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1. Indledning  
”Vi så alle landbrugsboblen for sent”. Sådan udtalte Karen Frøsig fra Sydbank sig til i nyhedsmediet 

FinansWatch i januar 2017(Hedelund, 2017). Diskussionerne omkring prisen på landbrugsjord er mange, og 

mens Finanstilsynets kommer med vejledende priser på landbrugsjord, ser vi landmænd opkøbe 

landbrugsjord til væsentlig højere priser end vejledningerne fra finanstilsynet foreskriver.  

Hvorvidt prisen er høj eller lav kan ingen blive enige om. Og hvis præmissen omkring udbud og 

efterspørgsel holder, så er handelsprisen altid den rigtige. En 60 årig landmand sagde for nyligt til mig: ”Lige 

så længe at jeg kan huske, har folk i branchen (Landmænd og fagfolk) sagt, at prisen på jord er alt for høj. 

Nu kan priserne kun falde, men alligevel har jeg gang på gang oplevet, at jorden bliver handlet til endnu 

højere priser.”  

Men hvad er det der gør, at priserne på landbrugsjord igennem de seneste mange år er forsat med at stige? 

Og nok lige så vigtigt, hvad er det der gør at priserne falder?  

Landbruget i Danmark spænder vidt fra den lille bonde, der har landbrugsjord som en hobbybeskæftigelse, 

til de store smukke og pragtfulde gamle danske godser. Hver og en har sin betydning i landbruget, hvad 

enten de er bevidste om det eller ej.  

Denne rapport vil forsøge at identificere og belyse, hvilke faktorer det er der spiller ind på prisdannelse på 

dansk landbrugsjord. Præmissen og princippet omkring at markedsprisen altid er den rigtige, vil være en 

vigtig og central ingrediens i opgaven.  

2. Problemfelt 
I den teoretiske verden vil værdiansættelse af et aktiv ske ved at fremskrive et cash flow, og kombinere 

dette med et afkastkrav, som oftest er givet ved de gennemsnitlige kapitalomkostninger. Men det er 

interessant at undersøge om værdiansættelse af landbrugsjord i praksis reelt sker ved brug af økonomiske 

teoretiske modeller.  

Frem mod 3. kvartal 2008, hvor jordpriserne i Danmark toppede, så vi en nærmest eksponentiel udvikling 

som ses illustreret i Figur 1.  

 

Figur 1: Handelspriser for landbrugsjord handlet i fri handel. Kilde: (Danmarks Statistik, 2017d) og egen tilvækst 
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I samme periode så vi på verdensmarkederne generelt en overoptimisme, som blev afløst af Finanskrisen. 

Det er nærlæggende at kode en sammenhæng mellem denne optimisme, den efterfølgende finanskrise og 

udviklingen i jordprisen. Det vil kræve en lang mere grundig vurdering af alle tænkelige faktorer for at 

kunne give et mere konkret bud på dette. Samtidig vil vi stadig stå tilbage med spørgsmålet omkring, 

hvorfor prisen på landbrugsjord i dag er, som den er i dag.  

3. Problemformulering 
Prisen på dansk landbrugsjord kan muligvis fastsættes ud fra økonomiske modeller og/eller en til flere 

forskellige kriterier. Vi ønsker at undersøge hvilke faktorer som har betydning for prisen, og hvorvidt vi i 

praksis kan benytte økonomiske værdiansættelsesmodeller til fastsætte prisen på jord, eller om teorierne 

kan skydes til højne i forbindelse med værdiansættelse.  

Ud fra ovenstående indledning og problemfelt er følgende problemformulering opstillet: 

Hvordan kan prisdannelsen på dansk landbrugsjord forklares ud fra teoretiske modeller 

og/eller faktorer som f.eks. renteniveau, råvarepriser, dækningsbidrag på afgrøder, 

subsidier, irrationelle og/eller følelsesladede beslutninger med videre? 

Ved økonomisk teoriske værdiansættelses modeller arbejdes der oftest med et afkastkrav, som er en 

forholdsvis central for modellerne, men også en lettere uhåndgribelig variable. For at besvare 

hovedproblemstillingen vil det være relevant at undersøge om landmænd arbejder med afkastkrav på 

investeringerne i landbrugsjord. Vi vil have følgende underspørgsmål: 

 Hvilke afkastkrav arbejder landmænd med? 

Selvom Danmark er et lille land, oplever vi at der er store regionale forskelle. Det gælder for såvel huse og 

lejligheder, som for landbrugsjord. Det er relevant at undersøge om disse regionale forskelle har betydning 

for vores resultater, hvorfor vi vil have følgende underspørgsmål: 

 Betyder de regionale prisforskelle på landbrugsjord noget for vores analyse? 

4. Metode 
Rapporten vil i høj grad bygge på behandling af data, som er tilgængelig på Danmarks Statistik og andre 

relevante og troværdige kilder som f.eks. Dansk Landbrug og Fødevare.   

Gennemgående for rapporten vil jeg benytte ”vi” frem for ”jeg”, med det formål at inddrage og tilknytte 

læseren i højere grad til rapporten.  

Hvis intet andet er nævnt vil priser på jord, dækningsbidrag med videre være opgivet i løbende priser. Til at 

analysere jordprisen ud fra økonomisk teoretiske modeller, vil vi i rapporten benytte Discounted Cash Flow 

modellen. Til at vurdere diverse faktorers sammenhænge til landbrugsjord, vil både simpel lineær 

regression og multipel lineær regression blive benyttet.  

Rapporten vil blive behandlet i tre dele: En indledende og beskrivende del, en teoretisk del og en analytisk 

og vurderende del.  

Den beskrivende del vil tage afsæt i dels historiske litteratur og faglitteratur inden for landbruget, som vil 

danne grundlag for forståelsen omkring landbruget.  

Den teoretiske del vil i høj grad tage afsæt i faglitteratur og tillært viden fra undervisninger på HD. 2. del i 

finansiering fra CBS. Den teoretiske del vil danne grundlag for det analyserende og vurderende afsnit.  
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Den analytiske og vurderende del vil særligt tage afsæt i data og artikler fra Danmarks Statistik og Dansk 

Landbrug og fødevare. Vi vil i rapporten tage afsæt i handler foretaget i fri handel. 

Jeg har fravalgt at lave interviews med relevante interessenter på markedet så som landmænd, 

landbrugsforeninger, banker og realkreditforeninger. Interviewene ville have bidraget til opgaven med 

empiriske observationer og holdninger fra flere vinkler. Fravalget er taget med den begrundelse, at jeg 

havde en forventning om, at interviewene i høj grad ville bære præg af subjektive holdninger. Dette ville i 

sig selv ikke giver anledning udfordringer, men såfremt at interviewene skulle være signifikante til 

analysebrug, til f.eks. at underbygge et afkastkrav, skulle mængden af interviews være stor. Det er blevet 

vurderet, at arbejdsmængden ikke ville stå mål med bidraget til opgaven.  

5. Afgrænsning 
Prisen på jord kan deles op i handler, som er foretaget i fri handel, familieoverdragelse og øvrige salg. Vores 

rapport vil alene beskæftige sig med jordpriser foretaget i fri handel, da vi vurderer, at der ligger nogle 

fejlled i, handler registeret som familieovertagelse og handler registeret som øvrige salg. Det vurderes ikke 

at være muligt at korrigere for fejlledet, hvorfor handlerne ikke medtages. 

Handel af jord kan foretages af bedrifter med ren planteavl, af husdyrsbedrifter og af øvrige aktører. Ved 

analyse at økonomiske nøgletal for landbruget, vil vi alene forholde os til økonomien i rene 

planteavlsbedrifter. Således vil økonomien i husdyrsbedrifter ikke indgå i rapporten. Vi vil, hvor det er 

relevant, inddrage relevante observationer fra f.eks. husdyrsbedrifter påvirkning af prisen på landbrugsjord.   

Såfremt prisdannelsen på landbrugsjord kan forklares med variabler, som for eksempel renteniveau, 

råvarepriser, dækningsbidrag på afgrøder og så videre, må man antage at disse variabler igen kan være 

afhængelig af nogle helt tredje faktorer. Der vil således være risiko for en diskussion omkring hvorvidt det 

var ”hønen eller ægget”, som kom først. Denne latente diskussion vil vi afgrænse os fra, og alene forholde 

os til de observerede data og eventuelle direkte tilknytning til prisdannelsen på landbrugsjord. 

6. Landbruget historie 
Det danske landbrug har været, og er stadig, i en rivende udvikling. I dag måler vi størrelse på en 

landbrugsbedrift ud fra, hvor mange hektar jord der er til bedriften. Tidligere har vi målt størrelse på en 

bedrift ud fra bedriftens produktivitet. Vi har over en længere periode set en strukturudvikling i landbruget, 

som har været gående imod større og større landbrugsbedrifter målt på hektar. Men udviklingen har ikke 

altid været sådan. I 1860 var den mest gængse størrelse bedrift de såkaldte husmandssteder. 

Husmandsstederne var betegnelsen for de bedrifter med en produktion på 0-1 tønde hartkorn1. De 

udgjorde omkring 60% af alle danske bedrifter målt på antal, mens en bondegård, som den gang var en 

betegnelse for en bedrift på ca. 1-11 tønder hartkorn, udgjorde ca. 39% målt på antal. Godser og 

herregårde, som var betegnelsen for bedrifter med mindst 12 tønder hartkorn, udgjorde ca. 1% af de 

danske bedrifter målt på antal, mens de udgjorde ca. 10% målt på tønder hartkorn.  

Frem mod 1905 var udviklingen i samfundet helt modsat af den udvikling, som vi har set over de seneste år. 

Husmandsstederne voksede dengang mål i antal, og ved optælling i 1905 udgjorde husmandsstederne 

udgjorde 71%, mens bondegårde kun udgjorde 29% (Bjørn, 1988a). Den procentuelle udvikling skyldes en 

generel stigning i antallet af bondegårde og husmandssteder, der gik fra ca. 180.000 til 260.000 bedrifter. 

                                                           
1 En tønde hartkorn udgør omtrent 6 hektar på ørene, omtrent 14 hektar i Jylland og omtrent 10 hektar for hele 
landet.(Blangstrup, Brøndum-Nielsen, & Raunkjær, 2011) 
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Primært husmandsstederne vandt frem med en stigning fra 109.000 til 183.000 bedrifter, hvor 

bondegårdene steg i antal fra 70.000 til 74.000.  

Inden for bedriftsstørrelsen bondegårde, så man samme tendens, hvor mindre bondegårde på 1-3 tønder 

hartkorn kom til at udgøre en større andel af bondegårdene, mens antallet af bondegårde på 4-11 tønder 

hartkorn faldt.(Bjørn, 1988a) 

 

Tabel 1: Antal bedrifter fordelt efter størrelse 1860-1905. Kilde: (Bjørn, 1988a) + egen tilvækst 

Denne udvikling inden for landbruget, kom som en afledt effekt af at de politiske tiltag i 1800 tallet. Særligt 

i årene 1860, 1861, 1870 og 1872 havde stor betydning, hvor lovene omkring fæstegårde blev vedtaget. 

Lovene betød, at fæstebønderne skridt for skridt gik over til at være at være selvejende bønder, i stedet for 

som tidligere at have forpagtet fæstegårdene af herregårde og godser. Overgangen gik hurtigst i Jylland, 

mens Holbæk Amt var længst tid om at overgå til selveje.  

Den 30. juni 1919 blev en lov om en fuld afskaffelse af fæstelandbruget vedtaget, og de sidste fæstegårde 

overgik til selveje. Det var enden på fæsteejet og begyndelsen for den kapitalistiske ejerstruktur i 

landbruget, som vi kender i Danmark i dag, hvor de frie markedskræfter bestemmer prisen på jorden.  

 

Tabel 2: Antal bedrifter fordelt efter størrelse 1985-2015. Kilde: (Danmarks Statistik, 2016) 

De gamle husmandssteder med en størrelse på 0-1 tønder hartkorn, der i dag modsvare til en gård på 0-10 

hektar (ha.), udgjorde i 1905 ca. 183.000 antal bedrifter. I 2015 var der alene 7925 bedrifter tilbage i denne 

Gårdtype Tdr.hk.

Husmandssteder 0-1 108.714 60% 183.210 71%

Bondegårde 1-12 70.151   39% 74.517   29%

Herregårde og Godser 12-99 1.878      1% 2.093      1%

I alt 180.743 100% 259.820 100%

19051860

Årstal
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størrelse. Samtidig udgør bondegårdene (1-11 tønder hartkorn eller ca. 10-120 ha.) i 2015 ca. 20.000 

bedrifter mod ca. 74.000 i 1905. De gamle Herregårde og Godser udgør i 2015 ca. 6400 mod ca. 2000 

bedrifter i 1905. Tallene fra 1905 og 2015 er ikke 100 procent sammenlignelige, da gårdstørrelsen ikke 

måles på samme måde, men det giver en god indikation af hvordan udviklingen har været.  

I dag vil mange ”almindelige landbrug” skulle omtales som Herregårde og Godser grundet deres størrelse, 

såfremt de havde eksisteret i for eksempel år 1905. I dag bruges betegnelsen for Herregårde og Godser kun 

for de historiske Herregårde og Godser.  

Frem mod 1930’erne var der en stigende beskæftigelse i antallet af personer i landbruget, hvilket toppede 

med 525.000 personer i 1930’erne. Det var svarende til 33% af den danske erhvervsbefolkningen. Frem 

mod 1985 er antallet af beskæftigede personer i landbruget faldet til 137.000 personer svarende til 5% af 

den danske erhvervsbefolkning. Det må antages at være en naturlig udvikling i takt med industrialiseringen, 

hvor forskellige maskiner begynder at vinde frem i landbruget, med såmaskiner, mejetærskere, traktorer og 

elmotorer.  

 

Tabel 3: Udvikling i landbrugsbedriftens aktivfordeling. Kilde: (Bjørn, 1988b) s. 37 

Industrialiseringen fik også betydning for udviklingen i landbrugenes balancer, hvor kapitalen gik fra 

lønninger til i højere grad at gå til driftskapital og fast ejendom/jord, som det fremgår af Tabel 3.  

6.1. EF bliver en del af dansk landbrug 
I 1962 blev EU’s landbrugspolitik indført og i 1973 indførte EU deres markedsordninger, hvilket betød at 

landmændene fik en form for mindste pris for deres afgrøder. Dette gjorde EU for at sikre, at EU kunne 

blive selvforsynende. I 1980’erne lykkedes det EU at blive selvforsynende, hvilket betød, at EU nu i stedet 

måtte prøve på at begrænse den voksende produktion. Det gjorde EU blandt andet ved, at EU i 1992 

ændrede støtten fra markedsstøtte (understøttelse af priserne på afgrøder/vare) til direkte landbrugsstøtte 

(støtte til produktionsaktiver). Den direkte støtte blev bl.a. kaldt hektarstørre og braklægningsstøtte. I 2005 

overgår hektarstøtten til arealtilskud, som er afhængelig af, at landmændene lever op til de fælles 

standarder indenfor miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. I 2015 bliver der tilført flere og højere krav 

til, hvilke vilkår landmændene skal overholde for at kunne modtage arealstøtten.(Landbrug og Fødevarer, 

2017) 

6.2. Finansiering 
Den danske realkreditmodel har rødder helt tilbage til år 1797(Realkreditrådet, 2017b), og frem til år 1895 

var belåningsgrænsen på 60% af ejendomsværdien. I 1895 blev der oprettet 3 nye Hypotekerforeninger, 
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som havde til formål at yde lån op til 75% af ejendomsværdien(Bjørn, 1988a). I dag ydes der lån på op til 

70% af ejendomsværdien, som i princippet kan ydes afdragsfrit, men i praksis med maksimalt 10 års 

afdragsfrihed(Realkreditrådet, 2017a). I praksis ses ofte en belåningsgrad på 60-70% afhængelig af 

ejendom, formål og ønske om afdragsfrihed. 

6.3. Internationalisering og valutahandel 
Fra 1966 til 2015 har vi set en væsentlig stigning i samhandlen med udlandet. Både import og eksport er 

steget, som det fremgår af Tabel 4. Både import og eksport er steget mere end inflationen og BNP.  

  
Geometrisk 
gennemsnit 

Stigning i 
perioden 

Import af varer og tjenester 7,80% 3873,36% 

Eksport af varer og tjenester 8,24% 4746,32% 

BNP 6,75% 2360,19% 

Inflation (Forbrugerprisindeks) 4,68% 840,99% 
Tabel 4: Vækst i Import, eksport i periode 1966-2015 (løbende priser) og inflationspåvirkning i samme periode. Kilde: (Danmarks 
Statistik, 2017k) , (Danmarks Statistik, 2017m)  + egen tilvækst 

Internationaliseringen udtrykkes muligvis bedre i Tabel 5, hvor det fremgår vores eksport udgør 28,03% af 

BNP i 1966, mens den udgør hele 55,22% i 2015. Det er et udtryk for, at en lang større del af vores 

produktion sælges til udlandet. Importen udgør dog også en stadig større del. Når Tabel 5 læses er det 

vigtigt at holde sig for øje at en difference i eksport og import har betydning BNP.  

Eksport – import > 0  ->  BNP øges 

Eksport – import < 0  ->  BNP reduceres 

I tabellen ligger import og eksport forholdsvis tæt på hinanden, hvorfor observationen giver en god 

indikation.  

Årstal 1966 2015 

Import i mia.kr. (Løbende priser) 24,40 969,50 

Eksport i mia.kr. (Løbende priser) 23,10 1119,50 

BNP i mia.kr 82,40 2027,20 

Import i procent af BNP 29,61% 47,82% 

Eksport i procent af BNP 28,03% 55,22% 

Import + eksport i procent af BNP 57,65% 103,05% 
Tabel 5: Dansk import, Eksport og BNP i løbende priser. Kilde: (Danmarks Statistik, 2017k) + egen tilvækst 

En stor del af den internationale handel foregår i anden valuta end Danske Kroner, hvorfor det ikke kan 

udelukkes, at valutakursændringer har fået en stadig større betydning for priserne på danske varer både 

Danmark og i udlandet. 

7. Regionale prisforskelle 
Når vi ser på priserne på landbrugsjord i Danmark, er der store regionale prisforskelle. Vi ser de højeste 

priser i Nordsjælland og på Østsjælland, mens vi ser de laveste priser i Vestjylland og Sønderjylland. 

Udviklingen i priserne i perioden 2000-2015 ses illustreret i Bilag 5 – Priser på landbrugsjord fordelt på 

regioner. I afsnit 9.1.1. FCF – Free Cash Flow vil vi komme nærmere ind på en mulig årsag til disse regionale 

prisforskellige.  
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8. Interessenter på markedet for jordhandler 
Landbruget har mange afledte interessenter. Ser vi isoleret på markedet for jordhandler, vil vi alene her 

opleve en del forskellige interessenter, som vi dele op i 2 kategorier: 

 De direkte interessenter, som har en direkte interesse i at priserne ligger på et bestemt niveau, og 

som er involverede i en handel, enten i 1. eller 2. led.  

 De indirekte interessenter, som observerer handlerne/priserne på afstand, på et makroøkonomiske 

og politisk niveau 

8.1. Direkte interessenter 
De direkte interessenter vil være at dele op i et 1. led, som er køber og sælger, og 2. led, som er rådgiverne, 

långivere, leverandører og kunder. 

1. led: 

 Sælger: Sælger ønsker som udgangspunkt en så høj en pris som muligt. Der kan være situationer, 

hvor sælger afviger fra det højeste salgspris med ønske om en bestemt udvikling i samfundet, eller 

med ønske om at undgå en bestemt udvikling. I en sådan situation vil købers profil være afgørende. 

Også personlige relationer og forhold kan spille ind. 

 Køber: Ønsker som udgangspunkt en så lav pris som muligt.  

2. led: 

 Bank og Realkreditforening – Sælgers side: Bank og Realkreditforeningen ønsker som 

udgangspunkt en høj handelsværdi som muligt. Ved nødlidende engagementer, vil en høj pris med 

virke til mindskning af tab. Ved veldrevet landbrug har realkredit ingen interesse i en bestemt pris, 

mens banker ønsker, så høj en værdi som muligt, da det øger muligheder for afledte forretninger i 

form at f.eks. investeringsaftaler.  

 Bank og Realkreditforening – købers side: Bank og Realkreditforeningen ønsker som udgangspunkt 

en høj handelsværdi inden for købers økonomiske formåen. Ved en høj pris øges behovet for 

finansiering og derigennem bankens engagement og indtjening på/med køber.   

 Leverandører: Leverandører kan have en interesse i at en bestemt køber kommer til, da det enten 

sikre en forsat leverance til gården efter ejerskifte. Også muligheden for at en kunde hos 

leverandøren kan påvirke leverandørens interesse i ejerskiftet.  

 Kunder: Ligesom med leverandører kan kunder hos landmanden have en interesse i, at en bestemt 

køber kommer til, da det enten sikre en at gårdens produktion fortsat leveres hos den eksisterende 

kunde.  

8.2. Indirekte interessenter 
De indirekte interessenter vil være at betragte som: 

 Staten: Staten kan have en flere forskellige interesser i en bestemt udvikling indenfor landbruget. 

Som eksempler kan nævnes: 

o Omdannelse af konventionelle landbrug til økologi.  

o Strammere eller lempeligere vilkår indenfor miljøhensyn.  

o Økonomiske stabilitet. 

o Selvforsyning  
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 EU: EU kan have forskellige interesser i samme retning som staten, men på et mere overordnet 

niveau. Vi så f.eks. EF’s indførsel af markedsordninger af 1973, der i dag er omdannelse til 

arealstøtte/betalingsrettigheder. 

 Miljøorganisationer: Miljøorganisationer kan have en interesse i at jorden købe til brug for et 

bestemt formål. Miljøorganisationer har ikke noget direkte påvirkning på jordhandler, men kan 

påvirke lovgivning i stat og EU. 

9. Værdiansættelsesteorier og variabler 
De teoretiske modeller kan være med til at give os en god forståelse for, hvad der sker i praksis, men de er 

samtidig også meget følsomme overfor de input vi giver. I afsnit 6. Landbruget historie blev vi introduceret 

for, hvilke ændringer der igennem tiden har været i landbruget. Det er svært at komme udenom, at 

landmandens cash flow kan have en betydning for den pris, som han handler jorden til. De strukturelle og 

politiske tiltag vil naturligt udmønte sig i blandt andet Cash Flowet. En meget brugt og anerkendt 

værdiansættelsesmodel er DCF-modellen, som vi vil beskrive nærmere nedenfor.  

En anden model, som kan benyttes til at analysere økonomiske sammenhænge, er regressionsanalyse. 

Nedenfor vil vi beskrive teorien omkring regressionsanalyser.  

Vi kan ikke udelukke, at den internationale handel kan også have betydning for prisen på jord, hvorfor vi vil 

beskrive international handel og købekraftpariteten.  

Nogle af de variable faktorer, som vi kan have betydning for prisen på jord, kan ikke nødvendigvis måles. 

Teorien omkring Behavioral Finance kan muligvis bidrage til at forklare dette, hvorfor teorien tillige vil blive 

beskrevet nedenfor. 

