioner-kroner-til-nye-stalde/
https://www.tican.dk/til-leverandoerer/tilbud-til-leverandoerer/
https://landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2011/4/15/DCfinansierer150000griseommaaneden.htm
https://landbrugsavisen.dk/slagterierne-finansierer-flere-dyr
https://www.notering.dk/WebFrontend/SmaagriseNotering.aspx


Side 26 af 101 
 

Eksempelvis var den beregnede notering for en 7 kg. gris i uge 1 2019, 155 kr. pr. stk. og i uge 45 

2019, 321 kr. pr. stk.102  Dette betyder, at hvis vores landmand med en produktion på ca. 10.000 

slagtesvin køber omkring 600 grise med 3 uger mellem leveringerne, vil denne finansiering i uge 1 

udgøre 93.000 kr. for den pågældende leverance, og i uge 45 udgøre 192.600 kr. for denne leverance. 

Altså vil denne type finansiering variere afhængigt af prisen på grisen, og der er dermed også tale om 

en flydende kredit, som er med til at udjævne konjunkturer. 

Prisen på finansiering af indkøb af smågrise 

Både hos Danish Crown og Tican gælder 4 % + 1 kr. i kontraktgebyr, samt et krav om at øremærke 

eller randklippe grisenes ører. Hvis vi antager, at landmanden kan øremærke eller randklippe 2 grise 

i minuttet, og en times arbejde koster 250 kr. i timen, vil dette udgøre ca. 2 kr. pr. gris. Finansieringen 

vil herefter være 4% + 3 kr. pr. gris. Som nævnt tidligere varierer prisen på indkøb af smågrise meget. 

Ved 155 kr. pr. gris i uge 1 2019103 vil disse 3 kr. pr gris altså udgøre en udgift på ca. 1,9 %, hvilket 

bringer den samlede finansieringsomkostning op på 5,9 %. Sammenlignet med vores alternativ, som 

må være bankrente, vil landmanden altså skulle forhandle en rente med banken, som er lavere end 

hans tilsvarende finansieringsomkostning ved Danish Crown eller Tican. Hvis landmanden derimod 

kun kan øremærke 1 gris i minuttet, vil denne udgift udgøre ca. 3,9 %, og de samlede 

finansieringsomkostninger vil altså derfor være 7,9 %. 

Da denne finansieringsmodel er flydende og bygger på prisen på grisen, vil de samlede 

finansieringsomkostninger for øremærkning / randklipning variere efter prisen på grisen, så den i uge 

45 2019,104 hvor prisen var 321 kr. pr. stk., kun vil udgøre 0,9 % + 4 %, altså 4,9% i alt, og dermed 

vil landmanden være meget bedre stillet, når prisen på indkøb af grise er høj. Prisen på denne løbende 

finansiering vil derfor differentiere sig positivt fra den økonomiske teori, da mere finansiering giver 

en lavere finansieringsomkostning. Dermed fungerer finansiering af smågrise ved Tican og Danish 

Crown i praksis prismæssigt modsat af en den klassiske finansiering, da landmanden giver en lav 

finansieringsomkostning, så længe prisen på grisen og dermed trækket på finansieringsaftalen er høj, 

og en høj pris når det er modsat; alt afhængigt af hvor hurtig landmanden er til at øremærke.   

 
102 https://svineproduktion.dk/Viden/Paa-
kontoret/Oekonomi_ledelse/Beregningsvaerktoejer/Udvikling_smaagrisenoteringen 
103 https://www.notering.dk/WebFrontend/SmaagriseNotering.aspx 
104 https://www.notering.dk/WebFrontend/SmaagriseNotering.aspx 

https://svineproduktion.dk/Viden/Paa-kontoret/Oekonomi_ledelse/Beregningsvaerktoejer/Udvikling_smaagrisenoteringen
https://svineproduktion.dk/Viden/Paa-kontoret/Oekonomi_ledelse/Beregningsvaerktoejer/Udvikling_smaagrisenoteringen
https://www.notering.dk/WebFrontend/SmaagriseNotering.aspx
https://www.notering.dk/WebFrontend/SmaagriseNotering.aspx


Side 27 af 101 
 

I 2017 var gennemsnittet for indkøb af smågrise 402 kr. og prisen for denne finansiering vil derfor 

være 0,75% + 4 % = 4,75 %  

Sammenligning af Danish Crown og Tican 

Danish Crown tilbyder ombygningstillæg og nyhustillæg. For nuværende kræver 

ombygningstillægget, at der sker en væsentlig ombygning, hvorefter leverandøren kan modtage 7,5 

øre pr. kg.105 Dette kan ikke betale sig for leverandøren, da væksttillægget på 30 øre pr. kg. år 1 og 

20 øre pr. kg. år 2 er langt mere attraktivt. For nye leverandører er væksttillægget også mere attraktivt 

end etableringstilskuddet. Dette kræver dog, at der ikke tidligere har været leveret fra stalden til 

Danish Crown. Danish Crowns og Ticans afregningsregler er rimelig identiske, men varierer på 

enkelte punkter.  

Hvis man sammenligner Danish Crowns mængdetillæg106 med Ticans strukturregulering for større 

leverancer107, vil det se ud som følgende: 

 

Som udgangspunkt vil det være mere attraktivt for landmanden at vælge Tican frem for Danish 

Crown. Dog skal landmanden være opmærksom på det enkelte slagteris leverings-, og 

afregningsbetingelser, da der er enkelte forskelle, som kan påvirke afregningen for den enkelte 

 
105 https://www.danishcrown.com/da-dk/ejer/griseleverandoer/fordele-som-andelshaver/nyhus-og-
ombygningstillaeg/ 
106 Se bilag 7 
107 Se bilag 13 
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landmand alt efter hans produktion og koncept. Udover det er afregningsregler afhængige af de 

forhandlinger, der ligger til grund for medlemskabet. 

Hvis den nyetablerede landmand forsætter ved det samme selskab, vil det ved såvel Tican som Danish 

Crown være en fordel, hvis den yngre landmand overtager en igangværende besætning, hvor der 

måske endda er holdt lidt igen med afsendelserne af slagtesvin op til overtagelsesdagen for at 

optimere introduktions- eller etableringstilskuddet. 108   

Hvis vi kigger på vores gennemsnitsbesætning med en årlig leverance på 21.894 grise, med en 

gennemsnitsvægt på 86 kg. slagtet109 vil introduktionstillægget give 564.865,2 kr. år 1 og 188.288,4 

kr. år 2 ved Danish Crown. Sammenlignet med Tican vil velkomstbonussen udgøre 470.721 kr. i år 

1 og år 2 vil være tilsvarende Danish Crown. Disse bonusser kan ikke decideret anvendes til at 

overtage et landbrug, da de udbetales løbende med leverancer, men de kan anvendes til at afdrage på 

eksempelvis et lån eller et sælgerpantebrev, og dermed give sikkerhed for en overtagelse, og indirekte 

finansiere en del af overtagelsessummen.  

Andre initiativer fra Danish Crown  

Friland, som er det økologiske underselskab til Danish Crown, har tidligere tilbudt finansiering af 

søer, hvor de gav et tilskud på indkøb af op til 300 søer med 1000 kr. pr. so samt fuld finansiering af 

besætningen.110 Denne ordning er dog ikke længere aktiv. 

De andre andelsselskaber og private foderstofscentraler 

Som tidligere nævnt har de fleste svinebedrifter et jordtillæggende111, og derved vil de muligheder 

der er for finansiering af planteavlsbedrifter også kunne anvendes til de fleste svinebedrifter. 

Vestjyllands Andel (VJA) tilbyder finansiering af gødning, planteværn og såsæd til 3 % i rente p.a. 

112. Ud over dette yder de opstartsfinansiering af foder til unge landmænd. Samme ses ved andre 

foderstofselskaber, herunder Danish Agro og Hedegaard113. Dette er dog en opstartsløsning, og ikke 

noget foderstofselskaberne tilbyder over længere tid114, modsat Danish Crown og Tican som ikke har 

 
108 https://www.danishcrown.com/da-dk/ejer/griseleverandoer/fordele-som-andelshaver/maengdetillaeg-grise/ og 
Tican Afregningsregler 2020, side 11 
109 Seges: Produktionsøkonomi svin 2018, side 26 
110 https://www.friland.dk/nyt-og-presse/nyheder/friland-sender-millioner-efter-oekologiske-soeer/ 
111 Danmarks Statistik jordbrug 2017, side 24 
112 http://www.vja.dk/media/1432/marts_2018-vs-1.pdf  
113 https://landbrugsavisen.dk/foderstoffer-splittede-omkring-finansiering  
114 https://landbrugsavisen.dk/foderstoffer-splittede-omkring-finansiering  

https://www.danishcrown.com/da-dk/ejer/griseleverandoer/fordele-som-andelshaver/maengdetillaeg-grise/
https://www.friland.dk/nyt-og-presse/nyheder/friland-sender-millioner-efter-oekologiske-soeer/
http://www.vja.dk/media/1432/marts_2018-vs-1.pdf
https://landbrugsavisen.dk/foderstoffer-splittede-omkring-finansiering
https://landbrugsavisen.dk/foderstoffer-splittede-omkring-finansiering
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nogen krav til, at der skal være tale om en midlertidig situation eller krav om, at der skal være tale 

om en yngre landmand. 

Ligeledes ses finansiering ved kartoffelmelsfabrikkerne. Karup Kartoffelmelsfabrik tilbyder 

finansiering til nye leverandørers køb af kartoffelrettigheder til 3 % i rente i op til 7 år med en 

udbetaling på 25 kr. pr. tønde for leveringsrettighederne, som købes til 115 kr. pr. tønde.115 Samme 

initiativ ses ved AKM, der finansierer 50 % af købesummen til 1,5 % i rente, dog med 50 % af 

købesummen som udbetaling.116 Ligeledes kan læggekartoflerne finansieres.117 

Foderfinansiering 

Hedegaard tilbyder en fast trækningsret, som minder meget om en kassekredit med et fast beløb. Der 

tages sikkerhed i transport i mælkeafregning eller slagteriafregning118. Dette varierer fra 

finansieringen ved Vestjyllands Andel, der i praksis er en mere flydende finansiering, som det ses 

ved smågrisefinansiering, men hvor der ligeledes tages sikkerhed i transport i mælke- eller 

slagteriafregninger. Foderfinansiering ved VJA udregnes ud fra et realiseret foderforbrug og et 

budgetteret foderforbrug; se eksemplet udleveret af VJA nedenfor. Her gøres det løbende op, hvor 

meget der skal føres videre til landmanden ud fra de indgående slagteriafregninger, som går ind ved 

VJA.  

Dette betyder altså, at VJA’s foderfinansiering varierer efter landmandens indkøbsmønster, som igen 

afhænger af mængden af grise på stald og foderforbrug, hvilket varierer i forhold til hvor hyppigt, der 

bliver indkøbt smågrise. Udover disse faktorer, varierer den også efter VJA og landmandens prisaftale 

på foder. Prisen på foderfinansiering varierer efter de ovennævnte faktorer. I nedenstående eksempel 

er der aftalt en fast rente på ca. 6%. Denne pris minder mere om prisen på en kassekredit, hvor det 

ved et stort træk koster en høj rente og omvendt ved et lille træk; i fuldkommen overensstemmelse 

med den økonomiske teori.  

 
115 Karup Kartoffelmelsfabrik udbudsmateriale 2017 
116 http://www.akm.dk/ny-avler/andelshaver/ 
117 http://www.akm.dk/ny-avler/andelshaver/ 
118 https://landbrugsavisen.dk/foderstoffer-splittede-omkring-finansiering 

http://www.akm.dk/ny-avler/andelshaver/
http://www.akm.dk/ny-avler/andelshaver/
https://landbrugsavisen.dk/foderstoffer-splittede-omkring-finansiering
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Foderfinansiering VJA119 

Selvom der er kommet flere alternative finansieringskilder fra andelsselskaber, der samarbejder med 

grise- og kvæglandmænd, er kyllingeproducenternes andelsselskaber i en helt anden situation, og der 

er tale om en bredere palet af finansieringshjælp. Danpo giver en dækningsbidragssikring de første 7 

år på 450 kr. pr. kvm. i nye kyllingehuse samt en kaution for 1.500.000 kr. på nye kyllingehuse. Ud 

over det giver de et tilskud til en eventuel miljøgodkendelse.120 Hvis man kigger på 

mælkeproducenternes andelsselskaber, Arla og Thise, er der endnu ingen tiltag for at hjælpe 

landmændene med de svære ejer- og generationsskifter.  

Andre private aktører i markedet 

Grisehandler Jesper Madsen finansierer smågrise og foder fra 5,5 % p.a.121 Konceptet fungerer ud fra 

samme principper, som ses ved Danish Crowns og Ticans finansiering af smågrise eller kalve, og den 

finansiering man kan indgå ved foderstofselskaberne, om de er private eller andelsselskaber.  

Omregning af finansiering af grise og foder 

Som tidligere nævnt er finansiering af grise og foder afhængig af priserne på disse produkter samt 

forbruget og indkøbsmønsteret, hvilket gør det særdeles svært at beregne, hvor meget likviditet disse 

finansieringstyper bidrager med. Ved at bruge gennemsnitstal kan der gives et bud. Vi tager 

 
119 VJA foderfinansiering. Eksempel udleveret af VJA 

120 https://landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2014/1/24/Danpohjaelperhvorandresigernej.htm 
121 https://grisehandler.dk/forside 

https://grisehandler.dk/forside
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udgangspunkt i produktion af slagtesvin, hvor man har grisene på stald, fra de er 30 kg til de bliver 

105 kg og er klar til slagt.122 I en sådan produktion, vil den gennemsnitlige daglige tilvækst være 960 

gram,123 og finansieringen af smågrisene vil forløbe over 78,04 dage. Med en årlig produktion på 

21.894 slagtesvin vil 4928 grise være løbende finansieret til en pris på 402 kr. pr. gris.124  

Ud fra dette omregnes værdien af indkøbte grise finansieret af Danish Crown eller Tican som følger:  

 

Som nævnt tidligere finansierer VJA og andre foderstofselskaber indkøb af foder mod sikkerhed i 

slagteriafregninger. Værdien af indkøb af foder gives efter samme princip som Tican eller Danish 

Crown, og værdien er derfor også afhængig af bedriftens produktion. Prisen på slagtesvinefoder er 

1,51 kr. pr. FEsv.125 Og foderforbrug udgør 2,66 pr. kg. tilvækst.126 Ved produktionen fra 30-105 kg. 

vil dette betyde, at foderfinansieringen udgør 313,47 kr. pr. gris. Altså kan den løbende 

foderfinansiering udregnes som følgende: 

 
122 Landsgennemsnit for svineproduktion 2017 side 13 
123 Landsgennemsnit for svineproduktion 2017 side 13 
124 Landsgennemsnit for svineproduktion 2017 side 5 
125 Landsgennemsnit for svineproduktion 2017 side 5 
126 Landsgennemsnit for svineproduktion 2017 side 13 
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Rundt regnet vil det betyde, at finansiering af smågrise samt foder ved en 30 kg produktion, der ligger 

som gennemsnittet for svineproduktion 2017, er ca. 3.550.000 kr. i løbende finansiering alt efter 

rotationer, foderudnyttelse, foderforbrug, dødelighed, osv. Hvis der er tale om en integreret 

produktion eller en 7 kg produktion, vil værdien af foder og smågrisefinansiering være væsentligt 

højere. Dog skal der i en integreret produktion laves et salg mellem 2 juridiske enheder, før Danish 

Crown kan tage pant i grisene. 

For at kunne indsætte dette på vores finansieringskurve, tager vi udgangspunkt i vores 

referenceejendom med en gennemsnitlig produktion på 21.894 slagtesvin.127 Af en balance på ca. 60 

mio. kr. vil 3,55 mio. kr. udgøre 5,9 % af den samlede finansiering. Den gennemsnitlige rente for 

foder- og smågrisefinansiering vil være 5,3 % udregnet fra de tidligere beskrevne beregninger for 

2017. Herefter vil finansieringskurven se ud som følgende:  

 

 
127 Se bilag 12 
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Det lille dyk i finansieringskurven (rød cirkel) skyldes, at finansieringen der udbydes af 

andelselskaberne er billigere end den bagvedstående bankfinansiering, og samtidig mere risikovillig. 