9.1. Discounted cash flow model – DCF-model 
Discounted cash flow modellen (resten af opgaven omtalt DCF-modellen) er en meget brugt model til 

værdiansættelse af aktiver med et forudsigeligt, anslået og/eller fremskrevet cash flow. Modellen har den 

fordel, at den er anvendelig, hvad enten man ønsker at udregne værdien af aktivet ud fra en 

budgetperiode, eller en forudsætning om at indeværende års cash flow kan fremskrives med en given 

vækstrate. Modellen opstilles som i Figur 2: 

 

Figur 2: DCF-Model. Kilde: (Hersom, 2016) 

Som det fremgår af modellen, har vi en del variable at fastsætte og sætte ind i modellen, før den kan give 

os et output. Variablerne er beskrevet i afsnittene nedenfor. Modellen bygger på, at ”Cash is King”. Uden et 

cash flow, har du ikke nogen værdi af aktivet.  
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9.1.1. FCF – Free Cash Flow 
Vores frie cash flow (FCF) er givet ved EBIT ∗ (1 − 𝑇𝑐) + 𝐷 − (𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 + 𝐷), hvor værdien af 

de 2 D’er (afskrivninger) udligner hinanden, hvorfor modellen reelt kan forkortes til 𝐹𝐶𝐹 = EBIT ∗

(1 − 𝑇𝑐) − 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟. FCF er den kapital, som skal servicere vores afkastkrav til egenkapital og 

fremmedkapital, som er givet ved WACC.  

EBIT vil senere i opgaven være givet ved statiske materiale fra Danmarks Statistik, men det er relevant at 

forstå, hvordan EBIT fremkommer i landbruget, da det gør os i stand til at sige noget om, hvilke 

faktorer/variable som påvirker EBIT. 

 

Figur 3: Eksempel på beregning af EBIT i Landbruget. Kilde: Egen tilvækst + inspiration fra Bilag 1 – Afgrødekalkule 2017 

Som det fremgår at eksemplet i Figur 3, er der et stort antal variable, som har betydning for EBIT. 

Variablernes betydning vil blive behandlet i et senere afsnit. For et mere detaljeret overblik over 

delkomponenter henvises til Bilag 1 – Afgrødekalkule 2017. 

Endvidere opnås der vidt forskellige dækningsbidrag på tværs af landsdele, regioner og matrikler. Dette 

fremgår tydeligt af Bilag 2 – Budgetkalkule – Difference i JB-nr., hvor et lavt JB-nr. er lig med lave udbytter, 

og omvendt et højt JB-nr. er lig med større udbytter. Et JB-nr. er en betegnelse for jordens struktur. Af Bilag 

3 – JB-nr. og jordtyper ses en oversigt over de forskellige JB-nr., og hvilke kriterier der inddeler jorden. JB-

nr. 1 er for eksempel sandjord, hvor en JB-nr. 7 er lerjord. I afsnit 7. Regionale prisforskelle blev det 

beskrevet, at vi i Danmark ser nogle vidt forskellige priser på jord. Dette kan teoretisk forklares med DCF-

modellen, hvor et højere EBIT er lig med højere aktivpriser. Det stemmer godt overens med at vi i 

Nordsjælland og på Østsjælland ser høje JB.nr., og at vi i Vestjylland og Sønderjylland ser lave JB-nr. Ved 

DCF-modellen medfører en bedre jordkvalitet højere priser på jorden som følge af et højere EBIT. 

9.1.2. Terminalværdi 
Terminalværdien er en af de væsentligste variabler i DCF-modellen. Jo færre budgetår, som vi har til 

rådighed, jo større betydning får terminalværdien. Terminalværdien afhænger dels af FCF på 

terminaltidspunktet, dels af WACC og dels af vores forventning til væksten i FCF.  

Eksempel på beregning af EBIT pr. hektar.

Brutto indtægter (Udbytte/ha. i hkg. x kr./hkg.) 10.200         

 - Variable omkostninger 4.402           

 = Dækningsbidrag 1 5.798           

 - Maskinomkostninger (inkl. Lønninger) 3.726           

 = Dækningsbidrag 2 2.072           

 - kapicitetsomkostninger -777             

 + Enhedsstøtte (Jordrelaterede tilskud) -1.877    

 - Ejendomskat 500         

 - Regnskab og økonomisk rådgivning 200         

 - Afskrivninger 100         

 - Forsikringer 100         

 - Diverse 100         

 - Vedligeholdelse 100         

 = Resultat før renter (EBIT) 2.849           
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Væksten i FCF må ikke overstige den langsigtede vækst i samfundet. I Danmark har Den Danske 

Nationalbank et langsigtede pengepolitiske mål om, at inflationen skal være på et niveau tæt på, men 

under 2%. Vækstraten i terminalværdien vil i denne opgave dermed ikke kunne være større end 2%. 

9.1.3. WACC 
WACC – Weighted Average Cost of Capital – Er et udtryk den gennemsnitlige pris for kapitalen for et givet 

selskab. Det vil sige et vægtede gennemsnit af den rente, som betales for henholdsvis fremmedkapitalen og 

henholdsvis den rente (udbytte) der skal betales til aktionærerne/investorerne.  

9.1.3.1 Afkastkrav på fremmedkapital 

I teorien vil prisen på fremmedkapitalen være den risikofrie markedsrente + et rentetillæg i forhold til 

virksomhedens rating. Da denne opgave tager et bredt perspektiv med en gennemsnitsbetragtning over 

alle bedrifter, må vi benytte en mere primitiv tilgang: 

𝑅𝐹𝐾 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑔æ𝑙𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 
 

Renteudgifterne i landbruget kan deles op i mellem variabel forrentede realkreditgæld, fastforrentede 

realkreditgæld, Kassekredit/bankgæld og varekreditorer. Vi må antage, at vores analyse giver en god 

indikation for det faktiske afkastkrav til fremmedkapitalen. Vores tilgang afviger fra teorien, ved at den 

fastforrentede gæld bidrager med yderligere et rentetillæg, for den likviditetsrisiko långiver påtager sig, ved 

at rykke længere ud af rentekurven. Ved den teoretiske tilgang betragter vi afkastkravet til 

fremmedkapitalen ved den korte rente. I vores datasæt vil den langrente have en vægtning, og dermed vil 

vi også få et likviditetsrisikotillæg til renten på fremmedkapitalen.  

9.1.3.2 Afkastkrav på egenkapital 

Afkastkravet til egenkapitalen kan teoretisk beregnes ved CAPM modellen: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Her bliver afkastkravet på egenkapitalen bestemt ud den risikofrie markedsrente + en beta-værdi ganget på 

risikopræmien på markedet (markedsafkastet minus den risikofrie rente).  

Både den risikofrie rente og markedsafkastet en teoretisk størrelse. I denne opgave vil den effektive rente 

på en 10 årig statsobligation blive benyttet som den risikofrie rente. 

Markedsafkastet er det afkast, som samtlige aktiver i verden har givet, hvis de var vægtet i en portefølje. 

Det er i praksis urealistisk at beregne det teoretisk markedsafkast, hvorfor vi i praksis gerne benytter et 

aktieindeks til at bestemme markedsafkastet med. Det kunne f.eks. være OMX-indekset.  

Beta er den værdi, som fortæller os hvor meget det pågældende aktiv svinger i forhold til markedet. Beta 

kan alt andet lige kun bestemmes ud af et historisk datasæt. Vi er nødt til at se på det afkast, som vores 

aktiv har givet, og måle det op imod markedsafkastet. Da vi betragter en hel sektor, burde vi alt andet lige 

få et forholdsvis sikkert grundlag for beta i sektoren. Vi støder dog på den udfordring, at det er svært at 

finde et dansk landbrug, som er handlet på en børs. Alternativ til at beregne beta for landbrugssektoren er, 

at vi må finde en sammenlignelig branche/sektor. Som sidste udvej må vi gøre os nogle antagelser og anslå 

beta.  
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9.1.4. Skat 
I DCF-modellen fastsættes skattesatsen for virksomheder som udgangspunkt ud fra det nuværende niveau. 

Såfremt vi har kendskab til ændringer i beskatning i fremtiden, kan vi medtage dette for budgetperioderne 

og terminalværdien. Den 24. april 2013 blev en bred gruppe af partier enige om at gradvist at nedsætte 

selskabsskatten til henholdsvis 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% i 2016. Denne viden vil dermed være 

naturligt at inddrage for budgetperioderne, som beregnes efter 24.april 2013. 

9.2. Regressionsanalyse 
Regressionsanalyse er en statistisk tilgang til at behandle et datamateriale med det formål at undersøge 

sammenhængen mellem uafhængige variabler, som vi kan kalde for x, og den afhængige variable, som vi 

kalder for y. Vi ønsker at undersøge om ændringen i y kan forklares ud fra x. Såfremt vi kan forklare 

ændringen, vil vi være i stand til at kunne forudse hvad y er i morgen, såfremt vi ved hvad x er i morgen. 

9.2.1. Simpel lineær regression 
Den helt simple tilgang er en lineær regression. Det vil sige, hvor vi har én uafhængig variable x. Her kan vi 

tegne en ret linje givet ved: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Hvor a er hældningskoefficienten og b er skæringen på y-aksen. Ser vi på Figur 4, og ser bort fra den rette 

linje, er det umiddelbart svært at vurdere, om der er en sammenhæng mellem ”X-led” og ”X-blod”, men 

lægges den rette linje ind i diagrammet (her ved hjælp af computer), ses en sammenhæng. Om end den 

ikke er særlig stor. Afstanden mellem de enkelte observationer og den rette linje kaldes for en residual. Den 

rette linje, som computeren har lagt ind, er den linje, hvor summen af residualerne i anden potens er 

mindst mulig(Lund & Røgind, 2016).  

 

Figur 4: Sammenhæng mellem ”X-led” og ”X-blod”. Kilde: (Lund & Røgind, 2016) 

Af Figur 4 fremgår 𝑅2 = 0,1737. 𝑅2 kaldes for determinationskoefficienten eller forklaringsgraden, og er et 

udtryk for, hvor god modellen er til at forklare sammenhængen mellem ”X-led” og ”X-blod”. I dette tilfælde 

kan 17,37% af variationerne forklares med en sammenhæng. Som udgangspunkt ønsker vi en værdi på min. 

95% før vi kan sige at der er en klar sammenhæng. Samtidig fortæller 𝑅2 os, at der er ca. 82%, som ikke kan 

forklares ud fra sammenhængen mellem ”X-led” og ”X-blod”.  
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Om muligt ønsker vi en højere forklaringsgrad. Det kan vi for eksempel få ved at efterprøve mange 

forskellige variabler op imod vores y-værdi ”X-blod”. Alternativt kan vi kombinere flere forskellige x-

variabler for at finde fælles sammenhæng. Denne metode kaldes for multipel lineær regression. 

9.2.2. Multipel lineær regression 
Den lineære regression giver en god grafisk forståelse, men er samtidig også meget simpel. Ved at lade y 

afhænge af flere variable x-værdier, kan vi muligvis bedre forklare en sammenhæng. Hvis vi for eksempel 

arbejder med både x1 og x2 og så videre, vil det grafisk illustreres med et flere-dimensionalt diagram med 

flere akse, men dette bliver uoverskueligt. Computeren kan derimod arbejde med lige så mange variable, 

som vi ønsker, men det vil reelt ikke være at illustrere grafisk(Lund & Røgind, 2016). 

Vi vil være i stand til at lave en formel, hvorved vi kan beregne y. Det kan sættes op som følger(Dielman, 

2000): 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ∙ ∙ ∙ +𝑏𝑘𝑥𝑘 

Hvor: 

 𝑏0er skæringen med y-aksen. 

 𝑏1, 𝑏2 𝑜𝑔 𝑏𝑘 er regressionskoefficienterne. 

  𝑥1, 𝑥2 𝑜𝑔 𝑥𝑘 er de enkelte uafhængige variable. 

I Figur 5 vises et eksempel med 2 variable. Outputtet er lavet i Excels dataanalyse for regression. Her 

beregnes regressionskoefficienterne af Excel. 

 

 

Figur 5: Eksempel på regression i excel. Kilde: egen tilvækst 

Af Figur 5 illustreres det endvidere, at vi skal være opmærksomme på, om vores analyse er signifikant. Det 

vil sige, om vi med en hvis sandsynlighed kan forklare en sammenhænge i de data, som vi analysere på. 

Eller rettere, at vores model følger udviklingen i vores afhængige variabel y. Det er vigtigt ikke at blande 
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forklaringsgraden, som i dette eksempel er 0,355 (0,291 for den justerede forklaringsgrad), sammen med 

om modellen er signifikant. Sammenhængene i dataene er givet ved henholdsvis ”Signifikant F” for totalen 

og ved ”P-værdi” for de enkelte x-variable. Vi har valgt at arbejde med et 95% konfidensinterval i denne 

rapport, hvilket betyder at en P-værdi under 5% forkaster nulhypotesen (nulhypotese = ingen 

sammenhænge). En P-værdi under 5% medfører, at vi med minimum 95% sandsynlighed kan påpege en 

sammenhæng mellem udviklingen i y og samspillet mellem være x-variable. Vi arbejder videre med et 95% 

konfidensinterval, som giver et acceptabelt statistik resultat. 

For den multiple lineære regression er følgende forudsætninger(Aalborg Universitet, 2008): 

 Lineær sammenhæng mellem y og xk ’erne 

 Xk ’erne opfattes som faste tal 

 Residualerne antages at være uafhængige 

 Standardfejlen for ligningen = 0 (dvs. værdien på 1,573 i Figur 5) 

 Residualerne skal have en konstant variansen  

 Residualerne antages at være normalfordelt 

 X1 ,…,xk må ikke være indbyrdes lineært afh. (se yderligere afsnit 9.2.3. Korrelationsanalyse) 

P-værdien for skæringen med y-aksen (b0 værdien), vil i denne opgave ikke behandlet som en variable, som 

vi kan fjerne eller korrigere for, på trods af den i eksemplet har en p-værdi langt over 5%. Ved mere 

komplekse statistiske opgaver vil det være muligt at modellere b0 værdien.  

I Figur 5 beskrives det at vi bør fjerne variabler som har en p-værdi over 5%. Det er ikke nødvendigvis altid 

en god ide, såfremt det ”koster” os for meget på vores forklaringsgrad. Det vil sige at såfremt vi får en 

væsentlig lavere forklaringsgrad, vil det være bedre at acceptere en variabel, som ikke er 95% signifikant.  

Ved simple lineær regression benyttede vi 𝑅2 som vores forklaringsgrad. Ved multipel lineær regression vil 

𝑅2 som regel altid stige jo flere variable, som vi tilføjer til moddelen. Ligningen bliver ikke nødvendigvis 

mere forklarende for y. Ved multiple lineær regression vil vi i stedet benytte den 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑅2, som tager 

højde for de fejl, som flere variable drager med sig.  

9.2.3. Korrelationsanalyse 
De uafhængige variable x-værdier, som vi tilføjer til vores analyse, har mere eller mindre en sammenhæng 

med hinanden. Denne sammenhænge kan måles ved en korrelationsanalyse. En korrelation ligger altid 

mellem -1 og +1. Desto tættere på yderpunkterne -1 eller +1, desto større sammenhæng vil vi se enten i 

samme eller modsatrettede retning. Ved en korrelation på -1 ser vi en modsatrettede sammenhæng, hvor 

stiger når x1, når x2 falder. Ved en korrelation på +1 vil x1 og x2 altså ændres i samme retning på samme tid. 

Ved en værdi tæt på 0 ses der ingen sammenhæng. I Tabel 6 ses hvordan variablerne, som vi tidligere 

brugte i Figur 5, korrelerer med hinanden. I en model med flere variabler bør vi være forsigtige med at 

bruge 2 variable (dvs. x-variable), der har en med høj positiv korrelation eller meget høj negativ korrelation. 

Det vil sige variable som har en korrelation meget tæt på 1 eller -1. I dette tilfælde bør vi udelukke en af 

variablerne på trods af en signifikant sammenhænge til vores y-værdi. Dette er tillige nævnt som en 

forudsætning under afsnit 9.2.2. Multipel lineær regression. 
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Tabel 6: Eksempel på korrelationsberegning i Excel. Kilde: egen tilvirkning 

9.3. International Finance og købekraftspariteten  
I afsnit 9.1.1. FCF – Free Cash Flow så vi, at en af de variable, som indgår i beregning af det frie cash flow, er 

prisen på afgrøden. Som sælger af en vare, vil du altid forsøgt at finde den køber, der er villig til at give den 

højeste pris, og omvendt vil du som køber gerne finde den sælger, der er villige til at sælge til den laveste 

pris. Udbud og efterspørgsel er en naturlig markedskraft. I takt med at internationaliseringen har taget sin 

indpas, bliver markedet, og dermed antallet af købere og sælgere, udvidet. I dag ved en person Australien 

for eksempel, hvad prisen på korn er i Danmark her og nu, hvor der tidligere ville være en stor forsinkelse, 

eller sågar ingen viden omkring dette i Australien. Der er kommet flere købere, men samtidig også flere 

sælgere på markedet. Prisen på korn kan teoretisk gives ved køberkraftspariteten (Purchasing Power 

Parity): 

𝑃ℎ  =  𝑆 · 𝑃𝑓 

Hvor 𝑃ℎ = prisen i hjemlandet, 𝑃𝑓= prisen i udlandet og S=spotkursen på valutakrydset mellem hjemland og 

udland.  

Prisen på danske varer er dermed en funktion af prisen på den samme vare i udlandet gange med 

valutakursen. Eller omvendt at prisen i udlandet er afledt af prisen på danske varer.  

Vi alt andet lige vil prisen på varer i udlandet og/eller valutakursen, have betydning for prisen på de danske 

varer, og dermed betydning for det cash flow, der har betydning for værdiansættelsen af jord ved brug af 

DCF-modellen.  

9.4. Behavioral Finance 
Behavioral fianance dækker over en række af teorier, som gør op med den sterile økonomiske tilgang 

omkring, at alle investorer og aktører på et marked altid tager 100% rationelle beslutninger med mål om 

optimering af afkast. 

Ved behavioral finance forklares de truffet beslutninger ud fra en antagelse om, at beslutninger i nogen 

grad kan tages med hjertet frem for med hjernen. Og/eller ud fra hvad der i hjernen kan virke som en 

fornuftig beslutning, men som ikke er mulig at underbygge med økonomiske teorier. Hvis den økonomiske 

teori delagtiggøres, ville beslutningen højest sandsynligt aldrig være truffet.  

Behavioral finance har følgende hovedteorier, som herunder er sat i kontekst til landbrugsjord: 

 Frygt for at fortryde – søger stolthed: Investor holder fast i et aktiv for længe på trods af, at der 

ikke er udsigter til profit. Investorer vil ikke gå glip af en gevinst, hvis der for eksempel skulle 

forekomme noget helt ekstraordinært. På den anden side vil investor ikke give slip på et historisk 

guldæg på trods af, at fremtidsudsigterne for guldægget er dårlige. Eller på trods af, at en alternativ 

investering er dokumenteret, at være langt bedre. 

y X-variabel 1 X-variabel 2

y 1

X-variabel 1 0,417 1

X-variabel 2 0,503 0,206 1
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 Overdreven selvtillid: Investor foretager for mange handler, som kan betyde for store 

handelsomkostninger. Investor har en tro på, at han kan slå markedet ved at lave alle de rigtige 

investeringer.  

 Familiaritet/ fortrolighed: Investor har tendens til at købe det, som han kender. Han vil for 

eksempel hellere købe nabogården, da han har kendskab til denne, frem for at købe Peter Jensens 

gård der ligger 5 kilometer væk. Dette på trods af at nabogården har udsigt til at give et afkast 1%, 

hvor Peter Jensens gård har udsigt til at give et afkast på 5%. På nabogården kan investor kun dyrke 

korn, hvorimod at der på Peter Jensens jord kan dyrkes alle slag afgrøder. Investor går dermed glip 

af både et højere afkast og et større en diversifikation i sine investeringer, ved at købe det han 

kender. Trygheden overovergår økonomisk rationale.  

 Spekulative bobler: Investor har en tro på, at prisen på jord vil stige i værdi. På trods af at han ved, 

at driftsøkonomien ikke hænger sammen, køber han alligevel jord, alene med det formål at tjene 

penge på de forventede værdistigninger. Han spekulere i værdistigninger og dermed 

”nemme/hurtige” penge.  

 Flokinstinkt: I et scenarie, hvor vi oplever en væsentlig forøget handelsaktivitet af jord, og hvor 

investor igennem en længere periode har fravalgt at købe jord, da han ud fra økonomiske analyser 

har vurderet, at jorden er for dyr. Nu køber investor alligevel jord på trods af hans analyser. 

Jordkøbet kan alene forklares med, at alle andre aktører omkring ham køber jord. Han tvivler på 

sine egen beregninger og instinkter, og han følger i stedet for flokken. Enten vil han ikke være 

”udenfor”, eller han tænker måske, at flertallet ikke kan tage fejl. Investor undertrykker dermed sin 

rationelle beslutning for at følge flokken. Et andet scenarie kan være, at investorer blot gør som alle 

andre gør. I denne situation har investor ikke selv har gjort sig nogle overvejelse.  

 Accept af gode oplysning, med samtidig underkendelse af dårlig: Investor kan se at prisen på korn 

er steget med 100%. Investor laver på baggrund af dette sin jordkøbskalkule, og han finder en pris, 

som ligger væsentlig højere end markedet. Investor er en oplyst mand, som er klar over at 

kornprisen er 75% over et 20 års gennemsnit. Prisen på korn har historisk ikke har haft en stigende 

trend, men en flad udvikling. Alle analyse tyder endvidere på, at prisen på korn falde tilbage til 20 

års gennemsnittet i løbet af 12 måneder. Investor gennemfører et jordkøb på baggrund af de gode 

tal og underkender dermed både statistik og analyser, og han accepterer kun den gode nyhed om, 

at prisen på korn er høj. 

 Brandt barn skyr ilden: Prisen på jord er faldet med 50% i løbet af kort tid, og mange gårde er 

blevet sat til salg. Investor har selv meget jord i forvejen, og han har dermed tabt 50% af sine 

værdier. Der er ikke noget, der kan understøtte de faldende priser, og med stor sandsynlighed vil 

priserne stabilisere sig på dette niveau, eller muligvis vil de stige i værdi igen. Investor vælger ikke 

købe jorden til de lave priser, da han allerede har tabt en masse penge. Han vil ikke tabe flere. Han 

overvejer tvæt imod at sælge sin jord, da han er blevet bange for, at han vil ”brænde sig” igen.    0 

Det er nemt at forestille sig, at mange af disse følelsesladede og irrationelle beslutninger har fundet sted 

over tid, og at de givet vis også vil finde sted i fremtiden. Det er vigtigt at holde sig for øje, at teorierne 

ovenfor kan ramme både enkeltpersoner, men også en bredere gruppe på samme tid.  

10. Datasæt og analyseperiode 
Vi ønsker, at vores analyser er baseret på så lang en periode som muligt, da der giver vores modeller de 

bedste forudsætninger for at vise deres værd. Det har vist sig at give en del udfordringer, at finde data som 

går længere tilbage end 1990, som tillige kan være brugbare i den analysesammenhænge. Det er vigtigt, at 
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alle vores datasæt spænder bredt indenfor prisen pr. hektar, resultatopgørelse, balancer og priser på 

afgrøder med videre.  

Som eksempler kan vi opstille, hvilke perioder vi har data for: 

Data Periode 

Resultatopgørelse og balancer 1990-2015 (Danmarks Statistik, 2017o)+(Danmarks 
Statistik, 2017g) 

Priser pr. hektar på årsniveau  1885-2015 (Agrocura & Schjerning, 2017) 
handler på over 15 hektar pr. handel. 

 2000-2015 (Danmarks Statistik, 2017e) alle 
handler.   

Antal solgte hektar 2000-2015 (Danmarks Statistik, 2017e) 
Tabel 7: Overblik over dataperioder. Kilde: egen tilvækst. 

Som det fremgår af Tabel 7, er vi begrænset af, at vi ikke har resultatopgørelse og balancer længere tilbage 

i tid end 1990. For antal af solgte hektar pr. år, har vi alene data tilbage til år 2000. Dette datasæt kan vi 

nærmere undvære i vores analyser. Hvis i nogen grad må vi estimere os frem til data eller gøre antagelser.  