Om der er tale om et substitut til bankfinansieringen, eller om smågrise- og foderfinansieringen kan 

bidrage med yderligere finansiering, vil være en del af en forhandling mellem den nyetablerende 

landmand og  bankinstitutterne. 

Der er tale om finansiering med pant i smågrise, som gør, at banken ikke kan opnå den samme 

sikkerhed i smågrise, da slagteriet tager sikkerhed i disse. Med hensyn til foderfinansiering med 

sikkerhed i slagteriafregninger, er denne sikkerhed strukturelt efterstillet bankfinansiering, da der i 

det tilfælde, at der ikke levereres grise til det pågældende slagteri, ikke vil komme nogen afregning 

til foderstofselskabet. Derfor vil denne finansiering være mere risikovillig end slagteriernes 

finansiering med pant i grise.  

Delkonklusion andelsselskaber og private aktører 

Danish Crown og Ticans finansiering af indkøb af smågrise og kalve fungerer som en form for 

driftskredit, eller sagt på en anden måde; initiativet dækker de samme behov som kassekreditten. 

Denne finansiering er flydende og afhængig af prisen på grisen, og landmanden får herved mere 

likviditet i perioder, hvor prisen på gris er høj, og mindre i perioder hvor den er lav. Det betyder altså, 

at i perioder hvor prisen på gris er lav, vil finansieringen være dyr, og i perioder hvor prisen er høj, 

vil finansieringen være billig. 

Ved foderfinansiering er der forskel på, hvad de forskellige foderselskaber tilbyder. Nogle tilbyder 

en fast finansieringsmodel, hvor der gives en bestemt kredit til en bestemt pris, som det ses ved 

Hedegaard. Dette minder i meget stort omfang om, hvad banken tilbyder som kassekredit. Ved VJA 

minder finansieringen mere om smågrisefinansiering, og flere faktorer spiller ind på, om denne 

finansiering er stor eller lille. Prisen på finansieringen varierer også efter disse faktorer. 

Ved finansiering af planteværn og såsæd er der bestemt tale om et alternativ til en kassekredit i 

banken. Hvis den etablerende landmand påtænker at opstarte kartoffelproduktion i markdriften, kan 

dette finansieres i væsentligt omfang af planteværnsfinansiering, såvel som indkøb af 

kartoffelrettigheder og læggemateriale kan finansieres ved andelsselskaberne.  

Tican og Danish Crowns tillæg til nyetablerede og mængdetillæg kan, ligesom de nationale ordninger, 

være meget god som merindtægt, men bidrager ikke med noget opstartskapital. Ligeledes som ved 

de nationale ordninger vil det ikke være aktuelt at forsøge at tilbagediskontere denne værdi, da dette 
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næppe vil kunne forsvares overfor bank, realkreditinstitut eller andre. Derfor vil disse ordninger være 

egenkapital i fremtiden, men ikke opstartskapital.  

Grisehandler Jesper Madsens finansiering af foder samt smågrise giver samme effekt, som hvis 

landmanden vælger, at finansieringen skal foregå gennem Danish Crown / Tican og et 

foderstofselskab.  

Indkøbsforeninger, finansieringsforeninger og leasing 

Indkøbsforeninger har været på banen i rigtig mange år, og de findes stadig den dag i dag. De 

finansierer en lang række indkøb til landbruget.128  Indkøbsforeningen fungerer kort fortalt som en 

leasingkontrakt, hvor ydelsen strækker sig ud over levetiden på maskinen. Dog er der en væsentlig 

forskel ved, at indkøbsforeningen tager et ejendomsforbehold på genstanden, og at der ikke er nogen 

restydelse til sidst på genstanden. I stedet er der en udbetaling i starten.  

Eksempelvis kan nævnes Indkøbsforening VEST-Jylland, som yder finansiering på op til 800.000 kr. 

pr. medlem129 til indkøb af staldinventar og maskiner – brugt såvel som nyt – til en rentesats på 2,5% 

og provision 2%, dog max 4.000 kr., samt en udbetaling på 20%. 130 Det vil ved en byt-til-nyt handel 

i de fleste tilfælde betyde, at det gamle udskiftede, eksempelvis en defekt bobcat som ses på bilag 3, 

skiftes ud med en ny, og udbetalingen er meget beskeden, da den defekte bobcat dækker en del af 

dette.   

Ud over indkøbsforeningerne findes der også finansieringsforeninger. I modsætning til 

indkøbsforeninger yder finansieringsforeninger også lån til køb af tekniske driftsmidler, såsom 

foderanlæg, men også inventar, traktorer og andre maskiner. For eksempel kan der gennem VKST 

finansieringsforening lånes 1,3 mio. kr. til køb af dette,131 hvilket i bund og grund næsten er det 

samme, som indkøbsforeningen yder. 

Nordsjællands Landboforenings Indkøbs- og Finansieringsforening er slået sammen, og her kan der 

lånes 1,3 mio. kr. til en variable rente på 3% + et gebyr på 1 % eller max 3.000 kr.132 

 
128 https://danskeindkobsforeninger.dk/lokale-indkoebsforeninger 
129 https://danskeindkobsforeninger.dk/lokale-indkoebsforeninger/vestjylland 
130 Se bilag 3 
131 https://vkst.dk/gefion/finansieringsforeningen/ 
132 https://nola.dk/_umenu/nordsjaellands-landboforenings-indkoebs-finansieringsforening/ 

https://danskeindkobsforeninger.dk/lokale-indkoebsforeninger
https://danskeindkobsforeninger.dk/lokale-indkoebsforeninger/vestjylland
https://vkst.dk/gefion/finansieringsforeningen/
https://nola.dk/_umenu/nordsjaellands-landboforenings-indkoebs-finansieringsforening/


Side 35 af 101 
 

Mange maskinhandlere og sælgere af inventar og andre løsøregenstande yder en form for leasing eller 

finansiering af genstanden. Blandt andet kan nævnes JH Agro, som installerer strømaskiner, 

foderanlæg osv. De har et samarbejde med Leasing Fyn, hvorved staldinventaret kan leases.133  

Derudover findes KJ klimateknik, der finansierer ventilationsanlæg i op til 4 år. 134 John Deere135, 

Case IH136 og andre maskinforhandlere yder ligeledes leasing til deres maskiner.  

Delkonklusion indkøbsforeninger, finansieringsforeninger og leasing 

Indkøbsforeninger og leasing dækker til dels de samme finansieringsbehov. Der er tale om 

finansieringskilder, som i et rimeligt omfang kan konkurrere som et alternativ til den klassiske 

bankfinansiering. Disse finansieringskilder kan løfte finansiering af inventar, maskiner og andre 

installationer, og er renten relativ attraktiv. Der er bestemt tale om et alternativ, som bør undersøges, 

inden der optages bank eller leasing.  

Andre alternativer 

Crowdfunding 

Crowdfunding er hurtigt blevet enormt populært, og anvendes af mange startups i udlandet. 

Crowdfunding kan inddeles i 4 kategorier137: 

Reward-baseret: Her gives en form for belønning for at hjælpe en startup i gang. Det kan være de 

første produkter, så ved en landmand vil det typisk være mælk eller kød. På denne måde kan 

landmanden fremskaffe egenkapital til at lave sin etablering. Desværre er denne type crowdfunding 

for nuværende på et meget lille niveau, og det gennemsnitlige rejste beløb var i 2016 på 29.301 kr.138  

Lånebaseret: Her giver crowded en masse små lån til en startup, og dermed kan landmanden etablere 

sig. Inden for landbrug har der været et projekt i 2016, som fremskaffede 500.000 kr.139 Ud over dette 

er det uvist, hvilke former for sikkerhed, det kræver.  

 
133 http://www.jhstaldservice.dk/leasing/ 
134 https://kj-klimateknik.dk/gris/farm-management-og-services/kj-safe/kj-safe/ 
135 https://www.deere.dk/da/finansiering/finansiering/finansiel-leasing/ 
136 https://www.sdk.dk/leasingkampagne/ 
137 Ethan Molick, “The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study” 
138 Crowdfundinganalysen 2016, side 18 
139 Crowdfundinganalysen 2016, side 14 

http://www.jhstaldservice.dk/leasing/
https://kj-klimateknik.dk/gris/farm-management-og-services/kj-safe/kj-safe/
https://www.deere.dk/da/finansiering/finansiering/finansiel-leasing/
https://www.sdk.dk/leasingkampagne/
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Donationsbaseret: Henvender sig primært til velgørende projekter og har derfor ikke den store 

anvendelse for erhvervsvirksomheder.140 

Egenkapitalsbaseret: Vil som udgangspunkt være den mest interessante for virksomheder og 

landbruget, da det baseres på, at en masse små aktionærer træder ind i virksomheden. Desværre er 

egenkapitalsbaseret crowdfunding på et niveau i Danmark, hvor det stort set er ikke eksisterende, der 

er pt. kun 1 projekt, der er finansieret på denne måde.141  

Legater og stipendier 

I Danmark har vi en stor mængde af legater og stipendier. H.P.Olsen & Hustru legatet på 30.000 kr 

er et af de største legater, som gives til landbrug under etablering.142 Ud over dette findes der en masse 

lokale område-bestemte legater.  

Konklusion crowdfunding og legater og stipendier 

Data omkring crowdfunding er meget begrænset, og i hvilket omfang, dette kan bidrage til den 

samlede finansiering af et landbrug, er uvist. Reward-baseret crowdfunding er med et gennemsnitligt 

rejst beløb på 29.301 kr. på et niveau, hvor det ikke kan bidrage i væsentligt omfang til den samlede 

finansiering af et landbrug. Donationsbaseret crowdfunding er ikke anvendelig for 

erhvervsvirksomheder, og er primært anvendt til velgørende formål. I forhold til lånebaseret 

crowdfunding var der kun 1 projekt i 2016, som indsamlede 500.000 kr. og derfor er det meget svært 

at konkludere, om dette kan bidrage til den samlede finansiering af et landbrug. Egenkapitalbaseret 

crowdfunding er også så ukendt, at dette ikke kan ligge til grund for nogen konklusion.  

I forhold til legater og stipendier, er der ikke fundet nogen legater eller stipendier, som kan bidrage i 

væsentligt omfang til den samlede finansiering af et landbrug. På grund af manglende data og et 

uvæsentligt omfang konkluderes der, at legater, stipendier og crowdfunding for nuværende ikke 

bidrager i et væsentligt nok omfang, og disse finansieringskilder vil derfor ikke blive beskrevet 

yderligere i denne opgave. 

Delkonklusion for fremskaffelse af finansiering 

Landbruget er et kapitaltungt erhverv, og tidligere har landmandens primære finansiering været løftet 

af banken og realkreditinstituttet. For den kommende generation af landmænd vil realkreditbelåning 

 
140 Ethan Molick, “The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study” 
141 Crowdfundinganalysen 2016, side 23 
142 Legathåndbogen: H.P.Olsen og Hustru 
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fortsat være den største finansieringskilde for landbruget, da det er den billigste samt bedste adgang, 

landbruget har til at finansiere bygninger og jord med op til 70 % af den samlede finansiering. 

Resterende finansiering af overtagelsessummen er en del sværere at finansiere, og har tidligere bestået 

af begrænset egenkapital og resterende som banklån. Banklånet er stadig nødvendigt i dag, og kravene 

til egenkapital er blevet større, hvorved landmændene skal frembringe eksterne investorer, 

sælgerpantebreve, vækst- eller etableringslån i Vækstfonden, og/eller andre alternative 

finansieringskilder. 

Driftskreditten inden for en række områder af landbruget kan finansieres igennem andelsselskaberne 

og private aktører. Især markdriften er dækket godt ind med finansiering af rettigheder, sprøjtemidler, 

gødning og såsæd, hvilket begrænser omfanget af driftskreditter / sæsonkredit væsentligt. Inden for 

slagtesvineproduktionen har Danish Crown samt Tican oprettet en lang række finansieringskilder, 

som delvist dækker finansiering, samt kravene til egenkapital, som en ung landbruger bliver mødt af. 

Flere foderstofsselskaber har også rakt hånden ud for at støtte opstarten for en slagtesvineproducent 

ved at yde foderfinansiering.  

Ved kyllingeproduktionen er der også en lang række finansieringsmuligheder for opstart, hvor foder, 

såvel som indkøb af kyllinger finansieres. Ud over det finansieres der også selve bygningerne, og 

nødvendigheden for banklån er derfor væsentligt begrænset i denne sektor, alt efter landmandens 

økonomi. Ved smågrise- og mælkeproduktionen er mulighederne for alternative finansieringskilder 

meget begrænset. Foderstofselskaberne yder finansiering af færdigfoder, men den samlede mulighed 

for alternativ finansiering er meget begrænset. Tidligere har Friland tilbudt finansiering af økologiske 

søer, dette er dog ikke længere en aktiv ordning. 

Agro-fonden eller AP Pension modellen er en 100 % finansieret model143 med et fast krav til 

forrentning på 7 % for bygningsmatriklen144, og 5 % på jord og stuehus.145 Finansiering hos Danmarks 

Økologiske Jordbrugsfond forrentes med 4,5 % for den del, som fonden finansierer146, hvorved der 

er tale om et decideret alternativ til den klassiske finansieringsmodel, som kendes fra landbruget med 

realkreditbelåning. 

 
143 http://www.agrofond.dk/vi-tilbyder.aspx 
144 https://byensejendom.dk/article/ap-pension-investerer-600-millioner-i-landejendom-med-6-procent-afkast-12083 
145 https://byensejendom.dk/article/ap-pension-investerer-600-millioner-i-landejendom-med-6-procent-afkast-12083 
146 Dansk Økojord A/S prospekt, side 40 https://jordbrugsfond.dk/prospekt/#page/40 

http://www.agrofond.dk/vi-tilbyder.aspx
https://byensejendom.dk/article/ap-pension-investerer-600-millioner-i-landejendom-med-6-procent-afkast-12083
https://byensejendom.dk/article/ap-pension-investerer-600-millioner-i-landejendom-med-6-procent-afkast-12083
https://jordbrugsfond.dk/prospekt/#page/40
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Juridiske Aspekter 

Ejerforhold i landbruget 

For at der kan åbnes op inddragelse af investorer med begrænset hæftelse i landbruget, kræver dette, 

at landbruget ændrer ejerform fra den typiske enkeltmandsvirksomhed til en anden ejerform. Ud af 

virksomhedsformerne inden for landbruget var der i 2016 30.633147 enkeltmandsvirksomheder, ud 

af samlet 35.674148. Interessentskaber udgjorde 3100, kapitalselskaber 1584 og resterende var delt 

ud på andre. 149 

Finansieringsretlige aspekter 

I kapitalselskaber er det vigtigt at tage hensyn til selskabslovens §119 om kapitaltab. Et kapitaltab 

regnes for, når halvdelen af selskabets kapital er tabt. Ved et aktieselskab med en stiftelse med en 

tegnet kapital, som udgør minimumskapitalen på 400.000 kr. jf. selskabslovens § 4 stk. 2, vil det 

betyde, at når egenkapitalen omgøres, og der er konstateret, at denne udgør mindre end 200.000 kr., 

vil selskabslovens § 119 træde i kraft, hvorefter ledelsen har 6 måneder til at afholde 

generalforsamling. Herefter skal det konstateres, hvordan kapitalgrundlaget sikres tilbage på de 

400.000 kr., hvilket kan ske ved naturlig drift, hvis dette kan findes ansvarligt. Alternativt kan der 

indskydes kapital, indtil kapitalgrundlaget er sikret, eller kapitalselskabet kan opløses. 

I landbruget, hvor der er svingende priser på jord, såvel som besætning, kan dette udgøre en stor 

risiko. Derfor er det væsentligt, at landbrug, der drives i kapitalselskaber, stiftes med en lav 

selskabskapital, og at egenkapitalen er stor nok til, at den kan forsvare de udsving, der måtte være i 

priser på jord eller i priser på besætning. Ud over dette er det vigtigt, at der føres en konservativ og 

ansvarlig udlodningspolitik. 