Der forefindes data for resultatopgørelser og balancer fra før år 1990, men disse data er begrænsede 

detaljerede og mangler enkelte oplysninger, hvilket betyder, at vi har valgt at begrænser vores analyse til 

at omfatte perioden for år 1990-2015. Det er ærgerligt, at vi ikke har mulighed for at gå længer tilbage i tid, 

da det ville give os et bedrede observationssæt. Til forsvar for det forholdsvis korte observationsperiode, 

kan der argumenteres for, at verden har ændret sig en del, hvorfor år 1960 for eksempel ikke kan 

sammenlignes med år 2015. Man kan og bør altid stille spørgsmålstegn ved om 2 observationer med rette 

kan sammen lignes. Det vurderes rimeligt at sammen ligne årene 1990 til 2015, da vi i afsnit 6. Landbruget 

historie, ikke har observeret væsentlig ændringer i landbruget, med undtagelse af 1990, 1991 og 1992, hvor 

landbruget var understøttet af markedsstøtte i stedet for direkte støtte.  

Vi analyserer alene på bedrifter med planteavl som driftsform for at ”rense” driftsresultater og balancer for 

udefrakommende faktorer, som for eksempel indtjening fra andre driftsgrene, som for eksempel 

husdyrsbesætninger.  

Det har imidlertid ikke være muligt at skaffe sammenlignelige data for resultatopgørelser og balancer for 

landbrug fordelt på regioner. Vi vil dermed blive udfordret på at opstille de ønskede analyser på 

regionsniveau.    

11. Fastsættelse af WACC 
WACC beregner vi som følger: 

 

Vi ønsker at bestemme de 4 variable, ud fra en gennemsnitsbetragtning for landbrugsbedrifter. Til brug for 

analysen af balancesammensætningen og renteomkostninger har Danmarks Statistik samlet stikprøver for 

landbrugsbedrifter i perioden 1990 til 2015 opdelt i 2 datasæt. Et datasæt for perioden 1990 til 

2009(Danmarks Statistik, 2017o) og et datasæt for perioden 2008-2015(Danmarks Statistik, 2017g). Som 

følge af at datasættene overlapper hinanden i 2 år i henholdsvis 2008 og 2009, benyttes en middelværdi fra 
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de 2 datasæt for henholdsvis 2008 og henholdsvis 2009. For datasættet 2008-2015 er data opdelt på 

økologi og konventionelt landbrug. Disse data konsolideres og vægtes i forhold til stikprøves størrelse.  

11.1. Fremmedkapitalens afkastkrav 
For beregning af afkastkravet til fremmedkapitalen tager vi udgangspunkt i de 2 datasæt fra Danmarks 

Statistik. De 2 datasæt måler i høj grad det samme men med enkelte differencer, hvor detaljegraden i den 

det nyeste datasæt er større. Denne detaljegrad forsimples/reduceres således, at de 2 datasæt bliver 

sammenlignelige. 

I balancernes passivside er der i datasættene medtaget forpligtelser til forpagtningsafgift. Disse 

forpligtigelser er i analysen renset fra. Derudover fremgår udgiften til forpagtning under 

finansieringsomkostninger i datasættene. I analysen er forpagtningsafgiften renset fra for at få et mere rent 

billede af jorddriften.  

Vi ønsker at beregne 𝑅𝐹𝐾 som følger: 

𝑅𝐹𝐾 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑔æ𝑙𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 
 

Det er i midlertidig ikke muligt, da datasættene fra 1900-2009 alene har opgivet ultimo balancerne. Da data 

er dannet ud fra stikprøver, vil det ikke være de samme datakilde fra år til år, hvorfor der vil opstå en 

difference imellem ultimo og primo balancer alene på baggrund af stikprøveudvælgende. Data fra for 

eksempel år 1990 ikke kan benyttes til som primo tal for år 1991. Hensynet til at kunne beregne en 

middelværdi for årene 2008 og 2009 (samme stikprøvestørrelse) har endvidere også vægtet i beslutningen. 

Dermed ændres vores beregningsfremgang til: 

𝑅𝐹𝐾 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑔æ𝑙𝑑 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜
 

Data er behandlet, og Bilag 4 – Beregning afkastkrav  fremgår de detaljeret afkastkrav for 

fremmedkapitalen pr. år fra 1990-2015. Udviklingen ses skematisk af Figur 6:  

 

Figur 6: Afkastkrav på fremmedkapitalen 1990-2015. Kilde: egen tilvækst. 

Igennem perioden har der været en faldende tendens fra niveauet omkring 7% til niveauet omkring 2,5%, 

med et afbræk i årene omkring år 2008. Afbrækket kan forklares med en general stigning i på det danske 

rentemarked i årene 2006-2008.  

11.2. Egenkapitalens afkastkrav 
Afkastkravet på egenkapitalen bestemmer vi ud fra CAPM-modellen 𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓),  
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Vi ønsker nu at finde den risikofrie rente, som vi har valgt at bestemme ud fra den effektive rente på den 

danske 10-årig statsobligation. Data hentes fra Danmarks Statistik. 

Til at bestemme markedsafkastet tager vi udgangspunkt i OMXC20-indekset siden år 1986. Når vi ønsker at 

estimere det forventede fremtidige afkast på markedet, må vi gøre den antagelse at det historiske 

gennemsnitlige afkast over en given periode alt andet lige, også vil være lig med det fremtidige 

markedsafkast. Det antages at investeringer i landbruget er meget langsigtede, hvorfor vi vælger at 

estimere markedsafkastet, som det geometriske gennemsnit for perioden 1986 til og med 2015. Det vil sige 

et 30 års gennemsnit. Forsimplet benyttes dette gennemsnit som markedsafkastet for alle årene. 

Risikopræmien på markedet afhænger dermed af den risikofrie rente på markedet.  

Beta værdien som fortæller hvor mange gange systematisk risiko, der er på landbrugsjord, har vi valgt at 

fastsætte ud fra en antagelse om, at landbrugsjord er et aktiv som kan handles på lige fod med for 

eksempel en aktie. Teoretisk vil landbrugsjord alt andet lige også være en del af markedsporteføljen. Ved 

DCF-modellens teori er prisen på et aktiv et udtryk for forventningerne til et fremtidig cash flow. Dette er 

universalt, hvad enten det er en aktie eller landbrugsjord som værdiansættes. Ved beregning af beta har vi 

valgt at lave 2 uafhængige analyser. En analyse med observationer på det årlige afkast på landbrugsjord, og 

en analyse med kvartalsvise afkast på landbrugsjord. 

Af Tabel 8 fremgår resultaterne fra analysen, hvor vi reelt set får en negativ beta-værdi, når vi måler 

observation til observation. Det vil sige, at vi måler afkastet på markedet i 2014 op imod afkast på 

landbrugsjord i 20142. Og henholdsvis afkastet for 1. kvartal 2002 på markedet op imod afkastet for 1. 

kvartal 2002 på landbrugsjord. Den negative beta-værdi fremkommer både for årsobservationer og for 

kvartalsobservationer. Det vil sige, at vi reelt set vil acceptere et mindre afkast end den risikofrie rente. 

Alternativt kan det ses som, at vi investorer reelt set køber mere end blot et afkast. Det kunne for eksempel 

være, at de køber deres eget job, og at de derigennem køber jobsikkerhed.  

Vi kan stille spørgsmål til, om det reelt er den samme periode, som vi måler på ved denne fremgangsmåde. 

Når vi kigger på kalenderen, er der ingen tvivl om, at vi måler sammen periode. Ser vi derimod på 

likviditeten i markedet, vil det være rimeligt at antage, at et aktiemarked, som vi her har brugt til 

markedsafkastet, er meget likvidt, hvorimod markedet for jordhandel er mindre likvidt. Det vil sige at 

markedet/aktieindekset vil reagere prompte på information som offentliggøres, hvorimod der vil være en 

forsinkelse på markedet for landbrugsjord.  

Derudover kan der være nogle forskydelser i forhold til handelstidspunkt og datatidspunkt. Priserne på 

landbrugsjord måles ud fra, hvornår jorden er overtaget (overtagelsesdatoen). Det vil sige, at handlen, og 

dermed prisfastsættelsen, kan være sket forud i tiden i forhold data. For eksempel 6 måneder før data 

fremgår i vores observation for prisen på landbrugsjorden. Denne antagelse er forsøgt illustreret i Figur 7.  

                                                           
2 Afkast på landbrugsjord er beregner som 

𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑟.ℎ𝑎.𝑖 å𝑟 𝑥

𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑟.ℎ𝑎.𝑖 å𝑟 𝑥−1
− 1 = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 
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Figur 7: Antagelse om sammenhæng mellem hændelse og data. Kilde: Egen tilvækst 

Vi kan med 2 forskellige begrundelser argumentere for, at vi bør forskyde de observerede afkast med for 

eksempel 1 periode, således at vi sammenligner afkastet på aktiemarkedet i 2014 med afkastet på 

landbrugsjord i 2015. Eller afkastet på aktiemarkedet for 1.kvartal 2004 med afkastet på landbrugsjord for 

2.kvartal 2014.  

Laver vi denne forskydelse, ser vi en positiv beta-værdi på 0,13 for årsobservationerne og 0,05 for 

kvartalsobservationerne. 

Det interessante ved analysen er, at vi observerer nogle beta-værdier forholdsvis tæt på hinanden, hvad 

enten vi analyserer på årsdata eller kvartalsdata. Vi kan med en hvis rimelighed udelukke, at hverken 

årsdata eller kvartalsdata er kilde til væsentlig bias i forhold til måleperioden.  

 

Tabel 8: Beta observationer for jord. Kilde: Egen tilvækst + (Danmarks Statistik, 2017b)+(Danmarks Statistik, 2017i)+(Tanggaard & 
Belter, 2001)+(Agrocura & Schjerning, 2017) 

Vi vælger at benytte en middelværdi af de 4 analyser, som vores beta-værdi for den videre analyse af 

afkastkravet til egenkapitalen. Vores Beta-værdi er dermed bestemt til 0,022.  

Vi bearbejder den risikofrie rente, markedsafkastet og beta-værdien ind i CAPM-modellen for at finde 

afkastkravet på egenkapitalen år for år, som illustreret i Figur 8. Ligesom ved afkastkravet til fremkapitalen 

ses en falden trend.  

 

Figur 8: Afkastkrav på egenkapitalen 1990-2015. Kilde: egen tilvækst. 

Beta beregning på Jord Årsobservationer Kvartalsobservationer Middelværdi af observationstype

Beta observation til observation -0,0901 -0,0034 -0,0467

Beta med en observations forskydning 0,1322 0,0496 0,0909

Middelværdi af beta 0,0211 0,0231 0,0221

Antal af observationer i analyser 

(Obs. Til obs / Obs. med forskydning) 
30/29 66/65

Observationsperiode 1986-2015 1.kvt.2000-3.kvt.2016
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11.3. WACC 
Efter at have fundet afkastkravet til både fremmedkapitalen og egenkapitalen, kan vi med vægtningen af 

egenkapital og fremmedkapital sætte ind i ligningen for WACC. På Bilag 4 – Beregning afkastkrav og WACC 

kan balancevægtene og WACC aflæses for perioden 1990 – 2015. WACC kan grafisk illustreres som i Figur 9. 

 

Figur 9: WACC og Afkastkrav på kapital. Kilde: Egen tilvækst 

12. Fastsættelse af FCF 
Vi har tidligere beskrevet at 𝐹𝐶𝐹 = EBIT ∗ (1 − 𝑇𝑐) − 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟. Når vi ses på en enkelt 

virksomhed isoleret, vil der være stor sandsynlighed for, at investeringer ikke sker løbende med en jævn 

fordeling over årene. Derimod vil investeringerne højest sandsynligt ske i portioner og ujævnt over årene. I 

denne rapport ser vi på landbruget i en stor pulje, hvorfor at investeringer højest sandsynlig vil være 

forholdsvis stabile år for år. Vi benytter nettoinvesteringer fra Danmarks statistik, hvor nettoinvesteringer = 

investeringer minus afskrivninger. Når vi ser på posten investeringer frasorterer vi udvidelser i 

produktionsanlægget. Det vil sige vi frasorterer opkøb af jord. Hos Danmarks statistik finder vi endvidere 

data for EBIT.   

Ved DCF-modellen ønsker vi at fastsætte de forventede cash flow i så mange år ud i tiden som muligt 

(budgetperioderne), og dermed skubbe terminalværdien så langt ud i tid som muligt. I dag kigger vi ex post 

på værdiansættelsen af jord i f.eks. 2008, og vi kender dermed også de faktisk cash flows (ante) for 

fremtiden efter 2008. Ser vi på værdiansættelse af jord i år 2008, vil vi være tvunget til at skulle estimerer 

et fremtidigt cash flow, og alt andet lige også en rente for både fremmedkapital og egenkapital. Vi 

estimerer cash flowet enten ved at ”gætte” på fremtiden, eller ved at vi anlægger en antagelse om, at 

fremtidens cash flow er lig med i indeværende og/eller forrige år. Vi kan også vælge at gøre os en antagelse 

om, at cash flowet er et gennemsnit over de seneste 5 år som et eksempel.  

Ved analyse af landbrugets økonomi, ser vi at landbruget tilpasser sine investeringer til årets resultat. Det 

vil sige, at vi I år med høje driftsresultater, har større nettoinvesteringer, mens vi i år med lave 

driftsresultater ser lave eller sågar negative nettoinvesteringer. Dette mønster ses afbilledet i Figur 10. 
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Figur 10: Udvikling i EBIT og nettoinvesteringer i landbruget. Kilde: Danmarks Statistik +Egen tilvækst. 

I hele perioden fra 1990 til 2015 ses udviklingen at følges ad, dog med en afstikker i år 2014 eller 2015 (alt 

efter hvordan man ser på det) for nettoinvesteringerne.  

Denne observation går imod vores antagelse om at nettoinvesteringer alt andet lige må være stabile, når vi 

kigger på landbruget som en stor pulje. Denne observationer giver os den fordel, i forhold til DCF-modellen, 

at alt andet lige, vi må få mere et stabilt frit cash flow (FCF), da nettoinvesteringerne er med til at udjævne 

FCF.  

 

Figur 11: FCF og 5 års glidende FCF. Kilde: Egen tilvækst  

Af Figur 11 ser vi i middeltid, at nettoinvesteringerne ikke har udjævnet hverken FCF og FCF 5 års glidende 

gennemsnit, men der imod blot forskubbet FCF lidt i alle retninger. Den lidt søgte stigende trend er forsat 

at se både for FCF og FCF 5 års glidende gennemsnit. For 5 års glidende gennemsnit bliver FCF naturligt 

udjævnet top op bund en smule. Det er interessent at lægge mærke til udvikling i alle 3 figurer, i årene op 

til finanskrisen. For EBIT er der en let nedadgående/sidelæns bevægelse, og for både FCF og FCF 5 års 

glidende gennemsnit er en væsentlig nedadgående tendens.  

Tilbage til eksemplet hvor vi ønsker at ”gen-estimere” det cash flow, som vi ville have smidt ind i DCF-

modellen i for eksempel 2008, for at kunne sætte den rigtig pris på jorden, der blev købt i 2008. 

Indeksberegner vi på EBIT, FCF og inflation ser at der er en let stigning i perioden, hvor det geometriske 

gennemsnit er som følger: 

 EBIT   = 1,13% 
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 FCF   = 1,78% 

 Inflation = 1,96% 

Udviklingen i perioden ses illustreret i perioden i Bilag 6 – EBIT, FCF og inflationsindeks. Da det er en 

forholdsvis kort periode på 25 år, som vi analyserer, er både EBIT og FCF meget følsomme overfor, hvornår 

observationerne startes og hvornår de afsluttes. Havde vi f.eks. afsluttet observationerne i 2013 havde vi 

set FCF ligger højere end inflationen og EBIT væsentlig tættere på inflationsindekset.  

Vi gør os en antagelse om, at vores frie cash flow alene vil stige med inflationen. Det vil sige, at vi har ikke 

en forventning om, at vi kan blive mere effektive og genere større overskud, som følge af en forbedret 

indtjeningsevne eller som følge af lavere nettoinvesteringer. Det vil sige, at vores vækstrate (g) vil være lig 

med inflationen. Nationalbankens langsigtede mål for inflationen er 2%. Vækstraten må ikke overstige den 

generelle vækst i samfundet, hvorfor vi anlægger en forsigtighedsbetragtning om en vækstrate på 1,75%. 

Disse betragtninger i grove træk betyde, at det er underordnet at lave en budgetperiode, da FCF bedst kan 

bestemmes ud fra et historisk gennemsnit.  

Det vil sige, at FCF1 = FCF0*(1+g), og i grove træk kan vi reducere DCF modellen til alene at indeholde en 

terminalværdi. Det vil sige at vi skærer budgetperioden væk, og tilbage står vi med terminalværdien som er 

lig med værdien af jorden.  

𝑇𝑉0 =
𝐹𝐶𝐹1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
=

𝑭𝑪𝑭𝟎 ∗ (𝟏 + 𝒈)

𝑾𝑨𝑪𝑪 − 𝒈
= 𝑉0 

Som det fremgår af formlen, har vi ikke nogen tilbagediskonteringer af cash flowet, men alene en 

”multiplikator”, som er afhængig af WACC og vækstraten.  

13. Værdiansættelse af jord med DCF 
Vi indsætter nu henholdsvis FCF, FCF 5 års glidende og FCF 10 års glidende, i DCF-modellen med de 

tilhørende WACC-værdier, som vi fandt i afsnit 11.3. WACC. I outputtet til venstre i Figur 12, ses de 

teoretiske priser op i mod de faktiske priser år for år i perioden 1990-2015. 

 

Figur 12: Teoretisk DCF-værdi på jord vs. Faktiske jordpriser handlet i markedet. Kilde: Danmarks Statistik + Agrocura + Egen 
tilvækst. 

Af Figur 12 fremgår nogle meget voldsomme stigninger i årene her efter 2010, hvorfor vi I grafen til højre i 

Figur 12 har vi klippet årene 2012-2015 ud, for få et mere detaljeret billede i årene 1990 til 2011. Årsagen 

til at vi ser de voldsomme udsving i årene 2012-2015, hvor værdien sågar bliver negativ i år 2015, skyldes at 

WACC er meget lav i årene. Detaljerede data kan ses i Bilag 10 – Data til DCF-model (år 1990-2002) og Bilag 

11 – Data til DCF-model (år 2003-2015). For illustrationens skyld erstatter vi den beregnede WACC i 2011-
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2015 med en WACC på 3,5%, som fortsat er en lav kalkulationsrente i forhold til, hvad vi for eksempel ses 

for ejendomsinvesteringer. Resultatet af vores modellering ses i Figur 13, hvor det tydeligt fremgår, at 

såfremt DCF-modellen skal være gældende, må vi lave en antagelse om at WACC har en bundgrænse. Eller 

mere teoretiske korrekt, så bør WACC have en bundgrænse, når terminalværdien beregnes.  

 

Figur 13: Teoretisk DCF-værdi på jord vs. Faktiske jordpriser handlet i markedet (korrigeret WACC til 3,5% i 2011-2015). Kilde: 
Danmarks Statistik + Agrocura + Egen tilvækst. 

Af Figur 13 fremgår det tydeligt, at der er en sammenhæng er mellem de faktiske jordpriser og DCF-

modellens årene 1990 til 1999, hvorefter sammenhængen ophører. Dette er uanset og vi observerer på det 

frie cash flow på år til år niveau, eller om vi andrager en gennemsnitbetragtning korrigerer for inflation3. 

Når vi kigger på Figur 13, er det vigtigt at holde sig for øje, at vi har tilrettet/modelleret WACC i årene 2011-

2015.  

Det er interessant at se, at vi i perioden 2000 til 2010/2011 har handlet landbrugsjord over de teoretisk 

beregnede prisniveauer, mens vi i 2012/2013-2015 handler landbrugsjorden under de teoretiske priser, og 

dette uanset om vi har modelleret WACC eller ej. En væsentlig faktor for vores teoretiske værdier er WACC, 

som i både 2014 og 2015 ligger under det langsigtede inflationsmål på 2%. De er i sig selv ikke en 

udfordring, at WACC er under inflationsmålet/forventninger på 2%, så længe at vi regner i budgetperioden. 

Det giver dog en udfordring, hvis en meget lav WACC værdi benyttes til beregning af terminalværdien. Vi 

kan godt acceptere, et afkastkravet på både egenkapital og fremmedkapitalen er under de langsigtede 

inflations/vækstforventninger i vores budgetperiode, men det må vurderes at være højest usandsynligt, at 

en investor kan acceptere et afkast på under 2% på lang sigt. Afkastkravet på egenkapitalen ligger i årene 

2012-2015 under 2%, hvorfor vi bør stille spørgsmålstegn ved, om WACC, og dermed kalkulationsrenten, er 

retvisende.  

Ser vi imidlertid bort fra, at der er en mulig udfordring med WACC i årene 2010/2011 til 2015, står vi forsat 

tilbage med væsentlige differencer mellem de faktiske priser og de teoretiske i årene 2000 til 2009/2011. 

Det er utrolig interessant at observere, at de faktiske priser i årene 1990 til 1999 i grove træk stemmer 

overens med de teoretiske priser. Det er muligt at landmændene/investorerne har været i stand til at 

estimere både EBIT og FCF i årene 2000 til 2009/2011, men det vurderes højest usandsynligt, at de samtidig 

har kunne forudse, at den beregnede WACC skulle falde med 3 til 4 procentpoint frem mod 2014/2015. Vi 

                                                           
3 FCF er fremskrevet til beregningsårets priser. Dvs. at FCF for år 1990, 1991, 1992 og 1993 er fremskrevet til 1994 
priser, for beregning af 5 års gennemsnittet FCF i 1994.  
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tillægger dermed ikke, at en potentiel bedre budgetkalkulation til DCF-modellen, som følge af for eksempel 

bedre branchekendskab, har været udslagsgivende for de høje prise i årene 2000-2009/2011. Det er muligt, 

at noget kan forklares med bedre budgetkalkulationer. Vi skal særligt lægge mærke til, de modsatrettede 

udviklinger i priserne i årene 2006-2008.   

Som følge af analysen overfor, kan vi umiddelbart ikke benytte DCF-modellen til at forklare 

værdiansættelse på landbrugsjord. Der kan være flere årsager til dette, som for eksempel: 

 Værdiansættelse af landbrugsjord sker ikke ved brug af DCF modellen. 

 Vi har ikke tilføjet DCF modellen de samme oplysninger, som landmænd/investorer har benyttet i 

de pågældende år. Herunder er alle variabler i spil, så som f.eks. mangle på budgetperioder, WACC, 

og vækstrater. 

 I praksis benyttes et ”floor” på WACC og/eller afkastkrav til egenkapitalen og/eller 

fremmedkapitalen.  

 Der er risiko for stikprøverne fra Danmarks Statistik, som danner grundlag for FCF, er ikke vægtede i 

forhold til vægtene af handler fordelt på regioner.  

I de følgende afsnit vil nogle af punkterne overfor bliver analyseret, for at kunne komme nærmere en 

konklusion i forhold til DCF-modellens anvendelse i landbruget. 

13.1 Regionale forskelle? 
En af de mulige fejlled i vores analyse af jordpriserne ved brug af DCF modellen er de regionale forskelle, 

som vi ser i Danmark. Det vil derfor være relevant at undersøge, om hvorvidt der er en overvægt af handler 

i for eksempel Nordsjælland i forhold til den statistik, som vi har for landbruget økonomi. Vi må antage at 

stikprøverne fra Danmarks statistik, giver et repræsentativt billede af landbrugets økonomi vægtet i forhold 

til landsdelenes vægte. Statistikken for priserne på landbrugsjord medtager derimod alle handler, som er 

foregået i fri handel. Det vil sige, at der ikke bliver skelnet til, om alle handler er foregået i en 

region/landsdel. Dermed er der stor risiko for, at vi kan have et billede, hvor samtlige handler i 2008 for 

eksempel er foregået i Nordsjælland, mens alle handler i for eksempel 2015 foregået i Sønderjylland.  