Ledelsen i et kapitalselskab har pligt til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab jf. selskabslovens § 

115, nr. 5. Herved forstås, at ledelsen har pligt til at sikre, at der er tilstrækkelig likviditet til at betale 

selskabets nuværende og fremtidige fordringer efterhånden, som de forfalder.150 Dette betyder, at 

selskabet skal sikre tilstrækkelig egen- og fremmedkapital for at sikre, at selskabet kan overholde sine 

forpligtelser.151  

 
147 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24087 
148 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24087 
149 Danmarks Statistik: Ejerforholdene i dansk landbrug er under forandring 
150 Finansieringsret af Henrik Kure, side 42 
151 Finansieringsret af Henrik Kure, side 47 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24087
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Landbrugsretlige aspekter 

Landbrugsloven blev ændret i 2010, så det blev muligt for et kapitalselskab at eje en 

landbrugsejendom.152 Før det var der krav om et Grønt Bevis, for at man kunne eje en 

landbrugsejendom, og bopælspligt. I dag er bopælspligten ændret, så der stadig er et krav om, at en 

person skal tage bopæl på ejendommen, jf. landbrugslovens § 8, men stuehuset kan være lejet ud og 

lejeren kan opfylde bopælspligten.  

Indtil 2015 var det ikke muligt for et partnerselskab at erhverve en landbrugsejendom uden at indhente 

en tilladelse fra landbrugsstyrelsen, jf. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme §20. For at 

et kommanditselskab eller et interessantselskab kan erhverve en landbrugsejendom kræves denne 

tilladelse stadig, jf. landbrugsloven § 21 nr. 3.  

Skatteretlige aspekter 

Som udgangspunkt beskattes I/S og enkeltmandsvirksomheden på samme måde efter 

personskatteloven.153 Herefter kan persondeltagere vælge, om de vil beskattes efter 

personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, jf. VSL § 1 og § 22. Dette 

skyldes, at I/S og enkeltmandsvirksomheden er skattemæssigt transparente154, og derved forstås, at 

de ikke betragtes som et selvstændigt skattesubjekt. Det samme gør sig gældende for partnerselskabet 

og kommanditselskabet.155 Hvis den ene af deltagerne i interessentskabet, kommanditselskabet eller 

partnerselskabet er et kapitalselskab, vil personselskabet agere skattemæssigt transparent, og 

kapitalselskabet er herefter skattemæssigt subjekt156, jf. selskabsskattelovens §1 nr. 1. 

Beskatning efter personskatteloven 

Hvis virksomheden vælger beskatning efter personskatteloven, vil fradraget for renteudgifter være 

begrænset sammenlignet med virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.157 Kort sagt betyder 

dette, at hvis landmanden driver sin virksomhed med meget begrænset gæld, og dermed meget 

begrænsede renteudgifter og meget lavt forrentede lån,158 vil det potentielt kunne være en fordel at 

 
152 https://www.landbrugsinfo.dk/jura/landbrugsloven-mv/sider/Selskaber_og_landbrugslov.aspx  
153 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 553 
154 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 358-360 
155 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 553 
156 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 554 
157 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 562 
158 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 177 

https://www.landbrugsinfo.dk/jura/landbrugsloven-mv/sider/Selskaber_og_landbrugslov.aspx
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vælge beskatning efter personskatteloven. Dette er næppe tilfældet for de landbrug, denne afhandling 

belyser. 

Ud over dette er der i personskattelovens regler en begrænsning for fradragsværdien for underskud159, 

og der er ingen mulighed for at opspare overskud til en lavere skattesats, som det eksempelvis ses 

ved virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. 

Den største fordel, ved beskatning efter personskattelovens regler, er det simple regelsæt,160 samt det 

faktum at den selvstændige ikke behøver leve op til en masse regler om regnskabsmæssige 

registreringer og opgørelser af kapitalindkomst.161 

Beskatning efter virksomhedsordningen 

Fordelene ved virksomhedsordningen er blandt andet fuld fradragsværdi for renteudgifter 

sammenlignet med personskattelovens fradragsmuligheder. Ydermere er der en mulighed for at 

opspare overskud til en skatteprocent på 22%,162 hvilket også ses i kapitalselskaber, som beskattes 

efter selskabsskatteloven. Samtidig er der mulighed for at indkomstudligne, så konjunkturer 

udjævnes. Landbruget netop er et erhverv, som har store konjunkturudsving163, idet skatten betalt 

efter virksomhedskatteordningen er foreløbig, og kan ændres senere ved et såkaldt carry back,164 Jf. 

virksomhed skattelovens § 13, hvorved den selvstændige kan fratrække sit underskud i sin øvrige 

indtægt og/eller sin ægtefælles øvrige indtægt.165 Dette er bestemt også en stor fordel. Muligheden 

for i tilfælde af underskud at modregne i tidligere års overskud er bestemt en af de overvejende grunde 

til, at virksomheder bør vælge virksomhedsordningen166 fremfor eksempelvis beskatning efter 

selskabsskatteloven.  

Ulemperne er blandt andet regnskabsmæssige krav til virksomheden,167 og at regnskabet adskiller 

privatøkonomien og virksomhedsøkonomien.168 

 
159 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 563 
160 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 566 
161 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 176 og 177 
162 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 566 
163 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 566 
164 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 637-638 
165 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 637-639 
166 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 223-224 
167 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 183 
168 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 184 
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For at en person, som deltager i et personselskab, kan anvende virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen, kræver det som udgangspunkt, at personen deltager i virksomhedens drift i 

væsentligt omfang169, jf. Personskattelovens § 4 nr. 9. For at en person kan fratrække sit eventuelle 

underskud ved selvstændig virksomhed i sin egen øvrige indtægt eller i sin ægtefælles øvrige 

indkomst gør de samme regler sig gældende for at deltage i virksomhedens drift i væsentligt omfang, 

jf. personskattelovens §13 stk. 6. Alternativt vil denne person kun kunne fratrække et underskud i 

senere års positive indtægt, jf. personskattelovens § 13 stk. 6.170 

For at kunne kategoriseres som deltagende i virksomhedens drift i væsentligt omfang, er der en 

formodningsregel om, at dette kræver en arbejdsindsats på minimum 50 timer i måneden.171 

Beskatning efter kapitalafkastordningen 

Kort fortalt er kapitalafkastordningen en mellemting mellem beskatning efter personskatteloven og 

virksomhedsordningen. Der er samme krav til, at personen, der anvender kapitalafkastordningen, skal 

være selvstændig erhvervsdrivende172, som beskrevet under virksomhedsordningen. 

Fordelene minder meget om personskattelovens fordele, herunder at der ikke er de store krav til 

registreringer, opgørelse og regnskab.173 Ulemperne er blandt andet det samme som ved 

personskatteloven en begrænsning af fradraget for renteudgifter174 

Beskatning efter selskabsskatteloven 

Beskatning efter selskabsskatteloven følger sit eget regelsæt. Selskabet vil blive beskattet efter 

reglerne i selskabsskatteloven med de fradrag, som følger herefter, og beskatningen vil ske som 

selskabsskat med 22%, jf. selskabsskattelovens § 17 stk. 1. 

Den aktive landmand vil agere direktør i selskabet, og hans primære indtægt vil være løn fra selskabet, 

som beskattes efter personskattelovens § 3. Det udbytte, han modtager fra selskabet, vil blive 

beskattet efter personskattelovens § 4 a. I bund og grund kan det siges, at midler i selskabet kun kan 

 
169 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 366 
170 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 370 
171 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 369 
172 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 247 
173 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 248 
174 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 585 
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overføres til landmanden som enten udbytte eller løn, og ellers skal det ske på forretningsmæssige 

vilkår, jf. SL. § 127, stk. 2.175 

I selskabsskatteloven er der mulighed for at fremføre underskud, jf. selskabsskattelovens §12 D, 

hvilket betyder, at i de første år, der drives selskab, kan en del af det skattemæssige underskud 

fremføres til senere år. Dette er dog begrænset, så når der begyndes at betale skat af overskuddet, er 

dette en endelig skat, 176 og derfor kan der ikke ske tilbageførsel af tidligere års betalte skat i tilfælde 

af underskud 

I tilfælde af generations- eller ejerskifte har den tidligere ejer også nogle væsentlige forhold ved 

Holding-kravet på 3 år. Jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, Der var i 2016 1584 

kapitalselskaber.177 Det er uvist, hvor mange af disse kapitalselskaber, der har en Holding struktur, 

eller om disse kapitalselskaber er i en situation, hvor de skal til at foretage et generationsskifte. Dog 

er 1584 kapitalselskaber ud af 35.764 virksomhedsformer inden for landbruget en lille andel, og 

derfor opfylder størstedelen af virksomhederne inden for landbruget ikke Holding kravet på 3 år efter 

aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6. Ved et eventuelt salg af landbruget vil de eksisterende 

ejere ikke kunne anvende et holdingselskab til at placere salgssummen i. Hvis landmanden ønsker 

denne struktur, skal han derfor påbegynde at gøre landbruget salgsklar ved at lave en Holding 

konstruktion i god tid før salg.  

Delkonklusion de skatteretlige aspekter 

Der kan være væsentlige fordele forbundet med valg af selskabsform ud fra skattemæssige aspekter, 

især finansieringen af landbruget har stor betydning for, hvilket valg landmanden bør træffe. Hvis der 

er tale om et selskab med en stor fremmedfinansiering og store renteudgifter, vil 

virksomhedsordningen være klart til landmanden fordel. Landmandens valg af beskatning er uden 

betydning for passive investorer, da disse kan indskyde kapital igennem et kapitalselskab, og derefter 

vil blive beskattet efter selskabsskatteloven.  

Hvis der derimod er tale om et selskab med begrænset fremmedkapital og lave renteudgifter, vil der 

i højere grad skulle overvejes, hvilken beskatningsmodel landmanden ønsker. 

 
175 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 611 
176 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 610 
177 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24087 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24087
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Forskellen mellem virksomhedsordningen og beskatning efter selskabsskatteloven ligger i bund og 

grund i vurderingen af landbrugets fremtidsudsigter. De første mange år vil landbrugets afskrivninger 

sikre, at der ikke sker beskatning, men efterhånden, som beskatningen efter selskabsskatteloven sker, 

er denne beskatning endelig, modsat virksomhedsordningen. Vurderingen af landbrugets 

fremtidsudsigter er derved væsentlige, da landmanden i det tilfælde, hvor landbruget generer et 

underskud, vil kunne få fradrag for dette underskud i større grad end ved beskatning efter 

selskabsskatteloven. 

Der findes ingen statistik for, hvordan landmænd beskattes, men det må formodes, at langt 

størstedelen af landmænd har valgt beskatning efter virksomhedsordningen, da denne klart har de 

største fordele for landbruget. Undtagelsen er, at landmanden har yderst lave renteudgifter; her skal 

beskatning efter kapitalafkastordningen eller personskatteloven overvejes. 

 

Selskabsretlige aspekter 

Enkeltmandsvirksomheden og Interessentskabet 

I 2016 var der 30.633 enkeltmandsvirksomheder i dansk landbrug178 ud af 35.700 aktive 

landbrugsbedrifter179, hvilket er 13.973 færre end i 2006, men enkeltmandsvirksomheden er stadig 

langt den hyppigst anvendte. Interessentskabet er ligeledes hyppigt anvendt, og i 2016 var der 3100 

interessentskaber i dansk landbrug.180 

Enkeltmandvirksomheden 

Enkeltmandsvirksomheden er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder § 1 stk. 2 og er 

kendetegnet ved, at der kun er én persondeltager, som hæfter personligt og direkte overfor kreditorer. 

Det er altså en enkelt ejer, som træffer alle beslutninger i virksomheden.181 Da der kun kan være en 

ejer af enkeltmandsvirksomheden, begrænser det også muligheden for, at en investor kan træde ind. 

Den eneste mulighed for dette er igennem et lån.  

Skattemæssigt kan man i enkeltmandsvirksomheden anvende virksomhedsordningen, jf. 

virksomhedsskattelovens § 1, kapitalafkastsordningen efter virksomhedsskattelovens § 22 a, eller 

 
178 Danmarks Statistik: Ejerforholdene i dansk landbrug er under forandring, side 2 
179 Danmarks Statistik: Ejerforholdene i dansk landbrug er under forandring, side 2 
180 Danmarks Statistik: Ejerforholdene i dansk landbrug er under forandring, side 2 
181 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 80 
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man kan vælge at beskattes efter personskatteloven. Som udgangspunkt vil det være et aktivt valg, 

virksomheden skal træffe, og hvis virksomheden ikke tager et aktivt valg, vil de som udgangspunkt 

blive beskattet efter reglerne i personskatteloven. En enkeltmandsvirksomhed vil derfor være 

skattemæssigt transparent, og beskatningen sker ved ejeren og ikke i virksomheden.  

Nogle af fordelene ved enkeltmandsvirksomheden er, at den er simpel at anvende og nem at oprette, 

samt de skattemæssige fordele herunder muligheden for anvendelse af virksomhedsskatteordningen. 

De største svagheder er den personlige hæftelse samt det faktum, at der ikke er mulighed for flere 

deltagere end én. Hvis der er 2 deltagere, vil enkeltmandsvirksomheden pr. definition skifte karakter 

til interessentskabet. Interessentskabet er kendetegnet ved, at der er flere persondeltagere eller 

selskaber. Der kan godt deltages med et selskab i et interessentskab, og dette muliggør, at den 

personlige hæftelse elimineres.182   

Interessentskabet  

Interessentskabet har de samme karakteristika som enkeltmandsvirksomheden. De væsentligste 

forskelle er, at der kan være flere ejere. Dette er dog begrænset til en lille og kendt ejerkreds.183 

Hæftelsen er personlig, direkte, solidarisk og principal.184  

Det vil typisk være uinteressant for en investor at træde ind i et interessentskab, da dette vil indebære, 

at han hæfter solidarisk for gælden, som nævnt ovenfor. Derfor vil hans muligheder for at investere i 

landbruget være begrænset til et lån, ligesom i enkeltmandsvirksomheden. Dette kan dog løses ved, 

at der indskydes et kapitalselskab som interessent,185 og eventuelt at der også samtidig laves en 

Holding struktur. På denne måde vil investoren begrænse sin hæftelse til den i kapitalselskabet 

indskudte kapital, og skattemæssigt behandles efter selskabsskatteloven. Landmanden vil så 

behandles efter de samme regler, som gælder for en enkeltmandsvirksomhed. Den samme situation 

kan opnås, hvis der anvendes et kommanditselskab. 

Det væsentligste problem med interessentskabet ligger i vetoretten,186 hvor enhver interessent har 

adgang til at nedlægge veto mod en beslutning på interessentmødet. Dette besværliggør anvendelse 

af interessentskabet væsentligt.187 Denne vetoret kan dog til dels begrænses igennem 

 
182 Selskabsformerne, side 71  
183 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 83 
184 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 83 
185 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 87 
186 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 92 
187 Selskabsformerne, side 107 
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interessentskabskontrakten. Det giver bedst mening at anvende interessentskabet i den sammenhæng, 

hvor det er nærtstående persondeltagere, som driver landbruget i fællesskab, og ikke hvor der deltager 

en fremmed investor, som kun investerer og ikke deltager aktivt i landbrugets drift; også selvom deres 

vetoret kan begrænses, og deres hæftelse kan elminieres ved anvendelse af et kapitalselskab som 

interessent, i stedet for personlig deltagelse. 

Skattemæssigt har man i et interessentskab de samme muligheder som en enkeltmandsvirksomhed, 

og landmanden kan anvende virksomhedsordningen, dog vil en passiv investor blive ramt af 

fradragskontoreglerne. Muligheden for at en passiv investor deltager uden personlig hæftelse er til 

stede igennem model 2 nedenfor: 

Model 2 

I modellen ovenfor ses Jens Landmand som interessent og Tommy Investor deltager som interessent 

igennem sit ApS, hvorved Tommys hæftelse er begrænset til den indskudte kapital i hans ApS. Dette 

giver Jens Landmand mulighed for at blive beskattet igennem virksomhedsordningen, mens Tommy 

ApS, vil blive beskattet efter selskabsskatteloven. Den store problematik i I/S konstruktionen er veto 

retten som nævnt ovenfor.  