Ser vi på stikprøverne for økonomien i rene planteavlsjordbrug, ligger antallet af stikprøver på mellem 195 

og 334 styks, hvilket er et lavt antal i forhold statistiske regler for retvisende stikprøver. Det er svært at 

vurdere, om det har nogen betydning for vores videre analyse, men alt andet lige er afregningspriserne på 

afgrøder og udbyttevariationen nogenlunde rens over hele landet. Sådan at forstå at hvis udbytte pr. hektar 

er 10% højere i Jylland i et givet år i forhold til et gennemsnitsår for regionen, så vil udbyttet på Bornholm 

givet vis også være 10% højere end et gennemsnitssår på Bornholm.  

Da vi ikke har data for økonomien i de enkelte regioner, er vi nødt til at korrigere antallet af solgte hektar, 

således at handlerne i de enkelte regionernes vægtes i forhold til det samlede dyrkede areal i Danmark. 

Danmarks statistik er først begyndt at lave statisk for pris pr. hektar i år 2000, hvorfor analysen er 

begrænset til årene 2000 til og med 2015. 
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Figur 14: Landsgennemsnit for priser på landbrugsjord pr. hektar. Vægtet vs. ej vægtet i forhold til landsdel. Kilde: (Danmarks 
Statistik, 2017e)+(Danmarks Statistik, 2017a) Egen tilvækst 

Af Figur 14 fremgår det, at der kun er små forskelle, når vi vægter priserne i forhold til landsdelens vægt af 

det samlede dyrkede areal i årene 2000 til 2015. Det vurderes ikke at de små forskelle i vægtene har en 

væsentlig betydning for de store differencer, som vi analyserede at der er mellem de faktiske handelspriser, 

og de priser/værdier som DCF-modellen gav os. 

13.2 ”Floor” for WACC? 
Når vi kigger på WACC for landbrug, vil det være nærliggende at skelne en smule til det professionelle 

ejendomsmarked. Vi vil for forsøgets skyld prøve at sidestille ejendomsinvesteringer med 

landbrugsjordinvesteringer. Colliers rapport MarkedsPlus benyttes til at finde de afkastkrav, som benyttes 

på erhvervsejendomme i perioden 2011-2015(Colliers International, 2017). Det laveste afkastkrav, som er 

at finde i markedsrapporten for 3. kvartal i hvert af de 5 år, vil konsistent være benyttet. I 2009 har 

Erhvervs- og Selskabsministeriet lavet et notat om, at Colliers har oplyst, at der i 2007 blev benyttet et 

afkastkrav på 4,5% butiksejendomme(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2009). Det er svært at finde 

oplysninger, om hvilke afkastkrav der er benyttet for ejendomme i perioden 2008-2010, hvorfor vi 

estimerer, at afkastkravet er jævnt/lineær gående mod det kendte niveau for 3. kvartal 2011. For hver af 

årene vil vi benytte den højeste WACC af de teoretisk beregnede og observerede afkastkrav.  

 

Tabel 9: Modelleret afkastkrav. Kilde: egen tilvækst 

I Tabel 9 fremgår vores modelleret afkastkrav/WACC for perioden 2007-2015, som vi bearbejder ind i DCF-

modellen for de givne år, hvorefter vi får et billedet, der fremgår af Figur 15. For årene 2013-2015 får vi 

med vores modelleret DCF-model nogle værdier, som ligger væsentlig tættere på faktiske handelspriser, set 

i forhold til de DCF-værdierne, der fremgik af Figur 12. Upåagtet at vi ser en bedre ”forklaringsgrad”, er der 

forsat ikke nogen signifikant sammenhæng. Derudover må vi forsat konstatere, at vi ser en voldsom 

afvigelse mellem de modelleret DCF-værdier og faktiske handelspriser for årene 2007-2012. Såfremt en 

antagelse, om at DCF-modellen benyttes til værdiansættelse af landbrugsjord, skal holde, kan vi med en 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Erhervs og selskabssystyrelsen 4,50% -       -          -             -           -           -           -           -           

Egen estimering -        4,40% 4,35% 4,30% -           -           -           -           -           

Colliers -        -       -          -             4,25% 4,25% 4,25% 4,00% 3,75%

Egen beregnet WACC 4,44% 4,98% 3,85% 3,30% 2,97% 2,24% 2,17% 1,88% 1,48%

Benyttet WACC i korrigeret beregning 4,50% 4,98% 4,35% 4,30% 4,25% 4,25% 4,25% 4,00% 3,75%
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stor portion forsigtighed og forbehold indicere, at der i praksis bliver arbejdet med et ”floor” for 

WACC/afkastkravet.     

 

Figur 15: DCF-model med modelleret WACC for 2007-2015. Kilde: Danmarks Statistik+ Agrocura + egen tilvækst. 

På trods af den forbedrede forklaringsgrad, ses der umiddelbart ikke nogen sammenhæng til afkastkravet 

på ejendomsmarkedet. Der fremkommer ej hellere væsentlig sammenhæng ved at teste et fast ”floor” på 

for eksempel 3% eller 4%.  

Upåagtet at meget tyder på, at der i praksis arbejdes med et ”floor” for WACC, er det svært at identificere 

niveauet eller en reference.  

13.3 Delkonklusion 
Det har vist sig at DCF-modellen ikke kan benyttet til værdiansættelse af landbrugsjord efter år 1999. Der 

kan være flere fejlkilder, som for eksempel de input, der er givet til modellen. Det har vist sig at regionale 

forskelle ikke spiller væsentligt ind på konklusionen, når vi har testet for differencerne mellem de faktiske 

priser og DCF-modellen. Det er sådan at forstå at stikprøverne for økonomien i landet vurderes at være 

jævnt fordelt, mens vi har fundet frem til, at antallet af handler/solgte hektar har en jævn fordeling 

henover landet. Med en vis portion forsigtighed kan vi konkludere, at såfremt DCF-modellen i nogen grad 

har sin berettigelse, så skal der indarbejdes et ”floor” for WACC ved beregning af terminalværdien. 

Niveauet for ”floor” på WACC, kan ikke konkluderes, men det vurderes at ligge på niveauet omkring 3,75%. 

14. Værdiansættelse af jord med regressionsanalyse  
Vi kunne ikke ubetinget forklare værdiansættelse på jord ud fra DCF-modellen. Det vil dermed være 

relevant at kigge på, om der er andre faktorer, som enten direkte eller indirekte påvirker priserne. Til brug 

herfor opstiller vi en række faktorer, som kan være relevante at undersøge nærmere. Vi vil beskrive de 

enkelte faktorers relation til prisen på jord.  

14.1 Identifikation af mulige faktorer 
 Renteniveau – uafhængig af virksomhedens/landbrugets drift i øvrigt, vil en lavere rente alt andet 

lige betyder at virksomhedens har mere fri likviditet til udbytte til investor. Disse likvider kan enten 

udbetales til investor eller geninvesteres i virksomheden. I dette tilfælde antager vi, at likviderne 

benyttes til at udvide produktionen. Det vil sige at virksomheden opkøber mere jord. Da alle 

landmænd vil stå i samme situation, må en faldende rente alt andet lige betyde, at efterspørgslen 

på jord stiger.  
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 Udbytte pr. hektar – Virksomhedens omsætning pr. hektar er et produkt af udbytte pr. hektar målt 

i kilo ganget med salgsprisen pr. kilo for den pågældende afgrøde. Udbytte pr. hektar vil dermed 

være en naturlig faktor for virksomhedens indtjening og dermed afkastningsgraden. 

 Afgrødepriser – Prisen på afgrøder en den anden faktor som danner grundlag for virksomhedens 

omsætning. Prisen på afgrøder er det med vigtig for virksomhedens indtjeningsevne. 

 Bruttoudbytte – Produktet af udbytte pr. hektar og afgrødepriser, giver bruttoudbyttet.  

 Driftsomkostninger – Prisen på diverse hjælpemidler/driftsmidler er en væsentlig faktor for 

virksomhedens omkostningsside og dermed indtjeningsevne. Punktet driftsomkostninger kan vi 

dele disse op i mange delkomponenten, så som: 

o Priser på udsæd 

o Priser på gødning 

o Energi (forbrug og priser for el, smøreolie, dieselolie m.v.) 

o Vedligeholdelse 

o Afskrivning 

o Løn 

o Ejendomsskat 

o Afgifter 

 Subsidier – Landbruget er som tidligere beskrevet i afsnit 6.1. EF bliver en del af dansk landbrug 

understøttet af subsidier fra EU i form af landbrugsstøtte. I 1992 ændrede man landbrugsstøtten, 

hvorfor vi ser ændringer i de generelle tilskud i 1992, som for alvor slår igennem i 1993. Subsidier 

vil alt andet lige øge prisen på jord, da det understøtter likviditeten og afkastet til investoren. 

 Gødningsrationer – Som årene er gået, er fokus på miljøet også steget. Det betyder blandt andet at 

landmændene har fået pålagt begrænsninger for, hvor meget gødning de enkelte afgrøder må 

modtage hvert år. Dette med det formål at næringsstofferne ikke skal ende i grundvandet. 

Diskussionerne er mange, om hvorvidt der rent faktisk er en sammenhæng mellem gødskning og 

grundvandskvaliteten, men fakta er, at landmændene ikke må gødske ubegrænset. Dette betyder 

alt andet lige, afgrødeudbyttet falder i takt med begrænsning af gødskningen. 

 Valutakurser – som beskrevet i afsnit 6.3. Internationalisering og valutahandel, så er den 

internationale handel steget. Det er derfor nærliggende at kigge på om valutakursudvikling har 

nogen betydning for hektarpriserne i Danmark. 

 Gennemsnitlig størrelse på den solgte gård – Eftersom at antallet af bedrifter i Danmark er 

faldende, vil det alt andet lige også betyde, at størrelse på de solgte bedrifter bliver større og 

større. Det kan muligvis betyde, at landmanden er villig til at give en højere pris, da han i ét køb kan 

opnå en tilpas størrelse gård og derigennem opnå stordriftsfordele. Omvendt kan de større 

bedrifter også betyde, at der er færre, som er økonomisk formåen til at byde på gårde i den 

størrelsesorden. Efterspørgslen kan muligvis fælde i takt med bedrifterne bliver større og større. 

 Stordriftsfordele – Generelt er der en tendens i samfundet til, at alting skal være større og større, 

således at virksomheden derigennem opnår stordriftsfordele.  

 Egenkapital, Soliditet, Friværdi – Ved Miller og Modiglianis teorier ønsker vi at optage så meget 

gæld som muligt, da egenkapital/investorkapital er en knap ressource, og gæld er medvirkede til at 

øger værdien af en virksomhed. Vi vil dermed se på, om der er en tendens til at øget 

friværdi/egenkapital eller soliditet resulterer stigende priser, som følge af for eksempel øget 

efterspørgsel. Der vil være en risiko for en spiralvirkning, da højere priser bidrager til højere 

egenkapital, som igen vil øge efterspørgslen og igen få priserne til at stige, som igen vil få 

friværdien til at stige.  
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 Skat – I DCF-modellen har den anvendte skattesats stor betydning for det frie cash flow. Det er 

derfor også relevant at se på, om det kan aflæses direkte i en regressionsanalyse. 

 Omsætningshastighed på jord – Med en antagelse om, at alle bedrifter der er til salg, også bliver 

solgt, vil vi kunne analysere på, om antallet af hektar som bliver omsat, kan have betydning for 

prisniveauet. 

Vi har nu opstillet en lang række faktorer, som vi vil forsøge at analysere på ved brug af regressionsanalyse. 

Fordelen ved vores regressionsanalyse er, at enkelte faktorer kan være ubetydelige hver for sig, men have 

stor betydning i en sammenhæng. Omvendt kan alt for mange faktorer gøre det uoverskueligt, og 

forklaringsgraden kan blive meget lille. Vi vil i de kommende afsnit modellere os frem, dels ved at vurdere 

sammenhængen mellem enkelte faktorer og prisen, men i lige så høj grad også flere faktorer i et samspil 

med jordprisen.  

Nogle faktorer stiger alene som følge af inflation, mens andre faktorer er uafhængige af inflationen. Ser vi 

for eksempel på renteniveauet i Danmark, så er dette uafhængig af inflationen. Påstanden her er meget 

karikerede. I praksis vil renten blive benyttet som styrringværktøj for inflationen.  

Ligesom med renten, er udbytte pr. hektar mål i kilo uafhængig af inflationen. Det samme er gældende for 

som et eksempel antallet af medarbejdere.  

Vi ønsker at tegne et billede, som er renset for inflation på de faktorer, som er inflationsafhængige. På 

denne måde vil det være mulig for os at bruge alle de relevante faktorer i et samspil i en samme analyse.  

Ser vi på de handlede/faktiske jordpriser opgjort i løbende priser, og inflationskorrigerer disse, ses billede 

vist i Figur 16. 

 

Figur 16: Faktiske/løbende priser på jord over for de inflationskorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik+ Agrocura + Egen tilvækst. 

I de nedenstående afsnit vil jordprisen korrigeret for inflation blive benyttet overfor de enkelte faktorer. De 

relevant faktorer vil ligeledes være korrigeret for inflation. Det vil sige vi går bort fra at tale i løbende priser, 

og nu taler vi i stedet for i faste priser med år 1990 som udgangsår (indeks 100).  

14.1.1 Renteniveau 
Vi har tidligere i rapporten set et faldende renteniveau over tid. I samme periode er priser på jord steget. Af 

Figur 17 ses sammenhængen i nogen grad. Vi ser en sammenhæng, hvor jordprisen er faldende i takt med 

at renter stiger eller omvendt, hvor prisen på jord er stigende i takt med renten er faldende. I figuren ser vi 

en rigtig pæn sammenhæng, men med 4 punkter som falder uden for. De 4 punkter er markeret med rød.  
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Figur 17: Sammenhæng mellem rente og jordpris. Kilde: Danmarks statisk + Agrocura + egen tilvækst. 

Renser vi modellen for disse 4 punkter ses en langt højere forklaringsgrad på 0,77, hvilket som ses af 

figuren til højre. Her snor punkterne sig pænt omkring tendenslinjen. De 4 punkter der stikker udenfor er 

observeret i årene 2006-2009. Måske skyldes det tilfældigheder, men noget kunne godt tyde på at vi har 

oplevet noget ekstremt i de 4 år, hvilket i høj grad også fremgik af DCF-model analysen.  

Modellen viser, at renten isoleret set har en stor betydning for prisen på jord, men vi ser ikke en signifikant 

sammenhæng, hvorfor renten ikke kan stå alene til at forklare jordprisen.  

14.1.2. Udbytte pr. hektar målt i hektokilo (hkg.) 
Landmandens effektivitet kan måles på flere måder. En af dem er hvor meget, som han er i stand til, at få 

ud af den jord han dyrker målt i udbytte i hkg. pr. ha. I Figur 18 ses en tendens til at landmanden over tid er 

blevet i stand til at generere et større udbytter pr. hektar. På trods af at vi har en lang observationsperiode 

på 25 år, ses den ikke nogen signifikant udvikling. Det er særlig interessant at se, at det udbytte der er 

genereret i 1990, er lige så stort eller større end de udbytte der er genereret i 11 uf ad de 24 efterfølgende 

år. 

 

Figur 18: Udvikling i hkg. korn pr. ha. Kilde: (Danmarks Statistik, 2017f)+egen tilvækst 

Når vi holder udbyttet pr. hektar op i mod jordpriserne, ser vi i Figur 19 langt fra en sammenhæng. 

Punkterne for udbytte og jordpris ligger spredt ud i diagrammen og tendenslinjen er tilnærmelsesvist ikke 

eksisterende. Udbytte pr. hektar er i sig selv/isolerede set ikke nogen forklarede faktor for jordprisen. 
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Figur 19: Jordpriser overfor udbytte pr. hektar i hkg. Kilde: Danmarksstatistik + Agrocura + egen tilvækst. 

14.1.3. Afgrødepriser 
Landmanden har mulighed for at tilså sine arealer med alle tænkelig afgrøder, hvorfor vi teoretisk burde 

vægte priserne på korn med areal for korn, og det samme vil være gældende for raps og så videre. Da det 

vil være meget omfattende, har vi i stedet valgt blot at benytte priserne på korn, som den forklarende 

faktor for jordpriserne. Korn har de seneste 10 år udgjort 54%-57% af de danske afgrøder, mens den 

næststørste afgrødegruppe er græs og grøntfoder med 17% til 22 %. I denne opgørelse er jorden tilhørende 

svine- og kvægbedrifter også medtaget. 

Alt andet lige må det antages, at landmænd over tid vil reducere produktionen af korn og erstatte den med 

andre afgrøder, såfremt korn ikke giver et driftsresultat svarende til øvrige afgrøder. Ud fra denne 

antagelse vurderes det, at korn vil give et acceptabel og retvisende billede for denne analyse.  

 

Figur 20: Indeksudvikling i kornpriser (løbende og inflationskorrigeret). Kilde: (Danmarks Statistik, 2017n) + egen tilvækst. 

Af Figur 20 ser vi udviklingen i de løbende kornpriserne over for de inflationskorrigerede. Det er interessant 

at se, at vi over de seneste 25 år har haft faldende kornpriser, når vi ser på de faste priser. 

Vi tager nu de inflationskorrigerede priser og holder dem op imod jordpriserne. I Figur 21 ser vi, at vi har et 

par punkter der falder udenfor tendensen, ligesom vi så det for analysen af renteniveauet. I dette tilfælde 

er det år 2007 og 2008.  



Prisdannelse på dansk landbrugsjord  CBS HD(F) Maj 2017 

Jan Rode Harpøth Hansen   Side 35 af 81 

 

Figur 21: Jordpriser overfor kornpriser. Kilde: Danmarksstatistik + Agrocura + egen tilvækst.  

Efter at have taget de 2 punkter ud af diagrammet har vi igen en forholdsvis pæn tendens, men læg mærke 

til at tendenslinjen ligger med en negativ hældning. Det er modsat af, hvad vi eller måtte have forventet. 

Alt andet lige må en højere pris på afgrøder betyde, at landmanden bliver i stand til at betale højere priser 

for jorden.  

Punkterne for år 2007 og 2008, som vi lige har vurderet at de ligger uden for tendensen, ville umiddelbart 

give en god forklaring til, hvorfor priserne steg voldsomt i disse år.  

Isoleret set i forhold til vores regressionsanalyse giver udviklingen i kornpriserne en højforklaringsgrad for 

prisen på jord, men det økonomisk rationale mangler i høj grad.  

14.1.4. Produktet af udbytte pr. hektar og pris (Bruttoudbytte) 
Der var ikke nogle væsentlig sammenhæng mellem udbytte pr. hektar og jordprisen, og ej hellere mellem 

pris på afgrøder og jordprisen. Vi vil nu analysere på produktet af de to faktorer 2, og derigennem 

eliminerer vi den usikkerhed, der ligger i, at vi har målt udbytte og pris for korn hver for sig. Dette gør vi 

ved, at vi nu måler på bruttoudbytte pr. hektar hvilket findes ved at gange prisen på en afgrøde med 

udbyttet pr. hektar. I Figur 22 ses billede i periode 1990 til 2015. Hvilket ikke afviger væsentligt i forhold til 

priserne på korn.  

 

Figur 22: Bruttoudbytte pr. hektar. Kilde: Danmarksstatistik + egen tilvækst. 

Holder vi igen disse bruttoudbytteniveauer op imod jordpriserne, ser vi billedet vist i Figur 23. Vi får i høj 

grad samme tendens, som vi fik i Figur 21.  
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Figur 23: Jordpris overfor Bruttoudbytte pr. hektar. Kilde: Danmarks Statistik + Agrocura + Egen tilvækst. 

Resultatet bekræfter os i, at der rent regressionsanalyseteoretisk er en sammenhæng mellem, at priserne 

på jord falder i takt med at bruttoudbyttet stiger og omvendt. Økonomisk teoretisk giver dette imidlertid 

ikke noget rationale. Vi lader i første omgang regressionsanalyse vinde med den begrundelse, at vi ved DCF 

analysen ikke entydig kunde forklare jordpriserne med økonomiske rationaler.  

14.1.5. Driftsomkostninger 
Når vi kigger på driftsomkostninger, ser vi en meget bred vifte af omkostninger under. Imidlertid vælger vi 

at analysere driftsomkostninger som en stor post.  

Holder vi driftsomkostningerne op imod jordpriserne, får vi billeder som fremgår af Figur 24.  

 

Figur 24: Jordpris overfor driftsomkostninger pr. hektar. Kilde: Danmarks statistik + Agrocura + Egen tilvækst. 

Ved driftsomkostninger ser vi heller ikke nogen signifikant sammenhæng med jordprisen. Forklaringsgraden 

er meget begrænset, og punkterne ser også ud til at være spredt vilkårligt ud over diagrammet. Isoleret set 

kan driftsomkostningerne ikke forklare udviklingen i jordpriserne.  

14.1.6. Subsidier – EU-støtte 
I 1992 blev EU støtten ændret med virkning fra 1993. De 3 punkter, som er markeret med den røde cirkel i 

Figur 25, er årene 1990-1993. Det har ikke været muligt at trække EU-støtte ud af Bruttoudbyttet i disse 3 

år, hvorfor vi, i figuren til højre, har valgt at fjerne dem. Det ses tydeligt, at der isoleret set ikke er nogen 

sammenhæng mellem prisen på jord og de subsidierne. Isoleret set kan subsidier ikke forklare prisen på 

jord.  
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Figur 25: Jordpris overfor subsidier pr. hektar. Kilde: Danmark Statistik + Agrocura + Egen tilvækst. 

14.1.7. Gødskning 
Under driftsomkostninger fremgår udgifterne til gødning, som er produktet af forbruget af gødning i kilo 

ganget med prisen på gødning. Øget reguleringen for brug af gødning har begrænset brugen af gødning, 

som ifølge landmænd begrænser muligheden for at udnytte jordens fulde potentiale til at få størst muligt 

udbytte. Af Figur 26 ser vi udviklingen i brugen af kilo nærringstoffer pr. hektar. Der fremgår en klar 

faldende tendens.  

 

Figur 26: kilo næringsstoffer pr. hektar (handelsgødning). Kilde: (Danmarks Statistik, 2017h) + Egen tilvækst. 

Når vi holder forbruget af nærringstoffer pr. hektar op imod jordpriser, ser vi billedet som fremgår af Figur 

27. Lidt overraskende ser vi en forholdsvis høj forklaringsgrad, hvilket i sig selv ikke er overraskende, men 

det som overrasker er, at vi har en negative sammenhæng mellem forbrug for pris. Det vil sige, at priserne 

falder i takt med, at der bruges mere gødning. Ligesom vi så i afsnit 14.1.4. Produktet af udbytte pr. hektar 

og pris (Bruttoudbytte), kan vi ikke forklare denne sammenhæng med økonomiske teori.  
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Figur 27: Jordpris overfor kilo næringsstoffer pr. hektar. Kilde: Danmark Statistik + Agrocura + Egen tilvækst. 

På trods af at vi ikke kan forklare sammenhængen økonomisk, indikerer vores analyse, at der er en 

forholdsvis stor sammenhæng mellem gødningsniveauet og jordprisen.  