Efter landbrugslovens § 20, kan et interessentskab ikke erhverve en landbrugsejendom, dette kan dog 

ske, hvis der kan opnås dispensation efter landbrugslovens § 21 nr. 3.  

Delkonklusion I/S og enkeltmandsvirksomheden 

Enkeltmandsvirksomheden giver landmanden mulighed for beskatning efter virksomhedsordningen, 

og de fordele der hermed følger. Enkeltmandsvirksomheden giver pr. definition ikke mulighed for at 

inddrage nogen former for investorer, hverken passive eller aktive, og landmanden må derfor agere 

ene. Det er bestemt en ejerform, der stadig kan anvendes til erhvervelse af landbrugsejendomme og 

virksomheder, men dens struktur, som ikke giver mulighed for flere ejere, giver dog en meget 
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begrænset mulighed for dette, alt efter landbrugsbedriftens eller virksomhedens størrelse og 

egenkapitals krav.  

Interessentskabet giver mulighed for, at landmanden kan inddrage passive kapitalselskaber som 

investorer. Passive investorer kan derved indirekte begrænse deres hæftelse. Interessentskabet er ikke 

omfattet af selskabslovens regler, og der er ingen regler om kapitaltab eller ledelsesstruktur. Ud over 

dette kan landmanden beholde de fordele, som følger af virksomhedsordningen, da interessentskabet 

i selskabsretlig forstand også er skattemæssig transparent. Interessentskabet kan kun erhverve en 

landbrugsejendom, hvis der kan opnås dispensation, og hvilke krav der er til dette er uvist. Derved 

følger, at interessentskabet er interessant, men kun som driftsselskab.  

Kapitalselskaber  

I 2016 var der 1584 kapitalselskaber indenfor landbruget.188 Dette er en relativ lav andel, 

sammenlignet med andre erhverv, og skyldes, at landbruget primært anvender 

enkeltmandsvirksomheden som ejerform, som tidligere beskrevet.   

Aktieselskab  

Et A/S er kendetegnet ved, at ejerne (aktionærerne) ikke hæfter personligt, men kun med den 

indskudte kapital, jf. kapitalselskabslovens § 1 stk. 2. I et aktieselskab vil det være minimum 400.000 

kr., jf. kapitalselskabslovens § 4, stk. 2, medmindre aktionærerne vælger at anvende en delvis 

indbetaling efter § 33. Da landbrug typisk er et kapitaltungt erhverv, og kravene til egenkapital for 

køb af en landbrugsejendom er høje, vil denne mulighed næppe få den store betydning i praksis. 

Ud over dette vil en landmand, der ønsker at etablere sig, næppe kunne opnå en fuldkommen 

begrænsning af sin hæftelse til den kun indskudte kapital, da banken og/eller realkreditinstituttet 

stiller krav om, at hovedaktionæren hæfter for gælden.189 Væsentlige samarbejdspartnere kan stille 

lignende krav, som det gør sig gældende ved DLG190. Dette vil dog stadig være en begrænsning af 

landmandens nuværende hæftelse overfor alle kreditorerne, som det fungerer i 

enkeltmandsvirksomheden eller interessentskabet, hvor der hæftes personligt.191 Denne gæld, som 

typisk er uden sikkerhed og dermed udgør den yderste del af konkursrækkefølgen, er bestemt ikke 

 
188Danmarks statistik: Ejerforholdene i dansk landbrug er under forandring 
189 Valg af selskabsform 7. udgave, side 450 
190 Se bilag 1 
191 Valg af selskabsform 7. udgave, side 80 
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uden betydning, da den især i landbruget er af en betydelig størrelse.192 Landmanden kan derfor godt 

delvist begrænse sin hæftelse, hvis man sammenligner med enkeltmandsvirksomheden eller 

interessentskabet.  

I et aktieselskab skal bestyrelsen bestå af minimum 3 medlemmer, jf. kapitalselskabslovens § 111, 

stk. 1 nr. 2, og flertallet af medlemmer må ikke stå for den daglige drift i selskabet, jf. 

kapitalselskabslovens § 111 stk. 1, nr. 1. Dette stemmer rigtig godt overens med, at eksempelvis Den 

Økologiske Jordbrugsfond stiller krav om, at der skal nedsættes et gårdråd. Hvis gårdråd og bestyrelse 

udgøres af de samme medlemmer, vil bestyrelsen kunne agere gårdråd og omvendt. Kravene fra Den 

Økologiske Jordbrugsfond og kapitalselskabslovens §111, stk. 1, nr. 1 vil være overholdt, samtidig 

med at den nyetablerede landmand vil kunne bistås med kompetent sparring.  

Bestyrelsen udpeger herefter direktionen, og den nyetablerede landmand vil agere direktør i selskabet 

samt stå for den daglige drift af selskabet, jf. kapitalselskabslovens § 111, stk. 1. nr. 1. 

I modsætning til enkeltmandvirksomheden vil den nyetablerede landmand være begrænset i sin 

ageren som direktør i selskabet. Han kan ikke lave dispositioner, som er usædvanlige ud fra den 

daglige drift af selskabet/landbruget, jf. kapitalselskabslovens § 117 stk. 1. Hermed forstås, at alt efter 

hvad der er normalt for den daglige drift, skal landmanden adspørge bestyrelsen, om den pågældende 

disposition er i overensstemmelse med bestyrelsen. Det kan fx være indkøb af nye maskiner, køb af 

jord, salg af maskiner, salg af jord, eller andre dispositioner, som anses for at være af større karakter. 

Det kan også være, at salg eller køb af maskiner er indenfor direktørens beføjelser, alt efter om der er 

tale om almindeligt udskift af en maskine, eller om der er tale om et strategisk skift. Et eksempel på 

strategisk skift kan være, hvis landbruget altid har været drevet med, at der lejes maskinstation til at 

høste, og landmanden/direktøren så beslutter at investere 1-2 mio. i høstmaskine for herefter selv at 

kunne høste. Det vil være uden for hans beføjelser, og det skal vendes med bestyrelsen, inden denne 

disposition kan foretages. 

Alternativt til en bestyrelse kan der etableres et tilsynsråd, som fører tilsyn med direktionen, jf. 

kapitalselskabslovens § 111, stk. 1 nr. 2. 

 
192 Finansieringsforhold i Dansk Landbrug, side 37 
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Et aktieselskab har pligt til at aflægge årsrapport, jf. årsregnskabslovens § 3 stk. 1 nr. 1. Årsrapporten 

skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskab lovens § 138 stk. 1, og disse dokumenter skal 

offentliggøres, jf. årsregnskabslovens § 154, stk. 2.193  

I kapitalselskaber må der ikke foretages ulovlige aktionærlån, jf. kapitalselskabslovens § 206, stk. 1, 

hvilket i forhold til landmandens/direktørens privatøkonomi betyder, at der skal være vandtætte 

skodder, altså landmanden/ direktøren/kapitalejeren kan på ingen måde betragte selskabets økonomi 

som sin egen, før disse likvider bliver udloddet til ham. Landmanden og investorer må derfor aftale 

en lønramme, som selskabet kompenserer landmanden med for hans arbejde, jf. kapitalselskabslovens 

§ 138, stk. 1 nr. 1. Et eventuelt overskud skal herefter udloddes på de enkelte kapitalandele, og dette 

skal ske på baggrund af det seneste aflagte årsregnskab, jf. kapitalselskabslovens §179.194 Hvis 

kapitalejere opnår en fordel på bekostning af selskabets kreditorer, kan de blive 

erstatningsansvarlige.195 

Et aktieselskab kan erhverve en landbrugsejendom, jf. landbrugslovens § 20. Bopælspligten skal dog 

overholdes, hvorved stuehuset enten skal lejes ud, eller landmanden selv skal flytte ind i det. 

Beskatningen sker i selskabet jf. selskabsskattelovens § 1 stk. 1, og aktionærerne kan i modsætning 

til personselskaber og enkeltmandsvirksomheden ikke selv vælge, om de ønsker at blive beskattet 

efter personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastsordningen.  

Anpartsselskab og iværksætterselskab 

Anpartsselskabet er kendetegnet ved, at ejerne (anpartshaverne) ejer selskabet, og selskabet er den 

juridiske og skattemæssige enhed. Beskatningen sker derved i selskabet, jf. selskabsskatteloven § 1 

stk. Herved bliver beskatningen som i aktieselskabet, det samme gælder for iværksætterselskabet.  

Iværksætterselskabet er irrelevant for langt de fleste landmænd, da egenkapitalkravet til landbruget 

er højt, og iværksætterselskabet bliver formegentlig afskaffet, jf. en pressemeddelelse fra 

erhvervsministeriet d. 28-02-2019196, og i samme ombæring skal kapitalkravet for anpartsselskabet 

nedsættes fra 50.000 til 40.000 kr. Om det er 50.000 kr. eller 40.000 kr. får nok næppe den store 

betydning for landbruget, da landbrugserhvervet er yderst kapitaltungt, og en ung landmand, der 

 
193 Selskabsformerne, side 348 
194 Selskabsformerne, side 321 
195 Dansk selskabsret 1 - indledning til selskabsretten, side 158 og UFR. 2005.2235 H 
196 https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/februar/ivaerksaetterselskaber-afskaffes-og-kapitalkrav-for-anpartsselskaber-
nedsaettes/ 

https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/februar/ivaerksaetterselskaber-afskaffes-og-kapitalkrav-for-anpartsselskaber-nedsaettes/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/februar/ivaerksaetterselskaber-afskaffes-og-kapitalkrav-for-anpartsselskaber-nedsaettes/
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ønsker at etablere sig, kommer ikke ret langt for 50.000 kr. Bank samt realkreditinstitut vil også stille 

højere egenkapitals krav end 50.000 kr.  

Ligesom aktieselskabet kan anpartsselskabets ledelses aflønnes for deres arbejde, jf. 

kapitalselskabslovens § 138, stk. 1 nr. 1. I modsætning til aktieselskabet kan anpartsselskabet nøjes 

med en direktion, jf. selskabslovens § 111, stk. 1 nr. 2. Dermed kan der være en potentiel besparelse, 

hvis bestyrelsesmedlemmer skal honoreres.197 Ligesom et aktieselskab har et anpartsselskab pligt til 

at aflægge årsrapport, jf. årsregnskabslovens § 3 stk. 1 nr. 1. Årsrapporten skal indsendes til 

Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskab lovens § 138 stk. 1, og disse dokumenter skal offentliggøres, jf. 

årsregnskabslovens § 154, stk. 2.198 

Anpartsselskab og iværksætterselskab kan erhverve en landbrugsejendom, jf. landbrugslovens § 20. 

Bopælspligten skal dog overholdes, hvorved stuehuset, enten skal lejes ud eller at landmanden selv 

skal flytte ind i det. 

Der er ikke nogen åbenlyse fordele forbundet med at vælge aktieselskabet frem for anpartsselskabet, 

medmindre landmanden påtænker at lave et offentligt udbud af andele. Dette kan kun foregå i 

aktieselskabet, jf. kapitalselskabslovens § 1 stk. 3. 

Kapitalselskabers fordele 

Muligheden for begrænset hæftelse er en stor fordel ved et kapitalselskab.199 I praksis vil landmanden 

næppe kunne nyde dette, da bank eller realkreditinstitut vil stille krav om personlig hæftelse. 

Landmandens hæftelse vil dog stadig i et vist omfang blive begrænset, da han ikke længere hæfter 

personligt overfor de simple kreditorer. Da retsstillingen i tilfælde af konkurs næppe er den 

overvejende faktor for landmanden i etableringsøjeblikket, vil dette heller ikke skulle betragtes som 

en stor fordel. 

Den klart største fordel for landmanden er muligheden for, at en investor kan træde ind og få en 

ejerandel, uden at investoren hæfter personligt. Herved kan landmanden fremskaffe yderligere 

egenkapital. Dette gør dog, at landmanden må give afkald på en del af overskuddet. Herudover er 

kapitalselskaber yderst anvendelige i overdragelse af en virksomhed, da der kan etableres Holding 

 
197 Selskabsformerne, side 290 
198 Selskabsformerne, side 348 
199 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 146  
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konstruktioner, hvorved den sælgende landmand kan udsætte beskatningen, og anvende selskabet 

som en pengetank.200 

Ulemper ved anvendelse af kapitalselskaber 

Da landmanden i dag typisk beskattes efter virksomhedsordningen, hvor han har et privatforbrug, 

som opgøres og føres ud af virksomhedsordningen, vil landmanden skulle ændre sin hverdag. Han 

vil ikke længere kunne anvende det samme hævekort til virksomheden og privatforbrug, da man 

regnskabsmæssigt adskiller de 2. Der skal etableres formelle mure mellem privatforbrug og erhverv, 

og landmanden skal overholde formalia for at undgå ulovlige aktionærlån.201 

Ud over dette er landbruget – og især svineproduktionen, der typisk har en stor kapitalbinding i 

besætning, hvis man sammenligner statusværdier for december 2018 udgjorde de 790 kr. pr. 

slagtesvin og i december 2019 1230 kr. pr. slagtesvin.202, hvilket betyder en stigning i 

besætningsværdi på 64,22 % hvilket påvirker besætningsværdien positivt. Men i den modsatte 

situation, ville dette nemt kunne udløse kapitaltabsreglerne, hvis der ikke er betrykkelig egenkapital 

til at modstå sådan en situation – i den situation, at der kan opstå problemer med kapitaltabsreglerne. 

Da konjunkturer påvirker regnskabet, vil et konjunkturtab på besætningsværdien kunne udløse 

kapitaltabsreglerne, hvorefter landmanden skal tage stilling til, hvordan kapitalen i selskabet 

reetableres. Noget af denne problematik kan afhjælpes ved at stifte selskabet til en lav nominel værdi, 

men generelt vil et stort konjunkturudsving kunne udløse disse værnregler. Ud fra et going concern 

perspektiv vil man generelt se bort fra konjunkturer i enkeltmandsvirksomheden, da disse er flygtige, 

og hovedsageligt består i et øjebliksbillede af landmandens besætningsværdi og den pris, som 

landmanden kan få, hvis han straks realiserede besætningen.  

Ud over dette skal landmanden påtænke omkostninger til rådgivning, revisorer og advokathjælp til 

overholdelse af formalia ved stiftelse, udvidelse, forskellige problemstilling osv.203 

 
200 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 147 
201 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 148 
202 https://farmtalonline.dlbr.dk/Grid/uiGrid.aspx?Farmtal=221&ViewType=View&Start=31-12-2018&Slut=01-12-2019 
203 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 151 

https://farmtalonline.dlbr.dk/Grid/uiGrid.aspx?Farmtal=221&ViewType=View&Start=31-12-2018&Slut=01-12-2019


Side 51 af 101 
 

Skattemæssigt er der heller ikke mulighed for anvendelse af en ”Carry Back”, og landmanden kan 

ikke søge skat tilbage fra gode år til at dække dårlige. Ydermere er der ingen mulighed for at overføre 

et underskud til anden indkomst, hverken egen eller ægtefælles/livspartners.204 

De fordele, der er ved anvendelse af et kapitalselskab, er primært for andre end landmænd, og for 

landmanden vil der snarere være tale om et nødvendigt onde for at få muligheden for at etablere sig. 

Landmanden kan begrænse de skattemæssige ulemper, han har ved anvendelse af kapitalselskaber 

ved at anvende et partner- eller kommanditselskab som beskrives nedenfor.    

Delkonklusion kapitalselskaber 

Anpartsselskabet har en række fordele ved etablering, blandt andet den begrænsede hæftelse. Det 

samme gør sig gældende ved aktieselskabet, desværre er dette næppe en mulighed for den 

nyetablerede landmand, da han vil blive mødt af krav fra banken, og andre kreditorer omkring 

personlig hæftelse. Den begrænsede hæftelse åbner dog for muligheden for inddragelse af passive 

investorer, som kan investere uden at skulle hæfte for selskabet. 

Et aktieselskab har pligt til at aflægge årsrapport, jf. årsregnskabslovens § 3 stk. 1 nr. 1. Årsrapporten 

skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskab lovens § 138 stk. 1, og disse dokumenter skal 

offentliggøres, jf. årsregnskabslovens § 154, stk. 2.205 Det samme gør sig gældende for et 

anpartsselskab og partnerselskabet, men er ikke tilfældet for en enkeltmandsvirksomhed eller 

interessentskabet. Dette kan være en ulempe, da det næppe er til virksomhedens fordel, at dens 

oplysninger i nogen grad skal offentliggøres. 

Anpartsselskabet og aktieselskabet er begge omfattet af selskabsskatteloven, hvorved beskatningen 

sker i selskabet, og landmanden vil derfor skulle modtage løn og udbytte fra selskabet, og 

skattemæssigt vil han ikke kunne anvende virksomhedsordningen, hvilket er er en stor ulempe. 

Strukturelt vil den nyetablerede landmand skulle agere direktør i selskabet, og der er krav om 

offentliggørelse af regnskabet. 

 
204 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 151 
205 Selskabsformerne, side 348 
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Personselskaber 

I dag er landbruget primært ejet som enkeltmandsvirksomhed og interessentskaber, som beskrevet 

under det afsnittet om enkeltmandsvirksomheden og interessentskaber. Derfor vil disse 

personselskaber ikke blive beskrevet yderligere i dette afsnit. 

Kommanditselskabet 

Et kommanditselskab minder om interessentskabet med den undtagelse, at der er en part, som ikke 

hæfter personligt, nemlig kommanditisten. Der er hermed mulighed for, som i kapitalselskaberne, at 

en investor kan skyde kapital ind, og opnå en ejerandel af selskabet uden at hæfte personligt.206  

Som i et interessentskab er det et ufravigeligt krav, at der skal være mindst 2 selskabsdeltagere, en 

kommanditist og en komplementar, jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder § 2 stk. 2. 

Komplementaren hæfter personligt og direkte for gælden i kommanditselskabet207, mens 

kommanditisten ikke hæfter for gælden, jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder §2 stk. 2. 

Kommanditselskabet er skattemæssigt transparent, og al beskatning sker derfor ved 

personselskabsdeltagerne. 208 For nuværende kan et kommanditselskab ikke erhverve en 

landbrugsejendom efter landbrugslovens § 20. Der kan dog gives en tilladelse fra Miljø- og 

fødevareministeren jf. landbrugslovens § 21. Hvilke krav dette stiller, er uvist. Kommanditselskabet 

vil derfor kun blive behandlet i det omfang, det kan anvendes som driftsselskab. 

Partnerselskabet 

Et partnerselskab er et kommanditselskab, jf. Lov om erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2. 

Partnerselskabet er samtidig underlagt selskabsloven, jf. selskabslovens § 5 nr. 1, og er underlagt de 

samme regler som et kapitalselskab med de nødvendige tilpasninger, jf. kapitalselskabslovens § 358. 

Partnerselskabet er kendetegnet ved, at der ligesom hos kommanditselskabet er en personligt 

hæftende part (komplementaren) og en part, som kun hæfter med den indskudte kapital (kommandit-

aktionær).209 I modsætning til kommanditselskabet kan et partnerselskab erhverve en 

landbrugsejendom, jf. landbrugslovens §20, med de samme betingelser om bopælspligt som tidligere 

beskrevet.  

 
206 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 102 
207 Dansk selskabsret bind 1, 5. udgave, side 67 
208 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 357 
209 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 248 
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Partnerselskaber er en hybrid mellem et kapitalselskab og et personselskab. Det er reguleret af 

kapitalselskabsloven, jf. kapitalselskabslovens § 358, men skattemæssigt er der tale om en transparent 

enhed,210 hvorved der ikke sker direkte beskatning af selskabsdeltagerene i selskabet. Den sker 

derimod ved den enkelte selskabsdeltager, hvorved der også er mulighed for at aktive 

selskabsdeltagere beskattes efter personskatteloven, virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen 

eller selskabsskatteloven, hvis der indskydes et kapitalselskab mellem persondeltageren og 

partnerselskabet.  

Et partnerselskabs bestyrelse skal minimum bestå af 3 medlemmer, jf. kapitalselskabslovens § 111, 

stk. 2, og flertallet af medlemmer må ikke stå for den daglige drift i selskabet, jf. kapitalselskabslovens 

§ 111 stk. 1, nr. 1. Der er altså tale om den samme ledelsesmæssige situation som i aktieselskabet. 

Den nyetablerede landmand skal hermed overholde de samme krav, der stilles til en direktør omkring 

større dispositioner og daglig ledelse som beskreven i afsnittet om aktieselskabet. 

Da partnerselskabet er reguleret efter kapitalselskabsloven, er der de samme forbud, omkring ulovlige 

aktionærlån, kapitaltab, og formalia som ved et kapitalselskab, som det er beskrevet under afsnittet 

med finansieringsretlige aspekter, og under afsnittet omkring aktieselskabet vedrørende ulovlige 

aktionærlån.  

Partnerselskabet giver de samme muligheder for inddragelse af en investor. Denne kan enten deltage 

personligt uden personlig hæftelse, men med de skattemæssige fordele/ulemper dette giver, eller 

igennem et selskab, som enten hæfter eller er begrænset hæftende. Det samme gør sig gældende for 

landmanden. Dog vil landmanden, i det tilfælde at bank/realkreditinstitut kræver personlig hæftelse, 

klart være bedst tjent med de skattemæssige fordele, det giver at være personligt hæftende.  

I et partnerselskab, hvor landmanden agerer komplementar, vil landmanden blive beskattet, som drev 

han en enkeltmandsvirksomhed.211 Herved kan landmanden vælge, om han vil beskattes efter 

personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen 

giver langt de største fordele for landmanden med mulighed for carry back efter 

virksomhedsskattelovens § 13 og § 10 stk. 3, således at i et år med et skattemæssigt underskud kan 

dette underskud anvendes til at nedbringe beskatningen i landmanden eller landmandens ægtefælles 

anden indkomst.  

 
210 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 272 
211 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 272 
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Der er 2 vigtige begreber ved den skattepligtige indkomst i et personselskab, nemlig total og delvis 

skattemæssig transparens, som der skal skelnes mellem.212 I begge tilfælde sker beskatningen ved 

persondeltagerne. Forskellen ligger i, at i et delvist skattemæssigt transparent selskab, skal selskabet 

opgøre den skattepligtige indkomst, og ved total transparens opgøres denne indkomst af den enkelte 

persondeltager (eller hans rådgiver, typisk revisor) og selskabets eneste opgave er her at opgøre 

personselskabsdeltagernes ejerandel.  

Delvis transparens forekommer, hvis anpartsindgrebet træder i kraft, jf. personskattelovens § 4, stk. 

1 nr. 9 og 11 og personskattelovens § 13, med en passiv deltager, som ikke deltager i virksomhedens 

drift i væsentligt omfang. Ved væsentligt omfang forstås en arbejdsindsats på minimum 50 timer i 

måneden.213 Herved vil en passiv investor blive begrænset til at kunne anvende personskatteloven, 

og en indkomst fra deltagelse som investor i en landbrugsbedrift vil blive betragtes som 

kapitalindkomst. Et eventuelt underskud vil blive kildeartsbegrænset, hvorved den kun kan anvendes 

som fradrag i senere års positive indkomst fra samme virksomhed. Hvis investoren ønsker en mere 

struktureret skattepligtig indkomst, kan det anbefales, at investoren deltager igennem et 

kapitalselskab i stedet for personligt, hvorved beskatningen skal ske efter selskabsskatteloven.  

Anpartsindgrebet vil, i langt de fleste tilfælde, hvor landmanden deltager i væsentligt omfang på 

minimum 50 timer om måneden, ikke få konsekvenser for landmanden, og hans indkomst vil derfor 

stadig kunne indgå i virksomhedsordningen214 med de fordele, dette vil give. 

Anpartsindgrebet træder automatisk i kraft i de tilfælde, at der er flere end 10 deltagere, jf. 

personskattelovens § 4, stk. 1 nr. 9. Hvis der ikke er flere deltagere end 10, vil anpartsindgrebet ikke 

træde i kraft. Men derimod vil fradragskontoreglerne træde i kraft.215 Dette betyder, at en passiv 

investor kan anvende sine fradrag for skattemæssige afskrivninger, renteudgifter, driftsudgifter, osv., 

for at minimere den skattemæssige indtægt, indtil fradragene ikke længere dækker indtægten, 

hvorefter han vil blive beskattet af overskuddet. Et eventuelt underskud vil heller ikke kunne 

fradrages i egen eller ægtefælles anden indkomst, da der er tale om et særfradrag, som fremføres til 

senere positivt overskud, jf. U.1983.8 H.  

 
212 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 467 
213 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 369 
214 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 370 
215 Erhvervsbeskatning med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 373 
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Derfor vil en passiv investor kunne vælge mellem beskatning med fradragskontoregler og 

særfradragsreglerne, eller en passiv investor kan deltage igennem et kapitalselskab, hvorefter 

beskatningen vil ske efter selskabsskatteloven. Dette ses i model 3 nedenfor.  

Model 3 

Som illustreret i modellen ovenfor har investoren, kaldet Tommy Investor, investeret i Landbrug P/s 

gennem et ApS for at blive beskattet gennem et selskab. Tommy Investor deltager som passiv 

investor, og vil i P/s blive kommanditaktionær. Landmanden, kaldet Jens Landmand, deltager som 

aktiv landmand, og vil agere komplementar i selskabet. På denne måde kan Jens Landmand blive 

beskattet efter virksomhedsordningen med de fordele, det har for ham, og samtidig åbne hans 

landbrug op for, at en investor kan investere i landbruget uden at hæfte personligt for gælden.   

På trods af de åbenlyse fordele ved anvendelse af partnerselskabet, er det bestemt ikke udbredt i 

landbruget, hvilket til dels skyldes, at loven først blev ændret til, at partnerselskabet kunne anvendes 

i landbruget for få år siden. Formentligt skyldes noget af den manglende udbredelse også 

tilbageholdenhed fra landbrugets rådgivere.216 

Da der kan være mange deltagere i et partnerselskab, er der en lang række muligheder for passive 

såvel som aktive deltagere. Se model 4 nedenfor: 

 
216 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 256 



Side 56 af 101 
 

 

Model 4 

Som det kan ses i model 4 er der mulighed for flere investorer og flere landmænd, som alle deltager 

i et partnerselskab. Det samme gør sig muligt ved anvendelse af et ApS, A/S eller kommanditselskab.  

Tommy Investor 1 har valgt at deltage som persondeltager uden at indsætte et holdingselskab, dette 

giver i modsætning til interessentskabet ikke personlig hæftelse. Så længe Tommy Investor 1 ikke er 

komplementar, vil han ikke have personlig hæftelse. Det vil være en fordel for Lene Landmand 2 at 

deltage som komplementar. Hvis Lene Landmand 2 ikke ønsker den personlige hæftelse, kan Jens 

Landmand Holding ApS, eller Birgit Investor Holding ApS agere komplementar, alternativt kan der 

oprettes et nyt selskab, som agerer komplementar.  

Delkonklusion partnerselskab og kommanditselskab 

Kommanditselskabet minder meget om interessentskabet, dog med den undtagelse at de passive 

investorer kan investere direkte uden at indskyde et kapitalselskab, og herved stadig beholde deres 

begrænsende hæftelse. Dog kan kommanditselskabet ligesom interessentskabet ikke erhverve en 

landbrugsejendom, jf. Landbrugsloven § 20. 

Kommanditselskabet er ligesom interessentskabet ikke omfattet af selskabsloven og dermed heller 

ikke omfattet af kapitaltabsreglerne eller andre selskabslovgivningsmæssige regler. Det er en 

skattemæssigt transparent selskabsform, og derfor vil den ikke være omfattet af selskabsskatteloven, 

og dermed kan landmanden anvende virksomhedsordningen med de fordele, der er forbundet hermed. 

Partnerselskabet har de samme muligheder som et anpartsselskab og et aktieselskab, dog er 

anpartsselskabets minimumskapitalkrav 40.000 kr., hvorimod aktie- og partnerselskabet har et højere 

minimumskapitalkrav på 400.000 kr. Dette er som udgangspunkt intet problem, da det kræver 

væsentligt højere egenkapital at etablere sig i de tilfælde, som denne afhandling har undersøgt. Det 

er dog potentielt en risikofaktor sammenlignet med kapitaltabsreglen, da der skal tabes mere kapital 
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i et anpartsselskab eller et aktie- eller partnerselskab, før disse regler bliver relevante. Set over 

landbrugets samlede balance vil dette næppe være en altovervejende faktor for valget mellem disse 

selskabsformer.  

Partnerselskabet åbner for, at landmanden kan blive beskattet efter virksomhedsordningen, 

personskatteloven regler og kapitalafkastordningen, da partnerselskabet er skattemæssigt transparent, 

og derfor ikke underlagt selskabsskatteloven. Dette er ikke tilfældet, hvis etableringen sker som aktie- 

eller anpartsselskab, og som tidligere beskrevet under afsnittet med skatteretlige aspekter er dette en 

klar fordel. Ud over dette kan passive investorer også vælge beskatningsmodel og vurdere om dette 

er en fordel.  

Partnerselskabet giver de samme muligheder for inddragelse af passive investorer med begrænset 

hæftelse, som er tilfældet ved anpartsselskabet og aktieselskabet. Strukturelt har partnerselskabet de 

samme forpligtelser som aktie og anpartsselskabet, og er omfattet af samme lovgivning, nemlig 

selskabsloven.  

Delkonklusion ejerforhold 

Der henvises til bilag 2 for en oversigt over muligheder og begrænsninger ved de forskellige 

ejerforhold. 

Enkeltmandsvirksomhedens og interessentskabets muligheder er begrænset, og interessentskabets 

mulighed for erhvervelse af en landbrugsejendom kræver en dispensation, jf. landbrugslovens §21 nr. 

3. Ydermere kræver vetoretten en veludført interessentskabskontrakt, og for at en investor kan deltage 

uden hæftelse kræver dette, at der indskydes et kapitalselskab mellem investoren og interessentskabet. 

Dog vil der være mulighed for beskatning efter virksomhedsordningen med de fordele, dette giver. 

Alt i alt er interessentskabets muligheder begrænsende og komplicerede, sammenlignet med 

partnerselskabet, som kan tilbyde de samme fordele. 

Enkeltmandsvirksomheden er den hyppigste ejerform i landbruget og med god grund. Den er simpel 

at anvende, giver mulighed for beskatning efter virksomhedsordningen, og lovgivningen, der skal 

tages hensyn til, er begrænset. 

Anpartsselskabet og iværksætterselskabet giver i væsentlige træk de samme muligheder, dog kan 

landbrugsbedriften ikke lave et offentligt udbud af anparter. Dette kræver, at der anvendes et 

aktieselskab, så muligheden for offentligt udbud og aktiebaseret crowdfunding vil fordre et 
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aktieselskab. Dog er anpartsselskabet ikke omfattet af alle de regler, som aktieselskabet er, og derfor 

kan det argumenteres, at anpartsselskabet kan være simplere at anvende. Begge disse selskabsformer 

er omfattet af selskabsskatteloven, og beskatningen sker herefter. Der er derfor ikke mulighed for at 

anvende virksomhedsordningen, men der er mulighed for at inddrage investorer i det omfang, dette 

findes nødvendigt. 

Partnerselskabet giver mulighed for at inddrage investorer, som det ses ved anpartsselskabet. Der er 

ikke mulighed for at lave et offentligt udbud af aktier, så aktiebaseret crowdfunding og offentligt 

udbud af aktier er forbeholdt aktieselskabet. Partnerselskabet har derimod mulighed for beskatning 

efter virksomhedsordningen og selskabsskatteloven, hvis der indskydes et kapitalselskab, som 

deltager i partnerselskabet. Muligheden for beskatning efter virksomhedsordningen samt muligheden 

for inddragelse af op til flere investorer og landmænd giver partnerselskabet en klar fordel og store 

anvendelsesmuligheder i landbrugets fremtidige ejerstruktur. Dog er minimumskapitalen som i 

aktieselskabet 400.000 kr., og der er regulering efter kapitalselskabsloven. 