14.1.8. Valutakurser 
Der forefindes et stor antal af valutaer, men vi har valgt at begrænse os til, at analyserer på valutakurser for 

valutaer, som ligger tættet op af Danmark (nabolande), eller som har en betydning i forhold til 

afregningsvalutaer i Danmark. Det vil sige, at vi kigger på Svenske kroner, Norske Kroner og Bristske Pund 

og Amerikanske Dollars. Euro er naturligvis også en vigtig valuta, men grundet fastkurssamarbejdet 

fravælger vi analysen af Euroen.   

Af Figur 28 ser vi de enkelte valutaer op imod jordprisen. Der ses ikke nogen signifikant sammenhæng 

mellem nogle af valutaerne og jordprisen. Dog kan vi ikke afvise, at der ses et svagt mønster for både 

Svenske krone og Amerikanske Dollars. For begge valutas vedkommende er en styrket dansk krone lig med 

højere jordpriser. Det samme er gældende for både Britiske Pund og Norske Kroner.  

 

Figur 28: Jordpris overfor valutakurs (årsgennemsnit). Kilde: (Danmarks Statistik, 2017c)+ Agrocura + Egen tilvækst. 
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14.1.9. Gennemsnitlig størrelse på den solgte gårde 
Størrelsen, på de gennemsnitlige solgte bedrifter, har siden år 2000 været stigende, som det fremgår af 

Figur 29. Det har ikke været muligt at finde data for antal af solgte hektar før år 2000. Før år 2000 er det 

alene den gennemsnitlige jordpris pr. hektar og antal salg, som der har været muligt at fremfinde data for. 

Det giver os desværre en lidt kort periode at observere og analysere udviklingen i. For periode år 1992 til 

1999 har vi estimeret gennemsnitsstørrelsen for solgte ejendomme. Dette er markeret med rød i figuren. 

Med dette i minde laver vi vores analyse i forhold til jordprisen for perioden 2000 til 2015.  

 

Figur 29: Gennemsnitlig størrelse i hektar på solgte ejendomme. Kilde: Danmark Statistik + Egen tilvækst. 

I Figur 30 har vi valgt alene at analyserer på sammenhængen i år 2000 til 2015. Det fremgår at der er en 

sammenhæng mellem prisen på jord og den gennemsnitlige størrelse på de solgte ejendomme. 

Sammenhængen er ikke signifikant, men indikere alene en tendens. De få observationer er forholdsvis 

taknemmelige for vores forklaringsgrad. 

 

Figur 30: Jordpris overfor gennemsnitlig størrelse i hektar på solgte ejendomme. Kilde: Danmark Statistik + Agrocura + Egen 
tilvækst. 

14.1.10. Stordriftsfordele 
Når vi taler om stordriftsfordele, bliver det lidt abstrakt, da stordriftsfordele i bund og grund bygger på en 

forventning om at opnå bedre økonomiske resultater ved at producere mere under en juridisk enhed. Det 

er svært at vurdere, om der reelt er en fordel ved stordriftsfordele. Nogle undersøgelser har vist, at det kun 

1992-1999 er estimerede 

og markeret med rød. 
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er i 10% af de tilfælde, hvor fusioner er foretaget med stordriftsfordele som mål, som har giver det resultat, 

der var forventet. 

Til brug for analysen vil det være mest optimalt være, hvis vi havde data på planteavlslandbrug fordelt efter 

størrelse. Det vil sige, at vi for eksempel kunne sammenligne landbrug på under 100 hektar med landbrug 

over 100 hektar. Andre og/eller yderligere opdelinger kunne være relevant. Imidlertid har vi kun data for 

planteavlslandbrug fordelt på henholdsvis 1-2 årsværk og over 2 årsværk for perioden år 1990-2009. For 

datasættet i perioden år 2008-2015 er det ikke muligt at isolerer planteavlslandbrug fra landbrug total. Vi 

ser dog at data er splittet op på henholdsvis 1-3, 3-5, 5-10 og over 10 årsværk. Men bemærk at for 

eksempel husdyrproduktion indgår. 

Datasættene er grafisk opstillet i Figur 31, hvor der for periode år 1990-2009 ikke vurderes at være nogen 

sammenhæng mellem størrelse og driftsresultat pr. hektar. For perioden år 2008-2015 ses et mønster. I 

årene med negative driftsresultater fremgår der langt større negative resultater for de større bedrifter, 

mens der i perioder med væsentligt positive driftsoverskud (gode år) ses en tendens til, at de større 

bedrifter generer bedre driftsoverskud. For periode år 2008-2015 er det svært at vurdere hvilke 

landbrugsformer, som er drivende for denne tendens. Det er en stor usikkerhed om, hvorvidt det for 

eksempel er svine-, kvægbedrifter, planteavlslandbrug og drivende for tendensen.  

 

Figur 31: Driftsresultater fordelt efter bedriftsstørrelse. Kilde: Danmark Statistik + Egen tilvækst. 

Det er interessant at notere sig, at stordriftsfordele alt andet lige skulle bidrage til bedre eller mindre 

negative resultater end ved små landbrug i alle henseender. Dette mønster fremgår kun i årene 2012 og 

2013. Omvendt kan vi sige, at stordriftsfordelene er vendt til stordriftsulemper i årene 2008, 2014 og 2015.  

Med forbehold for usikkerheden i årene 2008 til 2015 kan vi konkludere, at der ikke umiddelbart er 

gevinster at hente stordrift, når vi observerer på en længere perspektiv. Stordriftsfordele er alt andet lige 

ikke udslagsgivende faktor for prisen på landbrugsjord.  

Vores analyse ovenfor bygger alene på fakta/data, hvorimod det ikke er muligt at måle på forventningerne 

til stordriftsfordele. Det vil reelt være forventningerne, som kan drive en landmænd til at købe større 

bedrifter. Dermed kan vi ikke udelukke, at forventninger om stordriftsfordele er en drivende faktor for at 

presse priserne på landbrugsjord op. 

14.1.11. Egenkapital/friværdi og Soliditet 
Friværdien eller egenkapitalen kan opstår på flere måder. Ved at landmanden over tid afdrager på sin gæld 

eller ved at aktiverne stiger i værdi. I dette tilfælde vil det være prisen på jord, som stiger. Vi ønsker at 

analysere på, om en øget friværdi/egenkapital har nogen sammenhæng til udviklingen i jordpriserne. Vi kan 
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vælge at betragte egenkapitalen både i kroner pr. hektar i procent som soliditetsgrad. I Figur 32 ser vi 

udviklingen i egenkapitalen opgjort i henholdsvis kroner og procent (soliditetsgrad).  

 

Figur 32: Egenkapital målt i procent og i kroner pr. hektar. Kilde: Danmark Statistik + Egen tilvækst. 

Når vi tager de 2 opgørelsesmetoder, og holder dem op imod jordprisen, ser vi billedet, som fremgår af 

Figur 33. Der fremgår en pæn tendens for sammenhængen mellem jordprisen og soliditet med en 

forklaringsgrad på 48%. Når vi ser på jordprisen overfor egenkapitalen målt i kroner, ser vi en rigtig flot 

forklaringsgrad på hele 85%. Det er en klar antydning på jordprisen i høj grad kan forklares ud fra 

egenkapitalen målt i kroner pr. hektar. Eller muligvis er det egenkapitalen, som kan forklarede ud fra 

jordprisen.  

 

Figur 33: Jordpris overfor egenkapital i procent og i kroner pr. hektar. Kilde: Danmark Statistik + Agrocura + Egen tilvækst. 

Spørgsmålet er nu hvorvidt, om det var hønen eller ægget, som kom først? Egenkapitalen kan ved 

værdireguleringer, når prisen på jord i området er handlet til en højere værdi, end den værdi som var i går. 

Omvendt kan vi se at soliditeten ikke øges voldsomt hen over årene. Noget kan tyde på at egenkapitalen 

bliver geninvesteret, når prisen på jord stiger. Hvorvidt dette er en selvforstærkende/cirkulær udvikling, er 

det svært at sige noget om. Fører højere priser på jord til endnu højere priser, alene fordi landmanden nu 

har en høj friværdi? Et scenarie kan være, at landmand A køber jord til høje priser, hvilket reducerer hans 

soliditet. Landmand B’s soliditet stiger nu, da han værdiansætter sin jord til landmand A´s handelspris. Nu 

vil Landmand B købe jord til endnu højere priser, hvilket medfører at Landmand A’s soliditet igen stiger. 

Spørgsmålet er nu, om landmand A igen vælger at købe til højere priser, alene på grund af en højere 

soliditet og kunstig opskrevet egenkapital? 

Ovenstående teoretiske eksempel er lidt karikeret, men mekanismerne er værd at lægge mærke til. 

Ligesom det er værd at ligge mærke til den sammenhæng som vi så i Figur 33 mellem jordprisen og 
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egenkapital. I stikprøverne fra Danmarks Statistik vil alle landmænd alt andet enten handlet jord for nylig 

eller alternativt øget regnskabsværdien af jordpriserne til markedsniveauet. Driftsresultaterne alene kan 

ikke forklare svingningerne i egenkapitalen.  

Ovenstående tyder på, at egenkapitalen og dermed også soliditeten bestemmes ud fra handelspriserne. Vi 

bør derfor være meget kritiske overfor, hvorvidt egenkapitalen kan benyttes til at forklare priserne på jord.  

14.1.12. Skat 
Vi har over tid observeret, at selskabsskatten har været faldende, mens jordpriserne har været stigende. I 

Figur 34 ser vi sammenhængen mellem prisen på jord og selskabsskatten. Vi ser en tendens til, at faldende 

selskabsskat medfører højere priser på jord. Forklaringsgraden er på ca. 70%. Selskabsskatten kan ikke stå 

alene, som forklarende faktor for udviklingen i jordprisen, men det kan ikke udelukkes, at det er en 

væsentlig faktor.  

 

Figur 34: Jordpris overfor selskabsskattesats. Kilde: Skatteministeriet + Agrocura + Egen tilvækst. 

14.1.13. Omsætningshastighed på jord 
Men en antagelse om, at jord langt hen ad vejen er ejet af en fysisk person/landmand i en livscyklus, må 

det alt andet lige også betyde, at udbuddet af jord følger denne livscyklus. Er den gennemsnitlige ejertid for 

eksempel 40 år, må vi forvente at ca. 2,5% af jorden bliver omsat hvert år. Vi analyserer på 

omsætningshastigheden på landbrugsjord og dermed udbuddet af jord. Af Figur 35 ser vi, hvor mange år 

der vil gå, før 100% af den danske landbrugsjord er handlet. Det er interessant at lægge mærke til 

udviklingen, som går imod en lavere omsætningshastighed. Vi vurderer at være urealistiske, at ejertiden i 

gennemsnit vil være på 60-70 år, hvilket kan tyde på, at vi har haft et unormalt lavt udbud af jord siden år 

2008. En anden forklaring kan være, at en større andel af landbrug drives i selskabsform, hvilket kan 

betyde, at det ikke vil være jorden, men derimod hele selskabet som handles, når jorden skal skifter ejer. 

Tilfældet hvor det er selskaber som omsættes, vurderer vi ikke til at have en væsentlig betydning i praksis.  

Vi estimeret omsætningshastigheden for periode år 1992 til 1999, da vi ikke har data for antallet af solgte 

hektar i denne periode. 
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Figur 35: Antal år før 100% af dansk landbrugsjord er handlet (1992-1999 er estimeret). Kilde: Danmark Statistik + Egen tilvækst. 

Af Figur 36 ser vi en pæn sammenhæng mellem prisen på jord og udbuddet af jord med en forklaringsgrad 

på 37%. Punkterne markeret i den røde cirkel viser årene 2006, 2007 og 2008, som falder uden for 

tendensen. Fjerner vi disse 3 punker, får vi i stedet figuren til højre, hvor forklaringsgraden forhøjes til 65%. 

En pæn sammenhæng, som i nogen grad kan forklare prisen på jord. 

 

Figur 36: Jordpris overfor omsætningshastighed for jord. Kilde: Danmark Statistik + Agrocura + Egen tilvækst. 

14.2. Multipel lineær regression 
Vi har analyseret på en del faktorer, som hver for sig i nogen grad kan være en bestemmende faktor for 

udviklingen i prisen på landbrugsjord. Nogle af faktorerne, som har individuelt vist en høj forklaringsgrad, 

har været: 

 Renteniveauet 

 Prisen på afgrøder (korn) (dog med modsatrettede effekt end ventet) 

 Gødningsniveauet (dog med modsatrettede effekt end ventet) 

 Egenkapital/soliditeten 

 Selskabsskatteniveauet 

 Udbuddet af jord (omsætningshastighed) 

Der er ikke nogen af faktorerne, som har været signifikante for udviklingen i jordpriserne, men væsentligst 

har været egenkapitalen målt i kroner pr. hektar. Denne variable gav os anledning til at stille 

spørgsmålstegn ved, om der reelt er en cirkulær bias.  

1992-1999 er estimerede 

og markeret med rød. 
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Både renteniveauet og udbuddet af jord har vist en forholdsvis høj forklaringsgrad efter korrektion for 

ekstreme observationer.  

Vi har samtidig observeret, at årene 2006 til og med 2009, med særlig vægt på år 2007 og 2008, har vist 

nogle ekstreme observationer, som afviger væsentligt fra tendenslinjerne.  

De øvrige faktorer, som vi har observeret på, har i nogen grad vist en tendens, men hvor forklaringsgraden 

isoleret set har været lav. Dette er ikke ensbetydende med, at faktorerne ikke kan have stor betydning i en 

kontekst, hvorfor vi ikke udelukker faktorerne i analysen for multiple regression. 

Vi ønsker nu at analyse faktorerne ved brug af multipel lineær regression. Herved kan vi analysere 

faktorerne i samspil, hvilket muligvis kan bidrage med en højere forklaringsgrad for prisen på jord i forhold 

til de simple lineære regressionsanalyser. 

14.2.1. Korrelationsanalyse 
Før vi påbegynder regressionsanalysen, ønsker vi at undersøge, hvorvidt nogle af vores variable har en 

indbyrdes korrelation. Af Bilag 7 – Korrelationsanalyse fremgår at vi har en høj korrelation mellem følgende 

faktorer: 

 Rente og kilo næring med en korrelation på 0,89 

 Rente og selskabsskattesat med en korrelation på 0,89 

 Kilo næring og selskabsskattesats med en korrelation på 0,89 

Korrelationen er meget høj, men vi vælger til en start at arbejde videre med alle variable dette til trods. Vi 

går dermed videre til vores regressionsanalyse. 

14.2.2. Test af variable i multiple lineær regression – reduceringsfremgang 
Vi har mulighed for at vælge flere tilgange til vores test ved multiple lineær regression. Vi kan for eksempel 

bygge en model op i forhold til vores forventninger om en sammenhæng, eller alternativ kan vi tage alle 

ingredienserne ned i en gryde, og koge suppen ind til en stærk fond med en høj forklaringsgrad og 

signifikante faktorer.  

Til at starte med tager vi alle vores forklarende variable, som vi i de tidligere afsnit har behandler 

individuelt i en kontekst til jordprisen. Disse variable behandler vi nu i en samlede kontekst, som 

forklarende faktorer for jordprisen. Vi mangler enkelte datapunkter for nogle variabler for årene 1990 og 

1991, hvorfor vores analyse alene vil behandle årene 1992 til 2015.  

Samlet set har vi 16 variable, som vi ønsker at teste for betydningen og sammenhængen til jordprisen.  
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Tabel 10: Regressionsanalyse med alle variabler. Kilde: egen tilvækst. 

Af Tabel 10 fremgår vores regressionsanalyse med samtlige af vores variable. Vi har en høj justerede 

forklaringsgrad på 97%, og vores regression viser sig også at være signifikant. Modellen er meget 

omfattende, og for de enkelte variabler kan vi se, at mange af dem har meget høje P-værdier, hvilket 

betyder, at de ikke er signifikante for vores model, når vi benytte et 95% konfidensinterval. Vi reducerer nu 

i de variable faktorer ved at fjerne dem en efter en. Vi fjerne den variable faktor med den højeste P-værdi, 

og laver herefter en ny regressionstest. Denne fremgangsmåde gentages indtil, at vi udelukke alle variable 

faktorer med en P-værdi på over 5%.  

Den første variable vi tager ud af analysen er subsidierne, som har en P-værdi på 0,98, hvilket fortæller os 

at der er meget lille sammenhæng mellem vores model og subsidier. Ved vores lineær analyse af subsidier 

overfor jord, så vi tillige en meget lav forklaringsgrad mellem jordprisen og subsidierne. Vi har tidligere 

være inde på, at dette ikke nødvendigvis betyder, at det samme er gældende ved vores multiple 

regressionsanalyse, hvor alle faktorer kan bidrage i samspil.  

I listen nedenfor kan vi følge udviklingen for, hvordan de enkelte faktorer udelukkes fra modellen: 

1. Susiduer 

2. Kornpris Inflationskorrigeret 

3. Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret)¨ 

4. Svenske kroner 

5. Driftsomkostninger pr. ha Inflationskorrigeret 

6. Gennemsnitlig størrelse på solgte ejendomme 

7. Norske kroner 

8. Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn) 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,99543114

R-kvadreret 0,990883154

Justeret R-kvadreret 0,970044648

Standardfejl 6673,84454

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 16 33886602465 2117912654 47,55058597 1,39733E-05

Residual 7 311781406,6 44540200,94

I alt 23 34198383871

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 294.818,51    221.141,32    1,33                0,22                -228.097,61     817.734,64     -228.097,61     817.734,64     

Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente)358.052,41    500.112,53    0,72                0,50                -824.525,80     1.540.630,62 -824.525,80     1.540.630,62 

Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn) 732,48            867,60            0,84                0,43                -1.319,07         2.784,04         -1.319,07         2.784,04         

Kornpris Inflationskorrigeret 36,54              430,68            0,08                0,93                -981,85             1.054,93         -981,85             1.054,93         

Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret)141,28            837,30            0,17                0,87                -1.838,62         2.121,18         -1.838,62         2.121,18         

Driftsomkostninger pr. ha Inflationskorrigeret -7,19               10,53              -0,68               0,52                -32,09               17,72               -32,09               17,72               

Subsidier pr. ha. Inflationskorrigeret 0,76                27,93              0,03                0,98                -65,28               66,81               -65,28               66,81               

Kilo næringstoffer pr. hektar (handelsgødning)-448,77          415,00            -1,08               0,32                -1.430,09         532,55             -1.430,09         532,55             

Amerikanske dollar -120,99          68,79              -1,76               0,12                -283,66             41,68               -283,66             41,68               

Britiske pund 121,92            66,30              1,84                0,11                -34,85               278,69             -34,85               278,69             

Svenske kroner 280,97            1.037,54        0,27                0,79                -2.172,43         2.734,36         -2.172,43         2.734,36         

Norske kroner 432,86            817,33            0,53                0,61                -1.499,83         2.365,55         -1.499,83         2.365,55         

Gennemsnitlig størrelse på solgte ejendomme-4.278,22       5.422,94        -0,79               0,46                -17.101,44       8.545,00         -17.101,44       8.545,00         

Soliditet -226.982,19  271.236,82    -0,84               0,43                -868.355,36     414.390,98     -868.355,36     414.390,98     

Egenkapital pr. hektar i kroner Inflationskorrigeret2,71                1,40                1,93                0,10                -0,61                 6,03                 -0,61                 6,03                 

Selskabsskattesats -487.144,67  251.536,58    -1,94               0,09                -1.081.934,17 107.644,82     -1.081.934,17 107.644,82     

Antal år før 100% er omsat -1.314,28       990,22            -1,33               0,23                -3.655,78         1.027,22         -3.655,78         1.027,22         
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9. Soliditet 

10. Rente - 10 årige statsobligation (eff.rente) 

Efter at have fjernet renten, er 6 variable tillige i regressionsanalysen, hvor alle faktorerne er signifikante 

for analysen, som det fremgår af Tabel 11. Den justerede forklaringsgrad er for sågar steget en smule, og 

modellen som helhed er blevet mere signifikant. Standardfejlen er tillige reducere. Alt i alt en model som vi 

kan være meget tilfredse med, når vi alene forholder os til de statistiske nøgletal.  

Ser vi på de variable som er tilbage, ses 2 faktorer som springer i øjnene.  

 Kilo nærringstoffer pr. hektar, som i henhold til tidligere analyse har en negativ korrelation til 

jordprisen, hvilket umiddelbart ikke giver rationale.  

 Egenkapital pr. hektar i kroner, som vi tidligere har stillet spørgsmålstegn ved, i forhold til om der 

her er tale som en cirkulær bias, da en højere jordpris naturligt betyder højere egenkapital, hvis der 

ikke gældsættes yderligere. Vi har en udfordring med hønen eller ægget.  

 

Tabel 11: Reduceret regressionsmodel. Kilde: egen tilvækst. 

Da vi slår tvivl om hvorvidt disse variable reelt har en betydning for jordprisen, vil vi gentage ovenstående 

test, hvor vi elimere de 2 nævnte faktorer. Målet er at undersøge, om vi kan opstille en model, som er lige 

så god, blot uden disse faktorer. Samtidig fjerner vi soliditeten på forhånd, da den i nogen hvis grad giver 

bekymring omkring cirkulære bias, som egenkapital pr. hektar gør. 

Ved denne test reduceres de variable faktorer som følger: 

1. Norske kroner 

2. Svenske kroner 

3. Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn) 

4. Kornpris Inflationskorrigeret 

5. Gennemsnitlig størrelse på solgte ejendomme 

6. Driftsomkostninger pr. ha Inflationskorrigeret 

7. Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret) 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,990763655

R-kvadreret 0,98161262

Justeret R-kvadreret 0,975122957

Standardfejl 6081,885665

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 6 33569565206 5594927534 151,257864 8,54858E-14

Residual 17 628818665 36989333,24

I alt 23 34198383871

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 145.246,04    39.172,00      3,71                0,00              62.600,35      227.891,72 62.600,35      227.891,72 

Kilo næringstoffer pr. hektar (handelsgødning)-290,72          109,78            -2,65               0,02              -522,33          -59,11          -522,33          -59,11          

Amerikanske dollar -101,67          30,71              -3,31               0,00              -166,47          -36,87          -166,47          -36,87          

Britiske pund 92,36              24,90              3,71                0,00              39,83              144,89         39,83              144,89         

Egenkapital pr. hektar i kroner Inflationskorrigeret1,82                0,16                11,37              0,00              1,48                2,16              1,48                2,16              

Selskabsskattesats -309.200,86  102.595,59    -3,01               0,01              -525.658,63  -92.743,08  -525.658,63  -92.743,08  

Antal år før 100% er omsat -955,36          208,72            -4,58               0,00              -1.395,73       -515,00        -1.395,73       -515,00        
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Ved resultat for denne analyse, ser vi igen på 6 forklarende faktorer for jordprisen. Det er interessant at se 

både Amerikanske Dollar, Bristiske Pund, Selskabsskattesats og omsætningshastigheden på jord går igen.  

Analyser viser samtidig, at det har ”kostet” os en del at tage de tvivlsomme faktorer ud af analysen. Vores 

justerede forklaringsgrad er faldet til 93% og standardfejlen er steget til 9.975 kr. Vi har dermed hele 7%, 

som ikke kan forklares med modellen, og samtidig er det stor sandsynlighed for at prisen afviger med +/- 

9.975 kr. Dermed har vi en difference på næsten 20.000 kr. mellem top som bund i vores interval for prisen 

på jord.  

 

Tabel 12: Regressionsanalyse korrigeret for Næringsstoffer, egenkapital og soliditet. Kilde: egen tilvækst. 

Vi bør samtidig lægge mærke til, at subsidier indgår, som en forklarende variable med en 

regressionskoefficient på 44,41, hvilket vil sige, at hver gang støtten øges med 1 krone, så øges værdien af 

jord med 44,41 kr. I afsnit 14.1.6. Subsidier – EU-støtte vidste subsidierne sig ikke at have nogen isolerede 

sammenhæng til jordprisen i analysen. Og i forrige analyse så vi, at subsidier blev frasorteret som den 

første forklarende faktor.  

Dette giver et billede på, at vores multiple regressionsanalyse er utrolig følsom overfor de input, som 

analysen får.  

En anden faktor, som volder os en del udfordringer ved dette resultat, er regressionskoefficienten for 

renten, som er meget positiv. Det vil sige, at ifølge modellen så vil prisen på jord stige med 13.000 kr., når 

renten stiger med 1 procentpoint. Dette er højest usandsynligt set i forhold til økonomiske teorier. Der kan 

være flere mulige forklaringen på, hvorfor vi ser denne sammenhæng som for eksempel: 

 Den høje korrelationen mellem rente og selskabsskattesats, modarbejder hinanden i modellen.  

 Vi har nogle ekstreme observationer mellem rente og jordprisen i årene 2006 til 2009 

 Nogle af vores øvrige faktorer, som for eksempel subsidier, påvirker modellen unødigt, hvilket giver 

et skævt billede af sammenhængen. Det kan også være det, at modellen indeholder 2 valutaer, 

som har en korrelation på 0,8.  

Der er altså flere faktorer, som kan spille ind på vores meget følsomme analyse, når vi benytter 

fremgangsmåden, hvor vi koger de forklarende faktorer ned i processen. 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,974951034

R-kvadreret 0,950529519

Justeret R-kvadreret 0,933069349

Standardfejl 9975,884203

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 6 32506573356 5417762226 54,43987786 3,63507E-10

Residual 17 1691810516 99518265,63

I alt 23 34198383871

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 152.926,32      65.840,32      2,32                0,03                14.015,40         291.837,24     14.015,40         291.837,24     

Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente)1.304.398,71   239.860,92    5,44                0,00                798.336,40      1.810.461,03 798.336,40      1.810.461,03 

Subsidier pr. ha. Inflationskorrigeret 44,41                 8,11                5,47                0,00                27,29                 61,52               27,29                 61,52               

Amerikanske dollar -245,90             48,17              -5,10               0,00                -347,54             -144,26           -347,54             -144,26           

Britiske pund 251,60              40,34              6,24                0,00                166,49              336,71             166,49              336,71             

Selskabsskattesats -1.159.154,52 154.564,69    -7,50               0,00                -1.485.257,51 -833.051,54   -1.485.257,51 -833.051,54   

Antal år før 100% er omsat 1.057,50           360,85            2,93                0,01                296,18              1.818,82         296,18              1.818,82         
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Vi vil nu gøre et forsøg for at eliminere nogle af de udfordringer, som vi har oplevet i modellen. Vi 

udelukker skattesatsen og Britiske Pund som følge en den høje korrelation. Vi fjerne endvidere 

næringsstoffer af 2 årsager. Dels at det vurderes tilfældigt, at der har været en nedadgående tendens som 

følge af politiske tiltag samtidig med, at jordprisen har haft en stigende tendens. Derudover har 

næringsstoffer en høj korrelation med renten.  

Vi kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor vi vælger at fjerne skattesatsen og ikke renten? Det gør vi med en 

forventning om, at renterne fremadrettet vil ændre sig mere end skattesatsen. Dermed vil rente 

fremadrettet være en bedre forklarende faktor.  

Vi udelukke endvidere Norske og Svenske kroner for kun at have en valuta med i analysen. Amerikanske 

Dollars vurderes endvidere at have større betydning for Danmark end de øvrige valutaer.  

Ved analysen fjerne yderligere: 

1. Kornpris Inflationskorrigeret 

2. Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn) 

3. Amerikanske dollar 

 

Tabel 13: Regressionsanalyse korrigeret for skat, næringsstoffer, Britiske Pund, Norske Kroner og Svenske Kroner. Kilde: egen 
tilvækst.  

Af Tabel 13 fremgår det at vores tilgang ikke haft den ønskede virkning på modellen. Rentekoefficienten er 

forsat med positiv. Vi ser yderligere samme udfordring for både bruttoudbytte og driftsomkostninger, hvor 

regressionskoefficienterne umiddelbart fremgår med et modsat fortegn i forhold til økonomiske rationaler 

og teorier. Yderligere har det kostet os på den justerede forklaringsgrad, som er faldet til 90%. 

14.2.3. Test af variable i multiple lineær regression – opbygningsfremgang 
I forrige afsnit så vi, at regressionsanalysen ikke umiddelbart kan bidrage med at forklare udviklingen i 

jordprisen med acceptable forklaringsgrader. Når vi betragter analyserne fremkommer de høje 

forklaringsgrader med uhensigtsmæssige omkostninger, hvor stigende renter for et eksempel er lig med en 

stigende jordpriser. 

Vi vil nu forsøge at lave en regressionsanalyse, hvor vi i stedet bygger vores faktorer på undervejs. Det vil 

sige, at vi vil forsøge at opnå en højere forklaringsgrad ved at medtage yderligere faktorer. 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,961488718

R-kvadreret 0,924460554

Justeret R-kvadreret 0,897799574

Standardfejl 12327,22228

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 6 31615056915 5269176152 34,67466414 1,26358E-08

Residual 17 2583326957 151960409,2

I alt 23 34198383871

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring -481.027,22  100.942,11    -4,77               0,00                -693.996,46  -268.057,97   -693.996,46  -268.057,97   

Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente)716.737,56    253.846,87    2,82                0,01                181.167,48    1.252.307,65 181.167,48    1.252.307,65 

Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret)-1.996,93       497,10            -4,02               0,00                -3.045,72       -948,13           -3.045,72       -948,13           

Driftsomkostninger pr. ha Inflationskorrigeret40,80              6,54                6,24                0,00                27,01              54,60               27,01              54,60               

Subsidier pr. ha. Inflationskorrigeret 49,48              10,81              4,58                0,00                26,67              72,29               26,67              72,29               

Gennemsnitlig størrelse på solgte ejendomme12.384,29      3.100,05        3,99                0,00                5.843,76        18.924,82       5.843,76        18.924,82       

Antal år før 100% er omsat 1.000,96        304,32            3,29                0,00                358,90            1.643,02         358,90            1.643,02         
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Vi vil til en starte prøve at genbruge DCF-modellen byggesten ved at benytte rente, skat og bruttoudbytte 

(ved DCF benyttes FCF i stedet)  

Dette forsøg giver os imidlertid en meget lav justerede forklaringsgrad på 77%, men til gengæld ses alle 

faktorer at være signifikante. Regressionskoefficienten for renten volder forsat sammen udfordring som 

tidligere beskrevet, hvor stigende renter er lige med stigende jordpriser ifølge analysen. 

Vi tilføjer nu omsætningshastigheden for jord til modellen. Dette giver os en højere justerede 

forklaringsgrad på 0,81. Renten giver derimod flere udfordringer. Hældningen for regressionskoefficienten 

er forsat positiv, og renten er ikke længere signifikant, da P-værdien er steget til 7%.  

Vi tester nu med forskellige faktorer, for at afsøge for en højere forklaringsgrad. Dette resulterer ikke i en 
højere forklaringsgrad, hvor den ekstra tilføjede faktor samtidig er signifikant for modellen, hvorfor vi 

vurderer, at kombinationen af rente, bruttoudbytte, selskabsskat og omsætningshastighed giver det 

pæneste billede, på trods af en høj P-værdi for renten, som ses i Tabel 14. Vores forklaringsgrad er dog 

uacceptabelt.  

 

Tabel 14: Opbygget regressionsmodel. Kilde: egen tilvækst. 

Det undre fortsat en, hvorfor en stigende rente skulle bidrager med stigende jordpriser, når både den 

simple lineære regression og DCF-modellen giver den modsatte sammenhæng. I afsnit 14.1.1 Renteniveau, 

så nogle ekstreme observationer for årene 2006-2009, som vi på en eller anden vis ønsker at isolere. Vi på 

nuværende tidspunkt ikke forklare hvad der sker i årene 2006-2009. 

14.2.4. Optimering af model via ”Dummy” variable 
Vi har i de tidligere analyser observeret, at både år 2007 og 2008, men også i nogen grad også år 2006 og 

2009, har været præget af noget ekstremt og uforklarligt. I analyserne i de ovenstående afsnit har det ikke 

været muligt for os at vurdere, i hvor høj grad disse år har været forstyrrende for vores forklaringsgrad. For 

at isolere disse år, har vi mulighed for tilføje en variable, som muligvis kan tage høje for, at der er foregået 

noget ekstraordinært i de 4 år.  

Vi vælger at benytte en Dummy variable, med følgende værdier: 

 Normale år = 0  

Regressionsstatistik

Multipel R 0,917373496

R-kvadreret 0,84157413

Justeret R-kvadreret 0,808221316

Standardfejl 16886,47653

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 4 2,878E+10 7,2E+09 25,23248 2,25085E-07

Residual 19 5417908702 2,85E+08

I alt 23 3,4198E+10

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 613.604,62      77.650,86   7,90         0,00         451.079,50      776.129,73     451.079,50      776.129,73     

Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente)668.791,83      342.589,53 1,95         0,07         -48.256,31       1.385.839,96 -48.256,31       1.385.839,96 

Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret)-1.580,07         592,79         -2,67        0,02         -2.820,81         -339,34           -2.820,81         -339,34           

Selskabsskattesats -1.339.359,47 228.914,81 -5,85        0,00         -1.818.483,68 -860.235,26   -1.818.483,68 -860.235,26   

Antal år før 100% er omsat -939,47             419,75         -2,24        0,04         -1.818,01         -60,92             -1.818,01         -60,92             
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 År 2006 + 2009 = 1  

 År 2007 + 2008 = 2 

Vi betragter indtil videre 2006 og 2009 delvist ekstreme år, mens 2007 og 2008 betragtes som ekstreme år. 

Hermed gør vi et forsøg på at isolere de år, hvor vi i tidligere analyser for simpel lineær regression har haft 

udfordringer med, at enkelte observationer er faldet uden for en ellers pæn tendenslinje.  

Vi tester nu vores datasæt, hvor Dummy variablen er tilføjet i årene 2006-2009. Vi benytter datasættet, 

hvor vi har fjernet egenkapital, soliditet, nærringstoffer, selskabsskat, britiske pund, svenske kroner, norske 

kroner. Ved nærværende test benytter vi den reducerende tilgang. 

Under testen reducerer vi faktorerne i følgende rækkefølge: 

1. Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn) 

2. Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente) 

3. Subsidier pr. ha. Inflationskorrigeret 

4. Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret) 

5. Driftsomkostninger pr. ha Inflationskorrigeret¨ 

6. Amerikanske dollar 

 

 

Tabel 15: Dummy variable indgår, Reducerende tilgang, Multipel lineær regressionsanalyse. Kilde: Egen tilvækst. 

Det ses af resultatet i Tabel 15 at vi har en pæn forklaringsgrad og en signifikant model med signifikante 

variabler. På trods af ellers pæne resultater over hele linien, er vi igen ved denne model nødt til at se kritisk 

på de forklarende faktorer. Det må vurderes højest usandsynligt at jordprisen alene kan forklares ud fra 

kornpris, størrelse på gården og omsætningshastighed. Særligt når vi ser at stigende kornpriser påvirker 

jordprisen negativt. I vores resultat bør vi lægge mærke til, at vores dummy variabel forsat indgår, hvilket 

underbygger, at dummy variablen har en hvis berettigelse i analysen.  

Vi forsøger os nu med den opbyggende tilgang, hvor udgangspunktet er at benytte rente, skat, 

bruttoudbytte, omsætningshastigheden og dummy variablen. 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,979483783

R-kvadreret 0,959388481

Justeret R-kvadreret0,950838688

Standardfejl 8549,694696

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 4 32809535563 8202383891 112,2118902 6,1249E-13

Residual 19 1388848309 73097279,4

I alt 23 34198383871

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring -72.146,64    39.171,69      -1,84            0,08                -154.133,92 9.840,64   -154.133,92  9.840,64      

Kornpris Inflationskorrigeret-685,50          124,88            -5,49            0,00                -946,87         -424,12     -946,87          -424,12        

Gennemsnitlig størrelse på solgte ejendomme8.524,56        1.840,12        4,63              0,00                4.673,15       12.375,97 4.673,15        12.375,97   

Antal år før 100% er omsat565,53            147,62            3,83              0,00                256,56           874,50       256,56            874,50         

Dummy 37.240,12      3.519,10        10,58            0,00                29.874,55     44.605,69 29.874,55      44.605,69   
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Ved at forsøg os lidt frem med de enkelte variable finder vi en model, hvor regressionskoefficienten for 

renten indgår med er ”korrekt” hældning, men til gengæld på bekostning af kornprisen. Resultatet fremgår 

af Tabel 16, hvor det samtidig også fremgår, at vores justerede forklaringsgrad på 93% ikke er så god, som 

vi godt kunne ønske os.  

Det er ingen tvivl om, at dummy-variablen har haft positiv indvirkning på både rente, kornpris og 

omsætningshastighed som forklarende variable.  

 

Tabel 16: Dummy variable indgår, opbyggende tilgang, Multipel lineær regressionsanalyse. Kilde: Egen tilvækst. 

Uanset hvilken af vores ovenstående analyser som vi hælder til, er forklaringsgraden begrænset. Det kan 

have flere forklaringen som for eksempel, at det ikke er muligt at lave en retvisende model for jordpriser. 

En anden mulighed er, at vi ikke har de rigtig data, eller at vi benytter dem forkert. Det kunne for eksempel 

være, at der er en forsinkelse i data og den påvirkning de har på jordprisen. Det vil vi se nærmere på i 

næste afsnit. 

14.2.5. Forskudte/forsinkede forklarende variable 
Der er sandsynlighed for at vores data kan resultere i en højere forklaringsgrad, såfremt at vi indbygger 

nogle forskydninger mellem de forklarende faktorer og jordprisen. Denne problemstilling hvor der kan 

være en forskydning mellem en hændelse i de forklarende faktorer og aflæsning i jordprisen, var vi blandt 

andet også inde på i afsnit 11.2. Egenkapitalens afkastkrav.  

Lad os arbejde med en teori om, at prisen på landbrugsjord kommer som en forsinket reaktion på hændelse 

i samfundet. Vi tester om forklaringsgraden stiger, ved at forskyde alle forklarende faktorer med et år. Det 

vil sige, at jordprisen i 2002 for eksempel kan aflæses på de forklarende data i 2001. Vores dummy variable 

forskylder vi ikke.  

Til denne test benytter vi datasættet, hvor vi har udelukket egenkapital, soliditet, nærringstoffer, 

selskabsskat, britiske pund, svenske kroner, norske kroner og tilføjet dummy variablen. Således har vi 

mulighed for at sammenligne med Tabel 15. 

De variable reducerers fra analysen i følgende rækkefølge: 

1. Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente) 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,96878873

R-kvadreret 0,93855161

Justeret R-kvadreret 0,92561511

Standardfejl 10516,7427

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 4 32096948219 8024237055 72,55064121 3,07041E-11

Residual 19 2101435652 110601876,4

I alt 23 34198383871

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 130.985,46   17.455,78      7,50                0,00                94.450,10      167.520,83   94.450,10      167.520,83   

Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente)-516.700,74 185.712,57    -2,78               0,01                -905.401,61  -127.999,88 -905.401,61  -127.999,88 

Kornpris Inflationskorrigeret -582,71         168,88            -3,45               0,00                -936,18          -229,23         -936,18          -229,23         

Antal år før 100% er omsat 504,59           231,18            2,18                0,04                20,73              988,46           20,73              988,46           

Dummy 45.401,01     3.681,38        12,33              0,00                37.695,80      53.106,21     37.695,80      53.106,21     
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2. Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn) 

3. Amerikanske dollar 

4. Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret) 

5. Antal år før 100% er omsat 

6. Subsidier pr. ha. Inflationskorrigeret 

 

Tabel 17: Multipel lineær regression med et års forskydning i forklarende faktorer. Kilde: egen tilvækst.  

Af Tabel 17 fremgår resultatet af vores analyse med et års forskydning, hvor vi har en forklaringsgrad på 

93% og en signifikant model. Det fremgår, at denne model er mindre forklarende end vores model og 

analyse i Tabel 15. I den forskudte model er det ydermere nogle andre forklarende faktorer end i Tabel 15. 

Der er umiddelbart ikke noget der tyder på, at det giver værdi at skyde faktorerne med et år.  

14.3. Delkonklusion 
Hvad enten vi kigger på simpel lineær regression eller multipel lineær regression, har det ikke været muligt 

at vise et klart billede af sammenhængen mellem de forklarende faktorer og prisen på jord. Vi udarbejdet 

flere forskellige analyser for multipel lineær regression. Analyserne har ikke bidraget til nogen konklusion 

for de forklarende faktorer. Det har varieret fra analyse til analyse hvilken kombination af faktorer, som er 

forklarende for prisen på jord. Der ses en tendens til at vores modeller er blevet mere forklarende, når vi 

medtager en Dummy variabel for årene 2006 til 2009. Dummy variable bidrager med en værdi for ekstreme 

observationer, som ikke kan forklares.  

Hvorfor vi ikke har været i stand til at påvise påpege faktorer som er forklarende for jordprisen er uvist. 

Men en stor del af forklaringen skal højest sandsynligt findes i observationsperioden, som alene strækker 

sige over en periode, hvor både prisen på jord og udviklingen i faktorerne har haft en tendens til enten at 

være steget eller faldet igennem hele. Derudover vi stille spørgsmål ved, om vores observationsperiode er 

for kort, da vi kun har 24 observationer.  

Regressionsstatistik

Multipel R 0,96897

R-kvadreret0,938903

Justeret R-kvadreret0,925326

Standardfejl10355,54

Observationer 23

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 4 2,97E+10 7,42E+09 69,15304 1,12E-10

Residual 18 1,93E+09 1,07E+08

I alt 22 3,16E+10

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring -243515 51669,7 -4,71291 0,00         -352069 -134961 -352069 -134961

Kornpris Inflationskorrigeret-798,425 154,9474 -5,15287 0,00         -1123,96 -472,892 -1123,96 -472,892

Driftsomkostninger pr. ha Inflationskorrigeret15,05863 5,536432 2,719915 0,01         3,427014 26,69024 3,427014 26,69024

Gennemsnitlig størrelse på solgte ejendomme13125,14 1598,481 8,211007 0,00         9766,854 16483,42 9766,854 16483,42

Dummy 22877,41 4595,849 4,977842 0,00         13221,89 32532,93 13221,89 32532,93
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I flere af vores multiple regressionsanalyser ser vi, at omsætningshastigheden går igen som forklarende 

faktor. Vi så endvidere en pæn sammenhæng mellem omsætningshastigheden og jordprisen ved den 

simple lineære regressionsanalyse. Det kan ikke entydig konkludere, at denne tendens skyldes en faktisk 

sammenhæng til jordprisen, eller hvorvidt omsætningshastigheden tilfældigvis har fuldt udviklingen i 

jordprisen.  

Gennemgående for alle de multiple lineære regressionsanalyser var, at de gav anledning til spørgsmål. Kan 

det for eksempel være rigtig, at prisen på jord stiger, når renten stiger?  

Umiddelbart gav vores resultat i Tabel 16 anledning til færrest spørgsmål, hvis vi samtidig øjner lidt til 

økonomiske teorier. Spørgsmål er hvorvidt dette resultat også lever op til forudsætningerne for multipel 

lineær regressionsanalyse. Følgende skal være opfyldt: 

1. Residualerne antages at være uafhængige 

2. Residualerne skal have en konstant variansen  

3. Residualerne antages at være normalfordelt 

Af Bilag 8 – Modelundersøgelse fremgår det, at modellen i meget lille grad overholder punkt 2 for rente, 

omsætningshastighed og dummy variabel. Ved renten er der en tendens til, at vi ser faldende residualer i 

takt med, at renten stiger. Ved omsætningshastigheden er der en tendens til, at residualerne stiger i takt 

med, at omsætningshastigheden falder (antal år før 100% omsat falder). Ved Dummy variablen er der en 

tendens til, at residualerne ligger over 0, når Dummy variablen er forskellig fra 0.  

Samtidig ser vi en overvægt af punkter i venstre side af normalfraktildiagrammet samt nogle punkter i 

venstre side, som ligger langt fra aksen. For normalsandsynlighedsplottet fremgår en del punkter, som 

afviger en del fra aksen i højre side. Generelt må vi vurdere, at vores model har en begrænset 

anvendelighed.  

Stiller vi modellen op en ligning, får vi følgende resultat: 

𝐽𝑜𝑟𝑑𝑝𝑟𝑖𝑠 = 130.985,5 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ −516.701 + 𝑘𝑜𝑟𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 ∗ −582,707 + 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 𝑓ø𝑟 𝑜𝑚𝑠𝑎𝑡 ∗ 504,593 + 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 ∗ 45401,01 

Tager ligninger og fodre den med variabler for de enkelte år, får vi grafen vist i Figur 37. Det er tydeligt at 

se, at modellen har væsentlig svagheder.    

 

Figur 37: Modelleret jordpris (Tabel 16) overfor faktisk jordpris. Kilde: egen tilvækst.  
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For illustrationens skyld, har vi taget resultatet fra Tabel 11, og opstillet ligningen for denne analyse. Ved 

denne analyse havde vi en højere forklaringsgrad, hvilket også tydeligt fremgår illustrativt i Figur 38, hvor 

den modelleret pris i høj grad følger den faktiske jordpris.  

 

Figur 38: Modelleret jordpris (Tabel 11) overfor faktisk jordpris. Kilde: egen tilvækst. 

Vi kan konkludere, at vi ikke har været i stand til at opstille en model, som med en rimelig forklaringsgrad 

kan forklare sammenhæng mellem prisen på jord og de faktorer, som vi har opstillet i analysen. Det 

vurderes dels at kunne tillægges, at vi har haft en kort observationsperiode, og/eller at vores 

observationsperiode har været præget en tilnærmelsesvis lineær udvikling på jordpris og faktorer, med 

undtagelse af nogle år omkring finanskrisen. Dels vurderes den manglende høje forklaringsgrad i en hvis 

grad at kunne tillægges årsager, som ikke er økonomisk begrundet. Det fremgår dels i de udsving vores 

analyser har vist, men også i høj grad at dummy variablen kunne bidrage positivt til analysen. 

15. Økonomisk rationelle og urationelle beslutninger  
Vi har set, at både DCF-modellen, simpel lineær regression og multipel lineær regression har haft hver 

deres udfordringer med, at kunne forklare prisen på jord. Særligt årene omkring 2006 til 2009 har givet 

nogle udfordringer. Noget tyder på at landmændene ikke alene prissætter jorden ud fra økonomiske 

modeller eller historiske sammenhænge. Hvis ret skal være ret, kan det siges, at både DCF modellen, og 

regressionsmodellerne i nogen grad har vist, i hvilken niveauet og/eller prisen skulle gå. Vi kan lidt groft 

bruge modellerne for fundamentet for prisen, hvor vi tillægge eller fratrække de uhåndgribelige og 

forklarlige faktorer til/fra prisen.  

I de kommende afsnit vil vi analyse og beskrive hvilke faktorer, som kan have betydning for prisen. 

15.1. Ones in a life-time 
I afsnit 14.1.13. Omsætningshastighed på jord fremgik det, at den danske landbrugsjord over de seneste 16 

år i gennemsnit har været omsat mellem hvert 30. til hvert 75. år. 

Vi kan arbejde med 2 antagelse: 

1. En landmand overtager driften efter sine forældre 

2. En landmand opkøber naboen jord. 

Ved antagelse nr. 1 vil den unge landmand kunne overtage driften, når faderen går på pension, som vi 

anslår til at være omkring det 67. leveår. Siden 1986 har den gennemsnitlige alder for førstegangsfædre 

været 30,3 år (Danmarks Statistik, 2017j). Nogle fædre vil af naturlige eller unaturlige årsager dø før 
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pension. Vi anlægger en betragtning om, at den gennemsnitlige holdetid for jord ved familieoverdragelser 

er omkring 30 år. 