Integreret del 

Opsætning af modeller for alternativ finansiering og anvendelse af andre ejerformer 

Forudsætninger for de opsatte modeller 

For at opsætte modeller for forskellige finansieringsscenarier forudsætter vi som tidligere, at gården, 

som den ny-etablerende landmand ønsker at erhverve, er den gennemsnitlige slagtesvineejendom, 

som tidligere nævnt. Landmanden ønsker at gennemføre handel på en ejendom, som allerede er i drift, 

og der er derfor ikke kalkuleret med noget indkøringstab. Der er regnet ud fra, at den ny-etablerende 

landmand har en samlet opsparing på 850.000 kr. og at de samlede handelsomkostninger udgør 

625.000 kr.,217 hvorved hans egenkapital efter handlen vil være 225.000 kr.  

Hvis vi vender tilbage til den fiktive gennemsnitlige landbrugsejendom med en produktion af ca. 

21.894 slagtesvin om året og med indkøb af 30 kg. grise, vil dens aktivside af balancen i afrundet og 

væsentligt simplificeret form se ud som følgende: 

 
217 Seges: Nye og alternative finansieringsformer – løsningsforslag, 2016, side 2 
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218 

Da dette er en bedrift, som har været i produktion i flere år, er der en række aktiver, som er forudsatte 

ud fra en ejendom, der har været i drift. Under selve landbrugsbedriften vil dette være: andelskapital 

og finansielle kontrakter, tilgodehavende, værdipapirer og indlån, positive hensættelser, fast ejendom 

udenfor landbruget og biler. Disse aktiver beholder sælger, da disse aktiver ikke vedrører driften af 

selve ejendommen. De er dog i et stort omfang den afgående landmandsegenkapital, og den afgående 

landmand vil derfor også havde mulighed for at lave et sælgerpantebrev, eller agere aktiv eller passiv 

investor. For ejendommen betales der ikke nogen former for goodwill. Hvis dette ønskes i en given 

situation, vil den ny-etablerende landmand også skulle kunne frembringe finansiering hertil, eller den 

udtrædende landmand må udstede et sælgerpantebrev.  

Med hensyn til maskiner og inventar opdeles disse, da inventar kan realkreditbelånes og maskiner 

kan leases eller finansieres igennem indkøbsforening. Denne opdeling sker efter specifikationerne i 

driftsresultat 2015219 med afrundet 2.150.000 kr. som staldinventar og resten som maskiner og øvrigt 

inventar. Ud over dette opdeles fast ejendom i jord og driftsbygninger efter specifikationer i 

driftsresultat 2015 bilag 12 med en jordværdi på 32.800.000 kr. og resterende som driftsbygninger.  

Der tages udgangspunkt i, at der kan opnås en driftskredit på 2.500.000 i banken.220 

 
218 Seges Notat om driftsresultat 2015, se bilag 12 
219 Bilag 12: Notat om driftsresultat 2015 specifikationer 
220 Seges: Nye og alternative finansieringsformer – løsningsforslag, 2016, side 9 
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Med hensyn til biler vil landmanden enten skulle beskattes af fri bil eller udlåne sin bil til landbruget. 

For at gøre illustrationen simpel vil landmanden eje sin egen bil, og udlåne denne til selskabet. 

Finansieringen hertil må foregå udenfor landbrugsfinansieringen. Herefter vil en væsentligt 

simplificeret udgave af aktivsiden på balancen se ud som følgende: 

 

Model 5: Simpel illustration af landbrugsaktiver til opsætning af finansieringsmodeller 

Der er i dag hårdere krav til egenkapitalen i en landbrugsbedrift. Kravet er på omkring 15 % – 30 %, 

221 hvilket i dag, hvor landbrugsejendommene er bleven betydeligt større, bliver til meget store beløb. 

Den unge landmand kan dog medregne ansvarlig lånekapital og/eller investorer.  

Modellerne vil tage udgangspunkt i den for afhandlingen beskrevne økonomiske teori. De vil 

vurderes ud fra muligheden for at opnå et rimeligt gennemsnitligt afkast samt muligheden for at kunne 

realiseres i praksis. Yderligere vurderes hvilke juridiske problematikker, eller forhold, der skal tages 

højde for i de fremsatte modeller 

Modeller for landmand i enkeltmandsvirksomhed med forskellige finansieringskilder 

Vi tager udgangspunkt i en landmand, som ønsker at overtage det forsimplede landbrug opsat i model 

5 på klassisk maner i en enkeltmandsvirksomhed, samt med en beskeden opsparing som tidligere 

nævnt. Han kan overtage denne bedrift i fri handel eller generationsskifte. Betragtningen her vil være 

ud fra en fri handel. 

I det klassiske eksempel vil landmanden kunne nøjes med bank- og realkreditbelåning. Sådan 

forholder det sig ikke i dag, som det demonstreres straks nedenfor i model 6.  

 
221 https://www.landbrugsinfo.dk/Jura/ejer-generationsskifte/Sider/eo_17_7428_Fokus-paa-afkast-og-risiko.aspx  

https://www.landbrugsinfo.dk/Jura/ejer-generationsskifte/Sider/eo_17_7428_Fokus-paa-afkast-og-risiko.aspx
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Model 6: Illustrationsmodel over klassiske finansieringskilder med landbrug drevet som enkeltmandvirksomhed 

Dette kan i praksis ikke lade sig gøre, da det er voldsomt underfinansieret med over 11. mio. kr.  

Hvis der herefter forsøges, at landmanden selv vil finansiere overtagelsen i en 

enkeltmandsvirksomhed med de klassiske finansieringskilder samt mulighederne fra Vækstfonden, 

vil situationen se ud som følgende: 

 

Model 7: Illustrationsmodel over klassiske finansieringskilder med Vækstfondens muligheder og landbrug drevet som 

enkeltmandsvirksomhed222 

I dette tilfælde bruger den nyetablerede landmand alle muligheder ved Vækstfonden. Der er lånt den 

maximale låneprocent hos realkreditinstitutter på 70%,223 og det er nødvendigt at kunne låne 11,5 % 

af de samlede landbrugsaktiver i pengeinstitut. Dette giver dog høje finansieringsomkostninger, som 

påvirker afkastningsgraden med 4,62 procentpoint af de samlede landbrugsaktiver. Svinelandbrug 

har i gennemsnit fra 2011-2018 ligget på 2,0 % i afkastningsgrad, og den bedste tredjedel på 3,8%.224 

 
222 Rentesatser stammer fra Seges: Nye og alternative finansieringsformer – løsningsforslag, 2016, side 9 
223 Seges: Nye og alternative finansieringsformer – løsningsforslag, 2016, side 8 
224 Se bilag 11 
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Selv hvis den nyetablerede landmand er iblandt den bedste tredjedel, vil han altså ikke kunne forvente 

et overskud af virksomheden på grund af de høje finansieringsomkostninger. Der er medregnet 

etableringslån samt vækstlån. Ejerformen i den klassiske model er enkeltmandvirksomheden, og 

derfor kan den nyetablerede landmand vælge mellem virksomhedsordningen, beskatning efter 

reglerne i personskatteloven og kapitalafkastordningen. Beskatning efter virksomhedsordningen vil 

formentligt være at foretrække grundet den høje gæld og de store finansieringsomkostninger. Det er 

ikke muligt at medtage en investor, da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed. 

Hvis den nyetablerede landmand vælger at forsøge at etablerer sig med alternativ finansiering, vil 

modellen se ud som følgende: 

 

Model 8: Illustrationsmodel over de klassiske finansieringskilder, Vækstfonden og alternative finansieringskilder. 

Landbrug drevet som enkeltmandsvirksomhed 

Model 8 demonstrerer, hvordan de alternative finansieringskilder kan være med til at løfte den 

samlede finansiering fra at være usandsynlig til at være mere sandsynlig. Som alternative 

finansieringskilder er medtaget foder- og smågrisefinansiering samt indkøbsforening. Om denne 

model i praksis kan lade sig gøre, er tvivlsomt, da der er en del dobbelt sikkerhedsstillelse. Bank og 

leverandørselskaber eller private skal altså slås om pantet på eksempelvis besætningen i et vist 

omfang. Spørgsmålet er i denne model, om den nyetablerede landmand kan få banken med på 

modellen. Ud over dette påvirker de samlede finansieringsomkostninger afkastningsgraden med 4,61 

procentpoint ud fra de samlede aktiver. Som nævnt tidligere har slagtesvinsproducenter i gennemsnit 

fra 2011-2018 ligget på 2,0 % i afkastningsgrad, og den bedste tredjedel på 3,8%, 225 så en 

 
225 Se bilag 11 
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gennemsnitlig rente på 4,61 % vil udgøre en stor trussel for virksomheden. De finansielle partnere vil 

ikke kunne acceptere dette, selv hvis landmanden er blandt den bedste tredjedel.   

Hvis vi i stedet ser på Agro-fond modellen, vil det se ud som følgende: 

 

Model 9: Illustrationsmodel med Agro-fonden som ejer af landbruget og den nyetablerede landmand som forpagter. Den 

nyetablerede landmand anvender alternative og klassiske finansieringskilder, samt Vækstfonden, med landbruget drevet 

i en enkeltmandsvirksomhed  

I denne model finansierer Agro-fonden selve ejendommen, og den ny-etablerende landmand skal kun 

finansiere selve købet af besætning, beholdning, maskiner og øvrigt inventar. Den unge landmand vil 

dog kun kunne opnå etableringslån fra Vækstfonden af de 8,65 mio. kr., som han skal investere. Ud 

over dette vil han ikke kunne opnå realkreditbelåning, da han ikke køber selve ejendommen. Han kan 

nøjes med 9% vækstlån i stedet for de 15%, og modellen er stadig fuldt finansieret. Der anvendes 

foder- og smågrisefinansiering samt indkøbsforening til finansiering af maskinpark. Påvirkningen af 

afkastningsgraden lyder på 2,47% ud af den aktivmasse. Sammenlignet med den bedste tredjedel af 

svineproducenterne, som har haft et gennemsnitligt afkast på 3,8 % i perioden 2011-2018226, vil denne 

model formentligt kunne gennemføres.  

Modeller for landmand/landmænd i kapital- eller personselskaber med forskellige finansieringskilder 

Vi tager nu udgangspunkt i, at den nyetablerede landmand medtager en investor, der matcher hans 

lånemuligheder som nyetableret i Vækstfonden. Ydermere vil han i stedet for at tage sine 

 
226 Se bilag 11 
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etableringslån i selskabet tage dem personligt og indskyde dem i selskabet. Handelsomkostninger 

deles ligeligt. Ud fra dette vil modellen se ud som følgende: 

 

Model 10: Illustrationsmodel med inddragelse af en investor, klassisk finansiering samt Vækstfonden. Selskabet drives 

som ApS, A/s eller P/s 

Denne model tager udgangspunkt i, at landbruget etableres som et anparts-, aktie- eller 

partnerselskab. Hvis landmanden ønsker beskatning efter virksomhedsordningen med de tidligere 

nævnte fordele forbundet hermed, skal landbruget etableres som et partnerselskab. Hvis landmanden 

accepterer at blive beskattet efter selskabsskatteloven, kan landbruget etableres som aktieselskab, 

eller der kan også nøjes med en etablering som anpartsselskab.  

Denne model er fuldt finansieret, men kræver, at der kan findes en eller flere investorer, som ønsker 

at indskyde 5,66 mio. kr. De lave renteudgifter i modellen skyldes, at nogle af renteudgifterne er 

flyttet fra selskabet og over på landmanden personligt, og det, at landmanden nu finansierer sin 

etablering med en investor og herefter skal dele overskuddet med ham, giver også lavere 

renteomkostninger. De gennemsnitlige renteomkostninger er for modellen beregnet til 2,69% og 

påvirkningen af afkastningsgraden er på 2,73 %. Sammenlignet med det gennemsnitlige afkast på 2,0 

%227, vil denne model ikke være sandsynlig at gennemføre for den gennemsnitlige landmand. Til 

gengæld vil den være mere sandsynlig at gennemføre for den bedste tredjedel, med et gennemsnitligt 

afkast på 3,8%228 i perioden 2011-2018. 

 
227 Se bilag 11 
228 Se bilag 11 
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Nogle af finansieringsomkostninger vil blive løftet fra virksomheden og over på landmanden privat. 

For at disse finansieringsomkostninger kan honoreres, vil det kræve, at der sker jævnlige udlodninger 

fra virksomheden. 

Ejerstrukturen vil se ud som følgende: 

 

Model 11: Illustrationsmodel over ejerskabsfordelingen i model 10 

Den nyetablerede landmand tager etableringslånet personligt for at kunne matche investorens kapital, 

og på denne måde opnå 53,68 % af ejerskabet. Handelsomkostningerne fordeles med 50% til hver 

part. 

Med den samme ejerstruktur kan det forsøges, om renteudgifterne kan minimeres ved alternativ 

finansiering. Dette viser modellen nedenfor: 

 

Model 12: Illustrationsmodel med samme forhold som i model 10, men ved anvendelse af alternativ finansiering 

Inddragelse af alternativ finansiering mindsker behovet for Vækstfonden, og dermed de samlede 

renteomkostninger. Landbruget drives som et ApS, A/S eller partnerselskab som i model 10. I dette 
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set up bør den nyetablerede landmand overveje, om han vil beskattes efter kapitalafkastordningen i 

stedet for virksomhedsordningen. 

Hvis man kigger på de gennemsnitlige afkast for svineproducenter i perioden 2011-2018, var de på 

2,0 %229. Der vil altså heller ikke i dette setup være plads til den gennemsnitlige svineproduktion. 

Den bedste tredjedel vil kunne løfte finansieringsbyrden i samarbejde med en eller flere investorer 

og forskellige samarbejdspartnere230, da gennemsnittet for den bedste tredjedel var 3,8 % i afkast. 

Modellen kan derved sandsynligvis gennemføres, hvis man er blandt den bedste tredjedel. 

I model 12 kan der nøjes med et etableringslån på 8 % af investeringssummen, hvilket ses nedenfor: 

 

Model 13: Illustrationsmodel over ejerskabsfordelingen i model 12 

En investor vil i dette set up skulle betales for sin indskudte kapital i form af udbytte. Da han vil eje 

45,27 %, skal han modtage udbytte efter dette.  

Vi vil nu forsøge at tage udgangspunkt i, at den ny-etablerende landmand i stedet for at medtage en 

eller flere passive investorer medtager en aktiv landmand med den samme opsparing som ham selv. 

Handelsomkostninger deles ligeligt mellem de 2 landmænd, og modellen vil se ud som følgende: 

 
229 Se bilag 11 
230 Se bilag 11 
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Model 14: Illustrationsmodel med 2 nyetablerede landmænd med samme opsparing, der anvender alternativ finansiering, 

klassisk finansiering samt Vækstfonden. Landbruget drives som et ApS, A/S, eller Partnerselskab 

Som denne model fremhæver, kan hver landmand få finansieret en del af købet i indkøbs-, eller 

finansieringsforening. Dette fordi disse foreninger låner ud pr. medlem, og hvis der er 2 medlemmer, 

vil de dermed kunne fordoble deres finansiering. Lige modsat virker det i Vækstfondens 

etableringslån, da dette udregnes ud fra den samlede investerede sum. Derfor vil de, hvis der belånes 

samlet 10%, hver kunne låne 5 % af de samlede aktiver, som ses i fordelingen nedenfor: 

 

Model 15: Illustrationsmodel over ejerskabsfordelingen i model 14 

For at lave et glidende generationsskifte mellem den sælgende landmand og den ny-etablerende 

landmand kan der opsættes en model, hvor den gamle landmand lader den nyetablerede landmand 

købe sig ud efterhånden, som han optjener kapital. Dette kan gøres med en eller flere investorer, som 

illustreret nedenfor: 
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Model 16: Illustrationsmodel over glidende generationsskifte i et partnerselskab med en investor og den sælgende 

landmand 

I denne model ønsker den ny-etablerende landmand at overtage Landbrug P/s fra den sælgende 

landmand. Der indgås aftale med den sælgende landmand, som yder et sælgerpantebrev til Landbrug 

P/s, ligesom den sælgende landmand opretter et Holding selskab for at købe en part i Landbrug P/s. 

Den sælgende landmand kan ydermere låne kapital til den ny-etablerende landmand. 