Ved antagelse nr. 2 er det et en forudsætning, at naboen ikke har nogen efterkommere, der ønsker at 

overtage gården/jorden. I bedste fald vil dette scenarie kunne forekomme maksimalt 2 gange i en 

landmands arbejdsdygtige levetid. 1. gang vil alt andet lige være, når landmanden er ung, og 2. anden gang 

vil alt andet lige være 30 år efter 1. gang.  

Såfremt vores antagelse nr. 1 og 2. holder, vurderer vi det at være urealistisk, at omsætningshastighed på 

50 til 70 år over en længere periode, som det fremgår af Figur 35.  

Hvad end normal-holdetiden for jord er 30 eller 70 år, underbygger det, at landmanden højst vil få 

mulighed for at købe nabogården 1 til 2 gang i han levealder. Såfremt landmanden igennem længere tid 

tillige haft et ønske om, at udvide produktionen med naboens jord således, at han kan etablere store 

produktionsarealer samlet på en matrikel stykke jord, vil han alt andet lige være villig til at betale en lidt 

højere pris, end hvad han normalt vil betale for landbrugsjord af samme kvalitet og størrelse.  

Denne irrationelle beslutning om at købe naboens jord kan henledes til teorien i behavioral finance, om 

dels at have en ”frygt for at fortryde” og dels om ”familiaritet”. Det vil sige, at på trods af at landmanden er 

bevist om, at købet, som han overvejer, er økonomisk forkert, så køber han alligevel naboens gård. Han 

burde i stedet købe ejendommen, som er til salg 10 kilometer væk. Købet af nabojorden gennemføres, dels 

fordi han er bange for at fortryde, at han ikke købte det den ene gang i livet, hvor han havde chancen, og 

dels fordi han kender naboens jord. Han undskylder overfor sig selv og forsvarer svarer købet, ved at 

fortælle, at han ikke kender til jorden 10 kilometer væk, hvilket er forbundet med en stor risiko. Når 

landmanden først har bestemt sig for at gennemfører købet af nabojorden, vil han ikke tabe en 

budkrig/udbudsrunde, hvorfor han med stor sandsynlighed giver en pris med en hvis ”sikkerhedsmargin”.  

15.2. Øvrige aktører – Husdyrsbedrifter. 
Vi har i denne rapport isoleret vurderet prisen på jord ud fra økonomien hos planteavlerne. En noget 

forsimplet tilgang. I landbruget vil også husdyrsbedrifter være aktører, som køber jord i markedet. Vi har 

ikke vurderet deres økonomi i rapport. Hvad enten svine- og/eller kvægbedrifters økonomi følger eller 

afviger fra planteavleres økonomi, så er der øvrige hensyn at tage som ejer af en husdyrsbedrift. Disse 

bedrifter er for eksempel afhængelig af, at de kan afsætte gyllen fra deres besætning enten på egen jord 

eller på 3.mandsjord. (Retsinformation.dk, 2017). Det vil sige, at husdyrsbedrifter kan se køb af jord som en 

offeromkostning/driftsomkostning for at opnå merindtjening ved husdyrsbedriften. Disse landmænd er vil 

være villige til at drive jord, som isoleret set giver negativ indtjening, da det øger kerneforretninger, og 

derigennem giver et positivt afkast.  

Denne faktor har vi svært ved at sætte en værdi på, og samtidig er det utrolig svært at vurdere, hvordan 

denne faktor ramme rent geografisk. Der kan for eksempel være tendens til, at prisen på jord bliver presset 

unaturlig højt op i ”dyretætte” områder, som kan brede sig som ringe i vandet.  

Isoleret set er en ”overpris” på jord en urationel beslutning, hvorimod det må betragtes som en rationel 

beslutning, når man ser købet i en helhed, og tager de afledte effekter med i regnestykket. 

15.3. Træerne vokser ind i himlen 
Indenfor behavioral fianance har vi 3 teorier, som hver for sig, men også i forening, muligvis kan være med 

til at forklare de ekstreme observationer, som vi så omkring år 2006-2009, hvor priserne stiger eksplosivt 

fra et allerede høj niveau. I årene op til 2006 så vi at priserne på jord steg kraftigt. Siden år 1993 og frem til 
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år 2006 havde landmændene set stigende priser uafbrudt. Det fik muligvis nogle landmænd til at opkøbe 

jord alene med gevinst for øje i form af prisstigninger. Der er muligt, at vi dette blev til en spekulativ boble. 

Denne spekulative boble blev muligvis forstærket af, at nogle landmænd siden år 1993 havde anset prisen, 

som værende for høj. Nogle landmænd har igennem hele perioden forventet, at prisen snart måtte falde, 

men gang på gang har de taget fejl. De er muligvis gået glip af at opkøbe netop den jord, som de altid gerne 

har ville købe, men på et tidspunkt vil de ikke stå på sidelinjen længere. De ”hopper med på vognen” for at 

bliver en del af flokken. Dette forstærker de spekulative investorers interesse, som igen kan presse flere 

eller rationelt tænkte landmænd med som følge af deres flokinstinkt. De 2 faktorer omkring spekulative 

investeringer og flokinstinktet bygges op over en periode på 10-12 år, hvilket muligvis er blevet yderligere 

forstærket af, at vi siden år 1991 har set faldende priser på korn målt i løbende priser men også 

inflationskorrigeret, som det fremgår af Figur 20. Landmændene har muligvis underkendt eller underspillet 

de dårlige nyhed omkring faldende priser, men til gengæld har de set de voldsomme prisstigninger på korn i 

årene 2006, 2007 og 2008 som meget positive nyheder og et tegn på bedre tider. De har accepteret de 

gode oplysninger/nyheder samtidig med, at de har underkendt de dårlige. Måske de burde havde betragtet 

prisstigningerne i årene 2006-2008 som ekstraordinær højere priser, som ville falde igen, i stedet for et 

tegn på beder tider. Med det viden vi har i dag, var der blot tale om nogle ekstra gode år.  

Landmændenes egenkapital stiger og stiger frem til år 2008 jævnfør Figur 32, og dette sker for manges 

vedkommende uden at røre en finger. Hvorfor ikke benytte noget af denne egenkapital til at komme med i 

et marked, hvor alle andre, på nær en selv, tjener ”gratis” penge.  

Kombinationen af ovenstående danner grundlag for en farlig psykologisk cocktail af: 

 En spekulative boble 

 Flokinstinkt 

 Accept af gode oplysning/nyheder samtidig med underkendelse af dårlig. 

 Foræring af egenkapital  

15.4. Nye markeder 
I takt med at internationaliseringen vokser, er eksporten af danske landbrugsvare også steget. Og muligvis 

er landmændenes forventninger, om at få en bid af kagen, også steget. I Figur 39 ses udviklingen i 

eksporten af næringsmidler og levende dyr. Det er en positiv udvikling, hvor særligt Kina har været den 

drivende for denne vækst. Eksporten er naturligvis positivt for Danmark, men hvorvidt dette også har en 

positiv indvirkning på den prisudviklingen i den danske landbrugsjord, er uvist. Sammenligner vi med Figur 

1Figur 40, er der ikke umiddelbart noget som indikerer, at priserne på jord stiger i takt med, at eksport 

stiger. Det er en meget kort observationsperiode, som vi kigger på, hvor vi ikke kan konkludere noget 

omkring sammenhængen. 
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Figur 39: Eksport af næringsmidler og levende dyr i alt løbende priser: Kilde: egen tilvækst + (Danmarks Statistik, 2017p) 

15.5. Økologi 
I vores analyser med DCF-modellen og regression har vi analyseret på landbrug, hvor både konventionelle 

og økologiske bedrifter indgik under en. Udviklingen i salget af økologiske varer har været for opadgående. 

omsætning af økologiske vare er steget fra 2 til 7 mia.kr fra 2003 til 2015 (Danmarks Statistik, 2017l). Af 

Figur 40 ser vi at andelen af det danske landbrugsareal som bliver dyrket økologisk i årene 2008-2015. 

Andelen som dyrkes økologisk kun steget en smule. Udviklingens hastighed indikerer, at der i 2009 til 2015 

ikke været nogen væsentlige økonomisk incitament til at omlægge driften til økologi. Det underbygges af 

Figur 40, hvor det fremgår at indtjeningen i konventionelle landbrug har været bedre i alle år på nær år 

2008.  

Hvorvidt ideologiske ønsker om at opkøbe jord til økologisk landbrug har nogen betydning for prisen på 

jord, er uvist.  

 

Figur 40: EBIT for konventionel kontra økologisk drift. Kilde: egen tilvækst + Danmarks Statistik.  

15.6. Finanstilsynet, bankerne og realkreditinstitutter. 
Banker og realkreditforeninger har frit slag til at værdiansætte landbrugsjord, så længe at de har 

referenceejendommene i orden. Dette kan man læse imellem linjerne, for finanstilsynets vejledning fra 

2014 ”Justering af værdiansættelse af dyrkbar landbrugsjord” (Finanstilsynet, 2014). I årene op til 

finanskrisen så vi, at mange ejendomme og særligt erhvervsejendomme blev handler til priser på kunstigt 

høje niveauer, hvor rentabiliteten i ejendommene ikke var til stedet, som det fint er beskrevet i bogen 

”andre folks penge” (Sandøe & Svaneborg, 2013). Jævnfør vores analyser er der umiddelbart ikke noget, 
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der tyder på, at jordpriserne i skrivende stund er helt ude proportioner, men det er bemærkelsesværdigt, at 

landbruget afviger fra for eksempel erhvervsejendomme, hvor prissætningen af aktiverne skal følge en 

rentabilitetsanalyse.  

Det vil sige, at belåningsværdien fastsættes alene ud fra den pris, som landmændene køber jorden til. Også 

de landmænd som har tilstødende jord, kan få fastsat belåningsværdien ud fra nabogårdens handelspriser. 

Det giver naturligt mulighed for ekstra likviditet i markedet til igen at købe ”dyr” jord til ”billige” lånte 

penge, hvilket kan være en yderligere forstærkende faktor til nogle af de behavioral fianance 

problematikker, som vi tidligere har beskrevet.  

Bankerne har ikke incitament til, at låneudmålingen sker på baggrund af rentabilitetsbegrundede priser, da 

det naturlig vil medføre en kundeflugt til de øvrige banker, som benytter den ”klassiske” model. Siger en 

bank nej, siger den nabobanken ja.  

Siden januar 2009 har Nationalbanken udgivet statistik for udvikling i de største danske bankers 

kreditpolitik. Det vil sige, hvorvidt bankerne har strammet eller lempet deres kreditpolitikker 

(Nationalbanken, 2017). Det er relevant at se på, hvorvidt udviklingen i banker og realkreditinstitutternes 

kreditpolitik har haft betydning for udviklingen i jordpriserne. Observationsperioden løber desværre kun fra 

4. kvartal 2008, hvorfor periode vurderes at være for kort til analysebrug.  

Uanset om bankerne værdiansætter belåningsaktiver korrekt eller ukorrekt, er det i sidste ende 

landmanden/investoren, som fastsætter købsprisen. Likviditeten er alene et middel til at muliggøre et køb. 

De foregående afsnit har givet anledning til at tro, at banker og realkreditforeninger i praksis 

muliggør/underbygger irrationelle beslutninger. Sætter vi det hele lidt på spidsen, kan banken acceptere en 

værdiansættelse, som er lige med den teoretisk pris delt med belånings værdi. Det vil sige, at det faktiske 

udlån bliver lig med den teoretiske pris. Til bankens forsvar skal siges, at de i dag i praksis kræver, at 

likviditeten i de juridiske enheder hænger sammen.  

Kigger vi på den gennemsnitlige egenkapital pr. hektar for danske planteavlslandbrug opgjort på 

regnskabsmæssig egenkapital, og korrigeret egenkapital i forhold til DCF-modellerne, ses billedet i Figur 41. 

 

Figur 41: Reel egenkapital overfor regnskabsmæssig egenkapital i danske landbrug. Kilde: egen tilvækst. 

Det er interessant at lægge mærke til, at egenkapitalen mere elle mindre ligger neutral frem til 2005 både 

for de beregnede egenkapitaler og for den regnskabsmæssige egenkapital. Det skal bemærkes, at det er i 

løbende priser, hvorfor den egenkapitalens købekraft reelt er faldende. Vi ser let faldende tendenser for 
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egenkapitalen i årene 2000 til 2005, hvor alarmklokkerne hos finanstilsynet og bankerne burde have ringet. 

I disse år har vi en har kombination af en gennemsnitlig egenkapital tæt på 0 kr., og en branche som stor 

set ikke tjener penge. Alligevel underbygges udlån til landbrug i perioden. Det er muligt, at der kun sker 

udlån til sund landbrug med lav gearing/belåning, men der må stilles spørgsmålstegn ved 

sikkerhedsværdierne.    

16. Prisen på jord i 2016-2018? 
I de foregående afsnit har vi forsøgt at forklare sammenhængen mellem prisen på jord og henholdsvis DCF-

modellen og henholdsvis regression til en række faktorer. Der har ikke været nogle af disse faktorer, som 

entydigt har kunne forklare en sammenhæng. Vi har i vores analyser været udfordret af stigende trend på 

jord gennem hele analyseperioden, og samtidig med dette en faldende trend på forklarende de faktorer. 

Volatiliteten har manglet. Jordprisen synes i nogle tilfælde at være tilfældigt, og i andre tilfælde at kunne 

forklares med de økonomiske teorier. Kort sagt havde større variationer med stigende og faldende priser 

og/eller forklarende faktorer muligvis, givet os en højere tilfredsstillelse på forklaringsmodellerne.  

Antager vi, at vores observationsperiode har været tilstrækkelig for, at vi kan tegne et retvisende billede af 

prisen på jord, har vi mulighed for at lave en fremskrivning af prisen på jord. Vi lave fremskrivningen af jord 

ud fra forventninger til markedet for renten, skatten og så videre. Nogle faktorer er vi nødt til at lave en 

analyse/fremskrivning på i forhold til vores data.  

I afsnittene nedenfor vil vi komme med et bud på jordpriserne i årene 2016-2018. 

16.1. Forventninger til rente, afkastkrav og regnskabsbalance 
Året 2016 er forbi og der foreligger allerede data for renten på den 10 årige statsobligation. Danske Bank og 

Jyske bank har begge lavet prognoser for frem til Q1 2018, mens Jyske Bank yderligere har lavet en 

prognose for Q4 2018. Data ses summeret i Tabel 18. 

 

Tabel 18: Renteprognose for 10-årige statsobligation. Kilde: Egen tilvækst +  (Danmarks Statistik, 2017j) + (Danske Bank, Rasmussen, 
& Andersen, 2017) + (Jyske Bank, Povlsen, & Bylov, 2017) 

Vi tager udgangspunkt i de kendte data for 2016. I år 2017 og 2018 tager vi udgangspunkt i en middelværdi 

af prognoserne fra Danske Bank og Jyske Bank. 

Renten benyttes til at estimere både afkastkravet til egenkapitalen og afkastkravet til fremmedkapitalen. 

Renteændringerne tillægges direkte til omkostninger for fremmedkapitalen, mens renteændringerne 

tillægges i CAMP-modellen for at finde omkostningerne til egenkapitalen. Resultaterne ses i Tabel 19. 

Egenkapitalens og fremmedkapitalens vægtninger er fastsat som en middelværdi for vores 

observationsperiode fra 1990 til 2015.  

2016 Q1 2017 (Spot) Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

Danske Bank 0,34% 0,50% 1,00% 1,00%

Jyske Bank 0,60% 0,70% 0,85% 1,05% 1,25% 1,65%

Observeret Danamrks Statistik 0,27%

Middel 0,27% 0,47% 0,60% 0,85% 1,03% 1,13% 1,65%

2016 2017 2018

Middel for året 0,27% 0,74% 1,39%

Prognose
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Tabel 19: Prognose for WACC og delelementer til WACC. Kilde: egen tilvækst.  

Af tabellen fremgår det, at vi igen får meget lave niveauer for WACC, hvorfor vi benytter vores estimerede 

”floor” for WACC på 3,75% til estimering af jordprisen. I Figur 42 er vores ”floor” på 3,75% brugt for periode 

2010 til 2018.  

16.2. Forventninger til selskabsskat 
Selskabsskattesatserne for 2016 og 2017 er kendt, mens 2018 er ukendt. Vi må estimeret at skattesatsen vil 

forblive uændret 2018. 

 

Tabel 20: Prognose og observeret selskabsskattesats. Kilde: Egen tilvækst + (Skatteministeriet, 2017) 

16.3. Forventninger til indtjening (EBIT) og nettoinvesteringer i landbruget 
Vi anlægger en betragtning om, at både EBIT og nettoinvesteringer vil følge tendenslinjerne, som fremgik af 

Figur 10. I Tabel 21 fremgår vores fremskrevet værdier for 2016-2018.  

 

Tabel 21: Fremskrivning af EBIT og Nettoinvesteringer. Kilde: egen tilvækst 

16.4. Prognose for jordpris ved brug af DCF-model 
Vi indsætter nu vores fremskrevne og estimerede data i vores DCF model, og får billedet som vist i Figur 42.  

Hvis prognose holder, må vi forvente priser på mellem 156.000,- og 199.000,- kr. frem mod 2018, hvilken er 

noget mere stabilt i forhold til tidligere år. Detaljerede data kan ses i Bilag 12 – Data til DCF-model (år 2016-

2018). Siden år 2010 har de handlede priser på jord været på mellem 162.000,- og 185.000,- kr. De 

forholdsvis stabile priser skal ses i sammenhæng med en forholdsvis stabil rente. DCF-modellens priser har i 

perioden svinget lidt mere, hvilket skal ses i lyset af at WACC er låst fast på niveauet 3,75%, grundet de 

meget lave renteniveauer.  

 

2016 2017 2018

W-ek ultimo 50,01% 50,01% 50,01%

W-fk ultimo 49,99% 49,99% 49,99%

Beregnet afkastkrav på fremmedkapitalen 1,98% 2,44% 3,09%

Beregnet afkastkrav på egenkapitalen 0,45% 0,91% 1,55%

WACC 1,22% 1,67% 2,32%

Estimeret

2016 2017 2018

Selskabsskattesats 22,00% 22,00% 22,00%

Observeret

2016 2017 2018

EBIT 5.390,16 5.474,63         5.559,10 

Nettoinvesteringer 1.136,60 1.187,30         1.238,00 

Fremskrevet
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Figur 42: DCF-model prognose for jordpriser 2016-2018. Kilde: egen tilvækst + Danmarks statistik. 

Der er ikke noget, som indikerer, at indtjeningen i landbruget bliver væsentlig forbedret, hvorfor det alene 

er stigende renter, som kan påvirke prisen væsentlig i fremtiden, og det vil forventelig kun være i 

nedadgående retning. Alternativ vil en lavere selskabsskattesats kunne påvirke priserne i positiv retning. 

Såfremt DCF modellen er gældende, ser det ud til, at vi set ”toppen” for en længere periode.  

For at teste følsomheden overfor selskabsskattesatsen fastsættes denne til 0% i 2016-2018. Såfremt satsen 

var 0% ville priserne have varieret fra 175.000,- til 225.000,- kr. i perioden. Det må forventes, at priserne 

ikke ændres væsentligt, før at vi oplever et stigende rentemarked. 

I 2016 har vi data tilgængelig for handelspriser i årets første 3 kvartaler. I Tabel 22 fremgår det, at vi har 

handlet jord til mellem 169.000,- og 179.000,- med en let stigende tendens. Priserne ligger inden for vores 

prognose, hvor vi ville se priser i 2016 på mellem 156.000,- og 195.000,- kr. 

 

Tabel 22: Handelspriser på jord i frihandel. Kilde: Egen tilvækst + (Danmarks Statistik, 2017d). 

Noget kan måske tyde på, at 0’ernes ekstremer tendenser har lagt sig, og at vi nu ser nogle mere stabile 

prisniveauer, som tillige følger økonomiske modeller, som for eksempel DCF-modellen. Såfremt 4. kvartal 

2016 bliver handlet på niveauer omkring 174.000,- kr. vil årene 2014 til 2016 være handlet indenfor ca. 

2.000,- kr. svarende til ca. 1,15% i udsving. Det skal noteres, at vi har arbejdet med løbende priser, hvorfor 

realprisændringerne er mindre eller sågar negative.  

16.5. Forventninger til kornpriser og inflation 
Vi anlægger sammen tilgang som ved EBIT og nettoinvesteringer, hvor vi fremskriver værdien på korn. For 

så vidt angår inflationsforventninger, følger vi nationalbankens langsigtede mål om en inflation på 2,00%.  

 

Tabel 23: Fremskrivning af kornpris indeks og estimering af inflation. Kilde: Egen tilvækst. 

2016K1 2016K2 2016K3 Middelværdi

Handelspriser pr. hektar 169.395,00 174.032,00 179.149,00 174.192,00         

2016 2017 2018

Kornpris - indeks (inflationskorrigeret) 70,68 69,94 69,21 Fremskrevet

Inflation 2,00% 2,00% 2,00% Estimeret

Prognose for Jordpriser 

til højre for stiplet linje 
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16.6. Forventninger til omsætningshastighed 
I afsnit 15.1. Ones in a life-time var vi inde på, at omsætningshastigheden var meget lav ud fra vores 

rationaler omkring, at landbrugsjord minimum små skulle omsættes inden for livsperiode. Strækker vi vores 

antagelser til ekstremerne, må vi forvente, at der maksimalt går en periode svarende til den gennemsnitlige 

leve alder minus den gennemsnitlige alder ved køb af en ejendom (minimum 18 år). I statistikker for 

2015/2016 var den gennemsnitlige levetid for mænd 78,8 og 82,8 for kvinder. Et simpelt gennemsnit giver 

en middellevetid på 80,8 år. Antager vi nu i ekstreme situationer at alle landmænd køber deres første gård 

som 18 årige, vil det give en gennemsnitlig holdetid på 81 - 18 = 63 år.  

Anlægger vi i stedet en anden betragtning om at landmænd køber deres første gård som ca. 30 årig, når 

landbrugsskole med videre er afsluttet, og holder den til pensionering som sker omkring de det 67. leveår, 

så vil vi i stedet få en holdetid på 67-30 = 37 år. 

Af Figur 35 fremgår det, at fra år 2000 til 2007 har omsætningshastigheden været på mellem 32 og 45 år. 

Den gennemsnitlige omsætningshastighed har ligger på 49,5 år i perioden 2000 til 2015, som samtidig er 

middelværdien for vores 2 antagelse. Vi estimerer, at omsætningshastigheden vil være lineært gående mod 

50 år over de næste 3 år. 

 

Tabel 24: Estimering af omsætningshastighed. Kilde: Egen tilvækst. 

Upåagtet at vores estimering underbyggende en højere jordpris, må det vurderes at være højest 

usandsynligt, at omsætningshastigheden i gennemsnit vil være over 40 år. Denne vurdering kan ikke 

underbygges med andet end min egen logik omkring uddannelsesperiode og pensionsalder. 

16.7. Prognose for jordpris ved brug af multiple lineær regression 
Vi bruger de fremskrevne og estimerede data og indsætter dem i vores ligning år for år: 

𝐽𝑜𝑟𝑑𝑝𝑟𝑖𝑠 = 130.985,5 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ −516.701 + 𝑘𝑜𝑟𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 ∗ −582,707 + 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 𝑓ø𝑟 𝑜𝑚𝑠𝑎𝑡 ∗ 504,593 + 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 ∗ 45401,01 

Dummy variablen sættes til 0, da vi antager at 0’ernes ekstreme faktorer er overstået. Under alle 

omstændigheder kan en dummy variable højest sandsynligt først indplaceres efterfølgende.   