Den sælgende landmand og den ny-etablerende landmand skal her være specielt opmærksomme på 

de nationale ordninger omkring etablering, hvor den ny-etablerende kan miste sin mulighed for at få 

Ung støtte til drift af op mod 90 ha. Ligesom de skal være opmærksomme på, i hvilket omfang der 

kan opnås nyetableringsbonus ved Danish Crown/Tican, og i hvilket omfang denne etablering kan 

forhindre den nyetablerede landmand i senere at modtage disse støtte- og etableringstilskud.   

Alt efter om den sælgende landmand ønsker at fortsætte med de skattemæssige fordele, som er 

forbundet med virksomhedsordningen, skal han overveje, om han ønsker at minimere sin risiko ved 

at agere igennem et holdingselskab, eller om han ønsker at maximere sine skattemæssige fordele ved 

at agere personligt, og derved kunne benytte virksomhedsordningen. Investoren kan ligesom den 

sælgende landmand yde lån til henholdsvis Landbrug P/s og den ny-etablerende landmand, ligesom 

investoren kan investere i landbruget uden hæftelse gennem sit Holding selskab.  

Diskussion af opsatte modeller, alternativ finansiering og ejerforhold 

Det klassiske eksempel i model 6 med finansiering, som stammer fra realkreditinstitut og 

bankbelåning, kan i praksis ikke længere lade sig gøre, da nuværende lånegrænser ikke understøtter 
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denne model. Derfor er det ikke realistisk for den ny-etablerende landmand at gå efter denne 

finansieringsmodel; medmindre han har en meget stor egenkapital.  

I den efterfølgende model, model 7, bliver der forsøgt at fremskaffe nok kapital ved anvendelse af 

Vækstfondens muligheder. Denne model er væsentligt tættere på at blive finansieret, men der mangler 

stadig en større egenkapital hos den ny-etablerende landmand, da renteomkostningerne forbundet 

med denne finansiering bliver for dyre, når man sammenligner med afkastet for den bedste tredjedel 

af svineproducenterne. Hvis den ny-etablerende landmand har mulighed for at øge sin egenkapital 

enten ved at indskyde yderligere selv, eller ved at den sælgende landmand finansierer noget af 

handlen ved et sælgerpantebrev eller lignende, vil det måske i en handelssituation være muligt at 

presse banken, realkreditinstituttet og Vækstfonden til at yde en billigere finansiering. I praksis vil 

dette næppe være realistisk, da der foreligger en vis skepsis fra banker og realkreditinstitutter, men 

hvis det er en presset situation, og forhandlingen er med eksisterende bank og realkreditinstitut, vil 

det måske potentielt kunne lade sig gøre.  

Alternativt vil den ny-etablerende landmand skulle forsøge sig med alternativ finansiering, som det 

ses i model 8. Model 8 viser, at alternativ finansiering fra indkøbsforeninger samt foder- og 

smågrisefinansiering hjælper til at løfte den samlede finansiering, og at der er tale om et billigere 

alternativ end traditionel bankfinansiering.  

I model 6,7 og 8 er de juridiske overvejelser begrænsede, da den nyetablerede landmand i alle af de 

3 scenarier er eneejer, og der foreligger derfor ikke nogen juridisk grund til, at landmanden skal 

overveje andre ejerformer end enkeltmandsvirksomheden. Dette er medmindre, landmanden kan 

undgå at hæfte for de pågældende scenerier. I så fald bør den ny-etablerende landmand kraftigt 

overveje at drive landbruget gennem et selskab primært grundet den store risiko forbundet med, at 

landbruget ikke har en større egenkapital til at modstå eventuelle konjunkturudsving. Herefter bør 

den ny-etablerende landmand overveje kapitalselskabslovens § 115, 116 og 118, om forsvarligt 

kapitalberedskab. Dette er dog ikke relevant, da den ny-etablerende landmand ikke kan forvente at 

begrænse sin hæftelse.  

I model 9 ser vi på en helt anden form for finansiering, nemlig gennem Agro-fonden. I denne 

finansieringsmodel er den ny-etablerende landmand i princippet forpagter. Han finansierer stadig 

besætning, maskiner og driften, dog kan rigtig meget af disse finansieres gennem alternativ 

finansiering. Modellen er finansieret, men det kan diskuteres om situationen vil holde i praksis, 
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eftersom banken ikke har betrykkelig sikkerhed i fast ejendom. Til gengæld har Vækstfonden 

finansieret noget af købet, så der er efterstillet kapital, som udgør en vis sikkerhed for banken. Men 

der er også givet pant i slagteriafregninger og grise til finansiering af smågrise og foder, og det er 

derfor svært at vurdere, hvor meget de tilbageværende aktiver udgør af sikkerhed til banken. I denne 

model skal landmanden overveje hvorvidt der skal ageres gennem selskab, personligt eller et 

partnerselskab. Her er den altafgørende faktor, om landmanden bliver mødt af krav om personlig 

hæftelse fra banken og/eller Vækstfonden eller foderstofsselskabet. Dette vil formentligt være 

tilfældet, og det bør den nyetablerede landmand lægge til grund for at gå efter en ejerform, hvor han 

skattemæssigt har de største fordele. Hvis der ikke er noget behov for at medtage en investor, vil 

valget formentligt falde på at drive landbruget som en enkeltmandsvirksomhed.  

Renteomkostningerne og påvirkningen af afkastningsgraden gør, at det kun er landmænd, blandt den 

bedste tredjedel, der kan forvente et rimeligt afkast i denne opsætning. Den ny-etablerende landmand 

bør medregne dette i sin betragtning og udregne om hans drift kan bære det. Hvis den ny-etablerende 

landmand vælger at drive landbruget i et selskab, bør han være opmærksom på de finansieringsretlige 

aspekter, herunder især situationen med forsvarligt kapitalberedskab og vurdere, om der er et 

forsvarligt kapitalberedskab i tilfælde af konjunkturudsving. 

Model 10 og 12 illustrerer landbrug, hvor der er medtaget en investor til at finansiere en del af købet. 

Model 10 demonstrerer, at dette kan lade sig gøre, og model 12 demonstrerer, at den alternative 

finansiering kan bidrage positivt til såvel et lavere renteniveau samt løfte en del af finansieringen. 

Spørgsmålet for begge disse modeller er, i hvilket omfang den ny-etablerende landmand er klar på at 

give afkald på en del af ejerskabet og dermed også overskuddet. 

I disse modeller er det også vigtigt, at den ny-etablerende landmand vælger sin skattemæssige 

position. Det vil være en stor fordel at vælge virksomhedsordningen, idet der allerede er lagt en 

betydelig del af renteomkostninger fra landbruget over på den ny-etablerende landmand. For at kunne 

finansiere dette, er det vigtigt med løbende løn og udbytte fra landbruget, og der vil bestemt være en 

fordel i at etablere dette som et partnerselskab, hvor landmanden kan anvende virksomhedsordningen. 

Den ny-etablerende landmand skal være særligt opmærksom på ulovlige aktionærlån, jf. 

kapitalselskabslovens § 206, stk. 1. Ud over dette skal de også være opmærksomme på forsvarligt 

kapitalberedskab og de mere generelle forhold ved at drive landbruget som selskab frem for 
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enkeltmandvirksomheden. I disse set ups skal den ny-etablerende landmand være opmærksom på, at 

han deler sin Ungstøtte samt nyetableringsbonus med investoren.  

Model 14 demonstrerer, hvordan 2 nyetablerede landmænd går sammen for at drive landbruget i 

fællesskab. Den optimale løsning ville selvfølgelig være interessentskabet, men da dette kræver en 

tilladelse efter landbrugsloven, er det uvist, om dette kan lade sig gøre. Derfor vil den optimale 

løsning være et partnerselskab, da begge de nyetablerede landmænd vil drage størst fordel af at 

anvende virksomhedsordningen. Overskuddet skal fordeles mellem de 2 landmænd i dette scenarie. 

Ud over dette skal de 2 nyetablerede landmænd være særligt opmærksomme på ikke at brænde begge 

deres Ungstøtte af, mens de bruger den ene. Formentligt vil dette set up kræve, at de 2 landmænd 

opdeler marken for at optimere deres Ung støtte, så hver landmand opnår 90 ha. Dette vil kræve, at 

de etablerer sig som selvstændige, inden de køber ejendommen, da køb af ejendommen vil blive 

betragtet som en etablering. Ud over dette vil de brænde den ene etableringsbonus af, og det kan 

derfor diskuteres, om disse landmænd er bedre stillet ved at vælge en passiv investor som ses i model 

10 og 12.  

Model 16 demonstrerer et glidende generationsskifte. I dette scenarie skal den ny-etablerende 

landmand være opmærksom på, at han skal etablere sig med en ejerandel på over 50 %, før han kan 

få sin Ung støtte. Her vil det være en stor fordel, at den ny-etablerende landmand og den sælgende 

landmand bliver enige om, hvilken leverandør den nyetablerede landmand ønsker, for at de kan 

optimere deres etableringsbonus mest muligt, som beskreven under afsnittet med Tican og Danish 

Crown. 

Ud over dette skal de være meget opmærksomme på, hvilken selskabsform de vælger og dermed 

hvilken beskatningsmodel, da deres prioriteter løbende vil ændre sig. Herunder spørgsmålet om 

hvorvidt den sælgende landmand vil gå fra at være aktiv landmand til at være passiv, og komme under 

50 timers arbejde om måneden, og derfor i skatteretlig sammenhæng blive passiv. Det samme gør sig 

gældende for den ny-etablerende landmand i opstartsfasen, hvis dette foregår som en mere passiv 

investering. Det vil under alle omstændigheder være en potentiel fordel, at etableringen foregår som 

et partnerselskab. 

Spørgsmålet kommer til at ligge i, hvem der skal agere komplementar, og om det er begge landmænd. 

Det kan være meget svært at udtræde som komplementar, og derfor er det vigtigt, at dette gøres rigtigt 

fra starten af. Det vil eventuelt kunne løses ved at den ny-etablerende landmand agerer komplementar, 
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og at den sælgende landmand hæfter overfor bank og realkreditinstitut. Dette vil give en problematik 

omkring, hvorvidt den ny-etablerende landmand ønsker at agere komplementar, imens han endnu 

ikke ejer en stor nok andel til at have kontrol over selskabet. Det kan godt være, at denne etablering 

er bedre tjent med, at der indsættes et kapitalselskab som komplementar for at løse denne problematik, 

eller at etableringen foregår som kapitalselskab, og landmændene herved hæfter prorata overfor de 

kreditorer, som kræver dette. Det vil igen rejse problematikken om, hvornår og hvordan den sælgende 

landmand kommer ud af denne hæftelse. En tidsbegrænset hæftelse kan løse dette problem, men så 

ligger spørgsmålet i, om generationsskiftet går som planlagt.    

Diskussion af den økonomiske teori 

Model 1, som beskreven først i afhandlingen, er opsat ud fra den økonomiske teori. 

 Model 1 

Det kan konstateres, at det langt hen af vejen stemmer overens med de fundne resultater igennem 

afhandlingen. Seniorlån i form af realkreditlån er de billigste, juniorlån som er efterstillet seniorlånet 

er dyrere, og ansvarlige lån fra Vækstfonden er de dyreste. Prisen for egenkapital, om det er 

egenkapital fra landmanden eller investorer, koster en del af afkastet. Smågrisefinansiering og 

foderfinansiering er mere risikovillige end juniorlån, men stadig også billigere end juniorlån, hvilket 

er atypisk og stemmer ikke overens med den økonomiske teori. Det samme gør sig gældende for 

finansiering gennem indkøbsforeninger, som kan sammenlignes med leasing, men også med banklån. 

Finansiering gennem indkøbsforeninger er typisk billigere end banklån, men tager også sikkerhed i 

de indkøbte løsøregenstande, hvilket heller ikke stemmer overens med den økonomiske teori.  

Nedenfor ses til venstre modellen for prisen på fremmedkapital, som er opsat i denne afhandling, og 

til højre ses modellen fra ”Finansieringsforhold i Dansk Landbrug” af Olsen og Pedersen, inspireret 

af Grosen (2011)  
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Hvis vi sammenligner de to, er resultatet meget overensstemmende. Prisen på fremmedkapital er 

relativt stabil indtil 70 %, hvilket skyldes, at prisen på realkreditbelåning er rimelig fast og lav. 

Herefter stiger prisen på fremmedkapital relativt lodret, da landbruget skal finde mere risikovillig 

kapital, hvilket også stemmer overens med modellen fremsat i ”Finansieringsforhold i Dansk 

Landbrug”, samt med modellerne fra Robert C. Merton: ”On the Pricing of Corporative Debt: The 

Risk Structure of Interest Rates” (1974) straks nedenfor: 

 

 

Til gengæld hvis vi kigger på den alternative finansiering, såsom leverandørfinansiering, der udbydes 

af Danish Crown, Tican, Jesper Madsen, VJA, Hedegaard eller lignende, er der tale om relativ billig 

finansiering, som ikke stemmer overens med den økonomiske teori. Der er tale om noget af den 

yderste del af finansieringen med relativ lille sikkerhed. Det ses i den sidste del af modellen, som en 

nedadgående retning markeret med en rød cirkel. 
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Konklusion og besvarelse af problemformulering 

Økonomisk del 

Vækstfonden bidrager med muligheder for vækstlån og etableringslån, der fungerer som risikovillig 

kapital. Dette er som udgangspunkt relativ dyr finansiering, men da det er risikovillig kapital, er det 

bestemt med til at øge muligheden for at kunne gennemføre ejer-/generationsskifter. Den risikovillige 

kapital bør sænke risikoen ved den foranstående finansiering, og derved også renten på denne. 

Der er fundet forskellige former for leverandørfinansiering, som udbydes af blandt andet landbrugets 

andelsselskaber, herunder Danish Crown og Vestjylland Andel, og lignende tiltag findes ved de 

private aktører såsom Tican, Hedegård og Jesper Madsen. Disse finansieringskilder findes som foder- 

og smågrisefinansiering. Foderfinansieringen er dyrere og mere risikovillig end 

smågrisefinansieringen, men de er begge med til at løfte den samlede finansiering samt likviditeten 

og derved muligheden for ejer- og generationsskifte i landbruget. Smågrisefinansieringen er ikke så 

risikovillig som foderfinansieringen og den er derfor snarere et alternativ til traditionel 

bankfinansiering. I hvilket omfang denne type finansiering er komplementær eller substituerende til 

bankfinansiering, er uprøvet, og i hvilket omfang pant i smågrise vil udfordre bankens pant, og hvilke 

ulemper dette giver på renten, er ligeledes uvist.   

Leasing og indkøbs-/finansieringsforeninger er begge substituerende finansieringskilder til den 

traditionelle bankfinansiering, og til hinanden. De er med til at løfte den samlede likviditet og 

finansiering, og der er tale om et billigere finansieringsalternativ, når der kigges på indkøbs- og 

finansieringsforeninger, der typisk koster omkring 4 % i rente.  

Den største finansieringskilde i landbruget er den traditionelle realkreditinstitutfinansiering. Samtidig 

er dette også den billigste finansieringskilde til ejer- og generationsskifte, og udgør den væsentligste 

parameter herfor. Der er ikke fundet nogen alternative finansieringskilder, som kan løfte den del af 

finansieringen, som realkreditfinansiering udgør for landbruget.  

Juridisk del 

Enkeltmandsvirksomheden giver landmanden mulighed for beskatning efter virksomhedsordningen, 

og de fordele der hermed følger. Den største begrænsning i enkeltmandsvirksomheden er, at den pr. 

definition ikke giver mulighed for inddragelse af investorer. Generations- og ejerskifter kan derved 

besværliggøres alt efter landbrugsbedriftens eller virksomhedens størrelse og kravene til egenkapital.  
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Interessentskabet giver mulighed for, at landmanden kan inddrage passive kapitalselskaber som 

investorer. Passive investorer kan derved indirekte begrænse deres hæftelse. Interessentskabet er ikke 

omfattet af selskabslovens regler, og der er ingen regler om kapitaltab eller ledelsesstruktur. Ud over 

dette, kan landmanden beholde de fordele, som følger af virksomhedsordningen, da interessentskabet 

i selskabsretlig forstand også er skattemæssig transparent. Interessentskabet kan kun erhverve en 

landbrugsejendom, hvis der kan opnås dispensation, og hvilke krav der er til dette, er uvist. Derved 

følger, at interessentskabet er interessant, men kun som driftsselskab. 

Der vil opstå flere muligheder for ejerskifter, hvis landmændene skifter ejerform fra den klassiske 

enkeltmandsvirksomhed over til aktie-, anparts- eller partnerselskabet, da disse giver mulighed for, 

at der kan medtages investorer, som ikke hæfter ud over den indskudte kapital. I aktie- og 

anpartsselskabet sker beskatningen efter selskabsskatteloven, og den aktive landmand vil ikke have 

mulighed for at anvende andre beskatningsmodeller. 

Anvendelse af partnerselskabet giver mulighed for beskatning efter virksomhedsordningen og 

selskabsskatteloven, hvis der indskydes et kapitalselskab, som deltager i partnerselskabet. 

Muligheden for beskatning efter virksomhedsordningen samt muligheden for inddragelse af op til 

flere investorer og landmænd giver partnerselskabet en klar fordel og store anvendelsesmuligheder i 

landbrugets fremtidige ejerstruktur. Dog er minimumskapitalen som i aktieselskabet 400.000 kr., og 

der er regulering efter kapitalselskabsloven.  

Aktiebaseret crowdfunding og offentligt udbud af aktier er forbeholdt aktieselskabet. Hvis 

landmanden påtænker at skaffe egenkapital igennem disse kilder, skal aktieselskabet anvendes. 

Perspektivering 

Det vurderes i ”Rapport om risikovillig kapital”, at en af de overvejende grunde til, at landmænd får 

et afslag til finansiering i banken og realkreditinstitutter, er manglende tillid til ledelsen. 231 Desuden 

er mange landbrug efterhånden nået et punkt, hvor behovet for en større ledelse end landmanden selv 

bliver aktuelt for at opnå kreditgodkendelse.232 Ud fra rapporten ”Ejerforholdene i dansk landbrug er 

under forandring” fra Danmarks Statistik233 tyder det også på, at landbrug drevet i I/S eller 

 
231 Rapport om risikovillig kapital side 42 
232 Rapport om risikovillig kapital side 43 
233 Ejerforholdene i dansk landbrug er under forandring Side 3 
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kapitalselskaber er større end enkeltmandsvirksomhederne. Dette peger ligeledes i retning af behovet 

for en udvidelse af ledelsen, når landbruget når en vis størrelse.  

Et gårdråd eller en professionel bestyrelse kan være en god ide for at opnå finansiering. I ”Rapport 

om risikovillig kapital” peger de netop på, at et af punkterne til at øge sandsynligheden for at få et ja 

til finansiering af bank eller investorer er en professionel bestyrelse.234 Ydermere stiller Dansk 

Økojord A/S krav om, at hvis de skal bidrage som investor, skal der nedsættes et gårdråd/bestyrelse 

på ejendommen, som den nyetablerede landmand samarbejder med.235 Det kunne være interessant at 

undersøge fordele og ulemper ved et sådan gårdråd, og om inddragelsen heraf gør det nemmere for 

den ny-etablerende landmand at fremskaffe kapital til ejer- og generationsskifte. 

Flere af de undersøgte alternative finansieringskilder peger på landmandens kvalifikationer som et 

vigtigt parameter for at finansiere hans opstart. Det bør undersøges, hvad disse kvalifikationer udgør, 

og hvordan de vægtes ud fra opnåelse af finansiering til etablering.236  

Den økonomiske teori peger på, at jo større egenkapital en virksomhed har, jo lavere er dens 

renteomkostninger. I hvilket omfang investorkapital eller ansvarlige lån påvirker renten inden for 

dansk landbrug bør undersøges nærmere. 

Mange af de alternative finansieringskilder, som er undersøgt, er i stort omfang ikke anvendte. 

Eksempelvis er indkøbs- og finansieringsforeninger næsten ikke anvendte. Dette var en konstatering 

efter henvendelse til en formand for en indkøbsforening, som desværre ikke ønskede at stille op til 

interview. I hvilket omfang, dette er en realitet, bør undersøges nærmere. Det kunne være interessent 

at undersøge, hvordan og hvor meget tid landmændene bruger på at undersøge de mange 

finansieringsmuligheder, de rent faktisk har. 

I Noe Munch og Carsten Fodes ”Valg af selskabsform og omstrukturering”, fremføres en teori om, 

at fradragsbegrænsningen kan mindskes væsentligt, hvis den passive investor hæfter for den del af 

gælden, som altid dækkes i konkursrækkefølgen. Dette vil, med en ubetydelig risiko, betyde, at en 

passiv investor væsentligt bedre kan anvende sit skattemæssige underskud fra investering i 

landbruget, og derved øge sin indtægt. Det kan hjælpe til, at landbruget får nemmere ved at finde 

 
234 Rapport om risikovillig kapital, side 43 
235 https://nyheder.okologi.dk/politik-og-udvikling/okologisk-jordbrugsfond-har-vaeret-pa-opkob 
236 Rapport om risikovillig kapital, side 42 https://jordbrugsfond.dk/hvordan-hvem/, https://www.agrofond.dk/vi-
tilbyder.aspx, https://vf.dk/finansiering-til-landbrug/etableringslaan/  

https://jordbrugsfond.dk/hvordan-hvem/
https://www.agrofond.dk/vi-tilbyder.aspx
https://www.agrofond.dk/vi-tilbyder.aspx
https://vf.dk/finansiering-til-landbrug/etableringslaan/
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investorer, da der er rigtig store afskrivninger i landbruget, som investoren efter ejerandel kan afskrive 

og optimere på andre indtægter. Denne teori kunne være interessant at undersøge nærmere.  

Fremtidsudsigter 

Hvis man vurderer på fremtiden for dansk landbrug, er der 2 væsentlige markedsfaktorer for 

nuværende, som påvirker landbruget generelt: 

Den første er Brexit, da en stor del landbrugsprodukter afsættes i England. For svinekød er Danish 

Crowns omsætning 12 mia. kr. i England237. Arlas omsætning udgør 16 mia. kr. i England.238 Brexit 

kan give store konsekvenser for dansk landbrug ved en pålægning af 25 % told, som er max efter 

WTO 239. 

Ud over Brexit er afrikansk svinepest en stor faktor for griseproduktionen i Danmark. Hvis afrikansk 

svinepest bliver konstateret i Danmark, vil det koste landbruget milliarder.240 Hvorimod at så længe 

afrikansk svinepest er i udbrud i Kina, og andre lande, som derfor ikke kan levere kød til det globale 

marked, stiger priserne i Danmark.241 Flere analytikere peger på, at mangelsituationen for svinekød 

grundet afrikansk svinepest vil kunne føre til rekordniveau for notering på kød fra svineproduktionen 

i Danmark242. Ud over det vil den manglende produktion medføre prisfald på foder, for eksempel den 

vigtige komponent soja som anvendes til kvæg- såvel som grisefoder. 243 

Renten er lav, og igennem de seneste 10 år, er landbrugets renteudgifter halveret. 244 Dette tegner 

bestemt en tendens til, at det bliver nemmere at gennemføre ejer- og generationsskifte. Da 

afhandlingen bygger på gennemsnitsdata, er denne tendens ikke indarbejdet til fulde. 

Svinepriserne er stærkt stigende det seneste år, og prognoser for næste år viser samme tendens. 

Svinelandbruget får nu den højeste pris i 20 år245, men da min afhandling tager udgangspunkt i de 

seneste 10 års afkast, er denne tendens ikke indregnet, da DST ikke har offentliggjort 2019 data 

 
237 https://www.danishcrown.dk/presse/nyheder/brexit-usikkerheden-er-den-stoerste-udfordring/ 
238 https://www.berlingske.dk/virksomheder/arla-forbereder-sig-paa-et-haardt-brexit-det-faar-den-russiske 
239 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm 
240 https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2018/april/vaerd-at-vide-om-afrikansk-svinepest-og-vildsvinehegnet 
241 https://landbrugsavisen.dk/p%C3%A5-trods-af-tysk-forspring-dansk-notering-har-en-k%C3%A6mpe-fordel 
242 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/svinepest-i-kina-faar-prisen-paa-danske-koteletter-til-stige 
243 https://landbrugsavisen.dk/afrikansk-svinepest-i-kina-rammer-sojapriserne 
244 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29521 
245 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29161 

https://www.danishcrown.dk/presse/nyheder/brexit-usikkerheden-er-den-stoerste-udfordring/
https://www.berlingske.dk/virksomheder/arla-forbereder-sig-paa-et-haardt-brexit-det-faar-den-russiske
https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2018/april/vaerd-at-vide-om-afrikansk-svinepest-og-vildsvinehegnet
https://landbrugsavisen.dk/p%C3%A5-trods-af-tysk-forspring-dansk-notering-har-en-k%C3%A6mpe-fordel
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/svinepest-i-kina-faar-prisen-paa-danske-koteletter-til-stige
https://landbrugsavisen.dk/afrikansk-svinepest-i-kina-rammer-sojapriserne
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29521
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29161
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endnu.246 Hvis de gode priser fortsætter vil det selvfølgelig betyde, at det bliver væsentligt nemmere 

at gennemføre ejer- og generationsskifter.  

Kritik af afhandlingen 

Afhandlingens omdrejningspunkt er en fiktiv ejendom opsat efter gennemsnitlige tal fra Seges og 

Danmarks Statistik. Prisen for en reel ejendom kan variere efter beliggenhed og andre faktorer. Derfor 

kan de opsatte modeller kun anvendes som guidelines for en reel ejendomshandel eller etablering. 

De fastsatte renter bygger på gennemsnitstal, og en reel rente er baseret i ligeså høj grad på 

kreditvurdering og forhandlingsevner, derfor er dette renteniveau kun vejledende. 

Der er ikke taget højde for skattemæssig særlovgivning, og vurderingen, af at beskatning efter 

virksomhedsskatteordningen er en fordel for landmanden, bør foretages ud fra den individuelle 

landmands personlige skatteforhold. At virksomhedsskatteordningen er en fordel, bygger derfor på 

de typiske forudsætninger som beskreven i det pågældende afsnit.  

Selskabsretligt er det konkluderet, at partnerselskabet er en fordel. Dette bygger på forudsætningen, 

at beskatning efter virksomhedsskatteordningen er en fordel for landmanden. I hvilket omfang, 

kreditorer og investorer har indflydelse på valg af selskabsform, bør også medtages, ligesom det bør 

undersøges, om landmandens individuelle skatteforhold viser, at beskatning efter 

virksomhedsskatteordningen er til hans forhold. 

Der kan opnås de samme skattemæssige fordele ved anvendelse af kommanditselskabet og 

interessentskabet. Og at konklusionen ikke peger på en af disse, skyldes udelukkende, at de ikke er 

omfattet af landbrugsloven, og derfor som udgangspunkt ikke kan erhverve en landbrugsejendom 

uden at der gives en dispensation. I hvilket omfang dette er muligt er ikke undersøgt, og derfor bør 

dette forhold undersøges, inden partnerselskabet vælges. 

Ud fra undersøgelsesdesignet er der fundet en lang række alternative finansieringskilder. Da 

undersøgelsesdesignet er begrænset, kan der være muligheder, som ikke er medtaget i denne 

afhandling, og det bør undersøges, om dette er tilfældet. 

 
246 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29161 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29161
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Crowdfunding og stipendier blev undersøgt, men er ud fra den rapport, som ligger på området247, ikke 

medtaget yderligere i denne afhandling. Disse alternative finansieringskilder bør undersøges 

yderligere, da opnåelse af kapital gennem disse finansieringskilder kan lade sig gøre. Finansieringen 

bygger på den individuelle landmand, og der kan derfor ikke konkluderes noget generelt ud fra dette. 

  

 
247 Vækstfonden Crowdfunding Analysen 2016 
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https://www.landbrugsinfo.dk/Jura/ejer-generationsskifte/Sider/eo_17_7428_Fokus-paa-afkast-og-risiko.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/jura/landbrugsloven-mv/sider/Selskaber_og_landbrugslov.aspx
https://lbst.dk/tilskudsguide/unge-nyetablerede-landbrugere/#c29719
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/#c29570
https://nola.dk/_umenu/nordsjaellands-landboforenings-indkoebs-finansieringsforening/
https://www.notering.dk/WebFrontend/SmaagriseNotering.aspx
https://www.rd.dk/da-dk/erhverv/Ejendomstyper/Pages/Landbrug.aspx
https://www.tican.dk/til-leverandoerer/tilbud-til-leverandoerer/
https://svineproduktion.dk/Viden/Paa-kontoret/Oekonomi_ledelse/Beregningsvaerktoejer/Udvikling_smaagrisenoteringen
https://svineproduktion.dk/Viden/Paa-kontoret/Oekonomi_ledelse/Beregningsvaerktoejer/Udvikling_smaagrisenoteringen
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VKST: Finansieringsforeningen 

https://vkst.dk/gefion/finansieringsforeningen/ 

 

Vækstfonden: Etableringslån til landbrug 

https://vf.dk/finansiering-til-landbrug/etableringslaan/ 

 

Vækstfonden: Vækstlån 

https://vf.dk/finansiering/vaekstlaan/  

 

Vækstfonden: Dansk Landbrugskapital 

https://vf.dk/finansiering-til-landbrug/dansk-landbrugskapital/ 

 

World Trade Organization: Agriculture: Fairer markets for farmers 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm 

 

 

Statistik 

http://www.statistikbanken.dk/JORD8 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28047 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=31398 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29161 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-

skovbrug/jordbrugets-regnskaber 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-

skovbrug/jordbrugets-oekonomi 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-

skovbrug/bedrifter 

https://www.statistikbanken.dk/LPRIS36 landbrugsjord, købspris, 2017 

https://www.statistikbanken.dk/LPRIS36 landbrugsjord, købspris, 2018 

 

 

 

https://vkst.dk/gefion/finansieringsforeningen/
https://vf.dk/finansiering-til-landbrug/etableringslaan/
https://vf.dk/finansiering/vaekstlaan/
https://vf.dk/finansiering-til-landbrug/dansk-landbrugskapital/
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm
http://www.statistikbanken.dk/JORD8
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28047
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=31398
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29161
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-regnskaber
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-regnskaber
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-oekonomi
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-oekonomi
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/bedrifter
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/bedrifter
https://www.statistikbanken.dk/LPRIS36
https://www.statistikbanken.dk/LPRIS36
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Bilag 1: DLG selvskyldnerkaution 
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Bilag 2: Oversigt over muligheder og begrænsninger ved de forskellige ejerforhold 
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Bilag 3: Indkøbsforening VEST-Jylland udleveret eksempel på købekontrakt og betingelser 

for køb 
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Bilag 3 side 4 af 4 

 

Bilag 4: Tal fra Danmarks Statistik248 

Denne statistik bygger på stikprøver fra 2100 bedrifter, og er repræsentativ249 

 

 
248 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp 
249 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-
regnskaber 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-regnskaber
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-regnskaber
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Bilag 5: Tal fra Danmarks Statistik250 

Disse data stammer fra flere forskellige dataindsamlinger, herunder indhentede tal fra bank og 

realkreditinstitutters udlån, såvel som landbrugsbedrifters egne oplyste tal251 

  

 

 
250  https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
251 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-
oekonomi 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-oekonomi
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/jordbrugets-oekonomi
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Bilag 6: Udklip fra Vestjyllands Andels leveringsbetingelser 
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Bilag 7: Udklip fra DLG’s handelsbetingelser 

 

 

Bilag 8: Danish Crowns mængdetillæg til leverandører 
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Bilag 9: Danmarks Statistik afkastningsgrad 
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Bilag 10: Danmarks Statistik Nøgletal 
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Bilag 11: Udklip fra Seges, landbrugets regnskabstal 2011-2018 for slagtesvinsproduktion 
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Bilag 12: Udklip fra Seges, tabel 8: driftsresultat slagtesvin – inddelt efter besætningsstørrelse 

2015 

 

Bilag 13: Ticans afregningsregler for leverancer af grise (år 2020) inklusiv udregning af 

akkumuleret øre pr. kg 
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