I Figur 43 ses estimeringen af jordpriserne i faste priser. Modellen viser at vi må forvente mere elle mindre 

uændrede priser over de kommende 3 år på mellem, hvilket stemmer godt overens med vores 

forventninger fra DCF-modellen.  

2016 2017 2018

Omsætningshastighed på jord

(antal år for 100% er omsat) 56,00 53,00 50,00 Estimeret
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Figur 43: Multipel lineær regressions-model prognose for jordpriser 2016-2018. Kilde: egen tilvækst. 

Vores DCF-model og regressionsmodel er begge følsomme overfor rente. Regressionsmodellen vil være 

mest følsom ved disse lave renteniveauer, da vi har sat et ”floor” for WACC i DCF modellen. Samtidig er der 

stor usikkerhed om vores estimerede omsætningshastighed. Hvis omsætningshastigheden falder til 30 år, 

vil det betyde mellem 10.000,- og 13.000- kr. svarende til ca. 17.000 til 21.000,- i løbende priser eller 

svarende til et fald i jordpriserne på 9-11%.  

16.8. Delkonklusion 
Vi samler vores 4 modellerede jordpriser og tillægger inflationen for så vidt angået den multiple lineære 

regression, således at alle pris fremgår i løbende priser, hvilket ses af billedet i Figur 44.  

 

Figur 44: Multipel lineær regressions-model + DCF-model prognose for jordpriser 2016-2018 (løbende priser). Kilde: egen tilvækst. 

Vi ser et billede, hvor alle 4 modeller viser at priserne forventelig vil ligge på mellem 156.000,- og 199.000,- 

kr. frem mod 2018 målt i løbende priser.  

Prognose for Jordpriser 

til højre for stiplet linje 

Prognose for Jordpriser 

til højre for stiplet linje 
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Figur 45: Multipel lineær regressions-model + DCF-model prognose for jordpriser 2016-2018 (faste priser -1990). Kilde: egen 
tilvækst. 

Ser vi på Figur 45, får vi et reelt billede af nutidsværdien (1990 priser), hvor vi må forvente en smule 

faldende priser.  

Alt i alt er der konsensus mellem modellerne om, at fremtiden ikke tyder på stigende priser. Såfremt 

renteniveauet forbliver lavt, vil vi se stabile priser, hvorimod stigende renter alt andet lige vil medfører 

faldende jordpriser. Som beskrevet i afsnit 16.4. Prognose for jordpris ved brug af DCF-model, har vi siden 

år 2010 handlet jord til mellem 162.000,- og 185.000,- kr., hvilket må vurderes at være et forholdsvis stabilt 

niveau. Noget tyder endvidere på, at priserne i disse år igen følger de økonomiske modeller, ligesom vi så 

det i år 1990 til 1999. Det er for tidligt at sige noget, om det faktisk forholder sig således, eller hvorvidt der 

er tale om at tilfældigheder. Det er meget bemærkelsesværdigt, at vi i perioden år 2014 til og med 3. 

kvartal 2016 har handlet landbrugsjord indenfor ca. 2.000,- kr. En periode hvor renterne har været 

forholdsvis stabile.  

  

Prognose for Jordpriser 

til højre for stiplet linje 
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17. Konklusion 
Prisen på dansk landbrugsjord har, i vores observationsperiode fra år 1990 til 2015, været stigende fra år 

1990 til og med 3. kvartal 2008, hvorefter vi har set korrektion og en efterfølgende stabilisering af priserne i 

niveauet omkring 170.000,- kr. pr. hektar. Vi har i rapporten analyseret på hvilke faktorer, som har 

betydning prisen på landbrugsjord. Analysen har inddraget mange faktorer som renteniveau, kornpriser, 

bruttoudbytte, produktivitet, subsidier, gødskning, valutakurser, skat, stordriftsfordele, bedriftsstørrelser, 

omsætningshastigheder på landbrugsjord og irrationelle og/eller følelsesladede slutninger. Vi kan ikke 

entydigt konkludere hvilke faktorer eller sammenhænge af forskellige faktorer, som reelt set har betydning 

for prisen på dansk landbrugsjord. Analysen har vist et billede af, at særlig renten har væsentlig betydning 

for prisen, hvilket er blevet underbygge af både DCF-modellens resultat og den multiple lineære 

regressionsanalyses resultat. Lidt overraskende viser det sig, at landbrugets produktivitet, kornpriserne, 

driftsomkostningerne og driftsresultaterne har en meget begrænset betydning for udviklingen i prisen på 

dansk landbrugsjord. Det kan umiddelbart forklares med, at vi i landbruget ser, at driftsresultaterne er 

forholdsvis stabile over tid.    

Resultaterne af analysen for analyseperioden år 1990-2015 viser, at prisen på jord kan forklares med DCF-

modellen i periode år 1990 til 1999 og igen i periode år 2011 til 2015, dog med enkelte korrektioner til 

modellen. Resultaterne har vist, at der er en nedre grænse for WACC i niveauet omkring 3,75%. Resultatet 

er ikke entydigt, men vi har påvist gode økonomiske resultater, ved at benytte et ”floor” for WACC på 

3,75%, hvorfor der har tegnet sig et billede af, at landmænd i praksis har en gennemsnitlig nedre grænse 

for deres afkastkrav.  

Analysen med multipel lineær regression resulterede ikke i en forklaringsgrad, som var tilstrækkelig høj til, 

at vi konkludere en valid sammenhæng til de testede variable faktorer. Med dette i minde, at 

forklaringsgraden er begrænset ved multipel lineær regression, viser analysen ligesom ved DCF-modellen, 

at særligt renten har stor betydning for prisen på landbrugsjord, men også omsætningshastigheden har 

betydning. Omsætningshastigheden kan i grove træk oversættes til at fortælle os en lidt om udbud og 

efterspørgsel på markedet. Siden år 2008 har omsætningshastighed være meget lav, hvilket vil sige, at 

udbuddet af ejendomme er på et meget lavt niveau. På nuværende tidspunkt vil tage omkring 60 år, før alt 

landbrugsjord i gennemsnit har været solgt 1 gang. Det vurderes at være et urealistisk højt niveau, som vi 

har vurderet til at skulle være på et niveau på under 40 år.  

Både DCF-modellen og den multiple lineær regressionsanalyse har kunne påviser, at noget ekstremt er 

foregået i årene særligt omkring 2006 til 2009, med tiltagende virkning i perioden år 2000 til 2008, og 

aftagende virkning i år 2009 til 2010. Vi har ikke være i stand til at konkludere, hvad der ligger bag disse 

ekstremer, men det vurderes bedst at kunne forklares med irrationelle beslutninger og teorierne omkring 

behavioral finance. Vi har i rapporten påpeget flere mulige forklaringer, såsom landmændenes ”ones in a 

life time” udfordring, hvor nabogårdens jord forventelig kun vil komme til salg en gang i livet. Denne 

udfordring kombineres med teorien omkring flokinstinktet, teorien om en forventning til at udviklingen kun 

kan forsætte i en retning, og teorien omkring spekulative aktører. Igennem hele observationsperiode har vi 

oplevet faldende rente, hvilke kan have haft en psykologisk effekt, ved at skabe illustrationer, om at 

træerne vokser ind i himlen. Som tiden er gået har nogle landmænd opkøbt jord med gevinst for øje, og 

nogle alene fordi de ikke ville stå udenfor festen. De fulgte med flokken. Noget tyder på at landmændene 

har underkendt og/eller underspillet de dårlige nyhed omkring faldende kornpriser siden år 1991, og 

samtidig set de voldsomme prisstigningerne på korn i år 2006, 2007 og 2008, som meget positive nyhed og 

et tegn på bedre tider. Vi kan ikke udelukke, at hvad der synes som et irrationelt køb af jord til høje priser, i 
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en kontekst giver god mening. Det kan for eksempel være en husdyrsbesætning, som udvider 

produktionen, og i den forbindelse er afhængelig af at købe jord.  

Vi har kunne påvise, at der i Danmark er regionale forskelle på jordpriser, men vi har ikke fundet data til at 

lave en analyse på, om hvorvidt jordpriserne er over- eller undervurderet i de forskellige landdele. 

Budgetkalkulationer fra landbrugsforeninger viser, at der er forskel på jordkvaliteten rundt omkring i 

landet, og alt tyder på, at variationerne på landbrugsjord kan forklares med til forskellige cash flows. Dette 

understøtter, at DCF-modellen i nogen udstrækning har sin berettigelse.  

Vi har undersøgt, om vores analyser er blevet udsat uhensigtsmæssige vægtninger, hvor alle handler i 2008 

for eksempel er foregået i Nordsjælland, mens alle handler i 2015 for eksempel er foregået i Sønderjylland. 

Denne bekymring kunne afslås. Vi ser et billede, hvor jordhandler foregår jævnt i hele landet. Vi kan 

konkludere, at de regionale forskelle ikke har haft nogen væsentlig betydning for resultaterne i vores 

analyser. Vi kan ikke udelukke, at der i nogle regioner er større forskelle den teoretiske værdi og de 

handlede værdier, men overordret vurderes dette ikke at have haft væsentlig betydning.  

Karen Frøsig har udtalt sig, at vi alle så landbrugsboblen for sent. Det kan vi kun understøtte hende i. I 

forhold til resultaterne fra DCF-modellen, så viste de første tegn på en usund udvikling sig allerede i år 

2000. ”Cash is King”, hvorfor intet udover forventninger til fremtiden har kunne understøtte de høje priser i 

år 2000 til ca. år 2010. Det må vurderes at være usandsynligt, at banker og realkreditforeningen i periode år 

2000 til 2010 havde en forventning om rente tæt på 0% i årene 2013-2016. Banker og realkreditforeningen 

har dermed skulle forsvare de høje priser med en forventning om stigende indtjening i landbruget. Og ej 

hellere den forventning har kunne underbygges tilstrækkelig til at opnå de høje jordpriser.  

Uden at vi entydigt har været i stand til at kunne konkludere, hvilke faktorer som har betydning for 

jordprisen, har der været indikationer på, at renten og omsætningshastigheden på jord har en ikke 

ubetydelig påvirkning. Med dette i minde har vi at lavet en prognose for jordpriserne i 2016 til 2018. 

Prognosen viser en forventning om stabile til lettere faldende jordpriser, som følge af forventninger til 

rentestigninger. Samtidig er der en joker i, hvornår omsætningshastigheden på jord stiger til et ”normalt” 

niveau. Denne joker har en værdi på ca. 818 kr. (2015 priser) pr. år, som omsætningshastigheder vil stige 

med.  

Som mennesker har vi en evne til at glemme fortiden, når vi træffer beslutninger. På trods af at vores 

modeller viser en forventning om faldende priser, kan vi ikke udelukke, at priserne på jord vil stige. Vi kan 

med denne rapport konkludere, at DCF-modellen danner er fint fundament prisen på jord, men at de 

psykologiske påvirkninger har den største kraft, når prisen på jord sættes. Og denne kraft har historisk ikke 

været tøjlet af bankernes udlånslyst. Det tyder ej hellere på, at finanstilsynet har til sinde at tøjle 

udlånslysten til landbruget.  
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19. Bilag 

Bilag 1 – Afgrødekalkule 2017 

 

Tabel 25: Afgrødekalkule 2017. Kilde:(Agri Nord, 2017) 
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Bilag 2 – Budgetkalkule – Difference i JB-nr. 

 

Tabel 26: Budgetkalkule – Difference i JB-typer. Kilde:(Landbrugsinfo, 2010) 

  



Prisdannelse på dansk landbrugsjord  CBS HD(F) Maj 2017 

Jan Rode Harpøth Hansen   Side 72 af 81 

Bilag 3 – JB-nr. og jordtyper 

 

Tabel 27: JB-nr. og Jordtype. Kilde: (Gustavson, 2013) 
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Bilag 4 – Beregning afkastkrav og WACC 

 

Figur 46: WACC-beregning. Kilde: egen tilvækst. 

Balance - egenkapital og fremmedkapitalens vægtning

Årstal 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

W-ek ultimo 43,72% 43,22% 42,86% 42,68% 48,99% 50,94% 47,82% 49,01% 49,38% 51,37% 51,78% 54,06% 51,01%

W-fk ultimo 56,28% 56,78% 57,14% 57,32% 51,01% 49,06% 52,18% 50,99% 50,62% 48,63% 48,22% 45,94% 48,99%

Årstal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

W-ek ultimo 47,12% 49,14% 49,12% 56,35% 52,98% 60,88% 55,49% 56,22% 51,88% 49,44% 48,36% 48,21% 48,12%

W-fk ultimo 52,88% 50,86% 50,88% 43,65% 47,02% 39,12% 44,51% 43,78% 48,12% 50,56% 51,64% 51,79% 51,88%

Beregnet afkastkrav på fremmedkapitalen

Årstal 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Beregnet rente på fremmedkapital ultimo (R-fk) 7,94% 7,76% 7,96% 7,85% 7,38% 6,93% 6,47% 5,80% 5,27% 4,89% 5,06% 5,04% 4,48%

Årstal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beregnet rente på fremmedkapital ultimo (R-fk) 4,18% 3,64% 3,25% 3,40% 4,53% 6,01% 4,04% 3,67% 3,13% 2,95% 2,43% 2,37% 2,22%

Beregnet afkastkrav på egenkapitalen

Årstal 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Beregnet afkastkrav på R-ek 10,58% 9,25% 8,98% 7,22% 7,96% 8,21% 7,19% 6,27% 5,08% 5,05% 5,71% 5,17% 5,11%

Årstal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beregnet afkastkrav på R-ek 4,39% 4,39% 3,49% 3,92% 4,35% 4,31% 3,69% 3,02% 2,81% 1,51% 1,89% 1,35% 0,69%

WACC

Årstal 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

9,10% 8,40% 8,40% 7,58% 7,66% 7,58% 6,81% 6,03% 5,17% 4,97% 5,39% 5,11% 4,80%

Årstal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,28% 4,01% 3,37% 3,69% 4,44% 4,98% 3,85% 3,30% 2,97% 2,24% 2,17% 1,88% 1,48%
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Bilag 5 – Priser på landbrugsjord fordelt på regioner 

 

Figur 47: Priser på landbrugsjord – Regionale forskelle. Kilde Egentilvækst + Danmarks Statistik. 
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Bilag 6 – EBIT, FCF og inflationsindeks 

 

Kilde: Egen tilvækst + Danmark statistik 

Geometrisk gennemsnit i perioden 1990-2015: 

 EBIT   = 1,13% 

 FCF   = 1,78% 

 Inflation = 1,96% 

 

 

Kilde: Egen tilvækst + Danmarks statistik.
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Bilag 7 – Korrelationsanalyse 

 

Kilde: Egen tilvækst. 

  

Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente)Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn)Kornpris InflationskorrigeretBruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret)Driftsomkostninger pr. ha InflationskorrigeretSubsidier pr. ha. InflationskorrigeretKilo næringstoffer pr. hektar (handelsgødning)Amerikanske dollar Britiske pund Svenske kronerNorske kronerGennemsnitlig størrelse på solgte ejendommeSoliditet Egenkapital pr. hektar i kroner InflationskorrigeretSelskabsskattesatsAntal år før 100% er omsat

Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente) 1,00

Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn) -0,64 1,00

Kornpris Inflationskorrigeret 0,40 -0,37 1,00

Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret) 0,53 -0,26 0,51 1,00

Driftsomkostninger pr. ha Inflationskorrigeret -0,18 -0,10 0,14 0,14 1,00

Subsidier pr. ha. Inflationskorrigeret -0,07 0,51 -0,42 -0,08 -0,32 1,00

Kilo næringstoffer pr. hektar (handelsgødning) 0,89 -0,57 0,52 0,60 -0,17 -0,25 1,00

Amerikanske dollar 0,21 -0,04 -0,33 0,40 -0,02 0,19 0,24 1,00

Britiske pund 0,21 -0,24 -0,39 0,25 0,22 0,20 0,19 0,80 1,00

Svenske kroner 0,41 -0,65 0,47 0,51 0,14 -0,63 0,59 0,18 0,26 1,00

Norske kroner 0,03 -0,49 0,18 0,12 0,07 -0,30 -0,05 0,08 0,12 0,46 1,00

Gennemsnitlig størrelse på solgte ejendomme -0,79 0,33 -0,19 -0,62 0,24 0,04 -0,83 -0,57 -0,36 -0,46 0,09 1,00

Soliditet -0,28 0,25 -0,28 -0,47 0,06 0,45 -0,52 -0,15 -0,07 -0,61 -0,10 0,46 1,00

Egenkapital pr. hektar i kroner Inflationskorrigeret -0,67 0,38 -0,22 -0,67 0,27 0,06 -0,79 -0,46 -0,38 -0,57 -0,05 0,79 0,78 1,00

Selskabsskattesats 0,89 -0,46 0,24 0,57 -0,36 0,07 0,89 0,42 0,37 0,46 -0,02 -0,88 -0,46 -0,86 1,00

Antal år før 100% er omsat -0,81 0,49 -0,18 -0,53 0,10 -0,19 -0,77 -0,39 -0,54 -0,34 0,05 0,67 0,39 0,80 -0,86 1,00
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Bilag 8 – Modelundersøgelse 

 

Kilde: Egen tilvækst
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Bilag 9 – Data til Regressionsanalyse 

 

År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Jordpris Inflationskorrigeret 44871,7 40057,65 44174,51 48949,47 53254 56846,89 62239,42 65767,17 81879,32 88977,26 92443,8 95261,34

Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente) 0,089941 0,071867 0,079433 0,082042 0,071567 0,062233 0,049975 0,049725 0,056417 0,050975 0,050333 0,04295

Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn) 43,7 56,8 55,3 62,9 60,6 62,1 61 58,6 62,2 61,3 57,6 61

Kornpris Inflationskorrigeret 102,873 98,85533 88,88007 91,04834 91,44244 79,66714 73,60326 70,1335 71,14745 69,12221 60,95639 60,68983

Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret) 82,83615 80,72198 83,82236 85,08238 79,69215 79,31298 73,43601 73,60799 82,46844 86,17308 72,46016 76,74845

Driftsomkostninger pr. ha Inflationskorrigeret 8005,618 7136,706 7104,053 6800,719 6568,771 6927,316 6683,992 7000,977 7370,611 7778,605 7088,306 7132,648

Subsidier pr. ha. Inflationskorrigeret 534,7073 1398,513 1761,405 1991,205 1861,912 1803,865 1871,627 1917,839 1813,988 1800,224 1842,149 1844,669

Kilo næringstoffer pr. hektar (handelsgødning) 185 164 160 156 145 147 145 136 129 119 109 103

Amerikanske dollar 602,7254 649,4512 635,232 560,5276 579,5892 660,8558 669,6957 698,3384 809,0294 831,8834 788,1192 658,9874

Britiske pund 1062,909 974,4169 972,3204 884,6086 905,1659 1082,322 1109,362 1129,49 1223,325 1197,735 1182,102 1074,988

Svenske kroner 103,942 83,3317 82,3181 78,6531 86,4695 86,5381 84,2295 84,457 88,2581 80,5833 81,1158 81,4488

Norske kroner 97,1469 91,3849 90,0672 88,4464 89,7909 93,3601 88,7033 89,4703 91,8859 92,6002 99,0266 93,03

Gennemsnitlig størrelse på solgte ejendomme 19,7874 19,9636 20,1398 20,316 20,4922 20,6684 20,8446 21,0208 19,24274 20,83648 21,32988 22,26489

Soliditet 0,428574 0,426806 0,489915 0,509379 0,47823 0,490127 0,493826 0,513695 0,517831 0,540554 0,510106 0,471212

Egenkapital pr. hektar i kroner Inflationskorrigeret 24461,61 23249,26 27103,74 29334,36 27214,78 31096,43 33043,87 37683,85 39322,52 44069,86 39622,15 36239,57

Selskabsskattesats 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,32 0,32 0,3 0,3 0,3

Antal år før 100% er omsat 26,80201 24,94341 21,49332 22,9139 25,33064 29,63025 29,85861 28,09545 39,72972 33,3138 34,54976 33,86542

Dummy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jordpris Inflationskorrigeret 99637,99 117659,8 142069,4 162004,1 180218,7 147306,9 121286,6 111852,7 101933,3 103038,5 106928,2 107415,5

Rente  - 10 årige statsobligation (eff.rente) 0,042917 0,033792 0,038125 0,042525 0,042133 0,035783 0,028925 0,026858 0,01355 0,017392 0,011892 0,005092

Udbytte pr.ha. i hkg. (Korn) 60,1 61,5 57,8 56,8 60,4 68 58,9 59 63,3 63,3 67,7 69

Kornpris Inflationskorrigeret 67,54682 54,47252 56,84431 82,82457 100,9787 61,64347 58,84059 88,51108 89,66435 90,57921 72,57133 68,60434

Bruttoudbytte pr. ha. - Indeks (inflationskorrigeret) 75,91452 60,05156 70,09484 77,3624 67,30116 61,73648 62,66445 69,68159 79,53966 77,89225 73,06688 74,44301

Driftsomkostninger pr. ha Inflationskorrigeret 7256,003 7164,045 7813,059 8164,498 7694,675 7544,972 6142,235 7111,221 7288,519 7724,272 7496,625 7745,374

Subsidier pr. ha. Inflationskorrigeret 1754,86 1756,387 1867,52 1811,19 1735,688 1695,645 1515,326 1504,29 1511,678 1555,548 1595,149 1478,749

Kilo næringstoffer pr. hektar (handelsgødning) 108 108 102 99 110 88 92 95 92 97 95 103,5

Amerikanske dollar 598,9296 600,3365 594,6975 544,5551 509,8641 535,5082 562,567 536,2177 579,7216 561,6029 561,9046 672,6867

Britiske pund 1096,691 1090,02 1094,315 1089,808 939,7271 836,257 869,0181 859,0544 918,3718 878,1393 925,1069 1028,242

Svenske kroner 81,536 80,2902 80,6164 80,5708 77,7312 70,1821 78,1525 82,5205 85,6229 86,2374 81,9867 79,7392

Norske kroner 88,8998 93,1118 92,7079 92,9943 91,0198 85,3862 93,0159 95,6115 99,6208 95,6912 89,3077 83,4323

Gennemsnitlig størrelse på solgte ejendomme 22,93853 23,14734 22,94336 23,82628 24,13708 22,77285 22,98901 24,2777 23,99616 22,91585 22,26892 23,22728

Soliditet 0,491393 0,491192 0,563456 0,529754 0,608788 0,554871 0,56216 0,518832 0,494449 0,483644 0,482079 0,481246

Egenkapital pr. hektar i kroner Inflationskorrigeret 40141,52 44017,01 63731,01 58353,69 84485,73 80533,89 69829,82 61888,04 56943,05 52519,87 53273,96 52608,15

Selskabsskattesats 0,3 0,28 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,245 0,235

Antal år før 100% er omsat 32,07615 32,46851 44,50267 33,77118 50,65162 69,69998 74,23359 61,58792 67,87722 63,29027 62,23877 58,73713

Dummy 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0



Prisdannelse på dansk landbrugsjord  CBS HD(F) Maj 2017 

Jan Rode Harpøth Hansen   Side 79 af 81 

Bilag 10 – Data til DCF-model (år 1990-2002) 

 

Kilde: Egen tilvækst  

Årstal 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EBIT 4.080      3.556      2.887      3.619      4.086   4.650      4.229      3.863      3.375      3.160         4.171         4.328           3.027           

Selskabsskattesats 40% 38% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 32% 32% 30% 30%

Nettoinvesteringer 138         -252        -1.282    -665        -368     694         31           62           164         86               636             848              872              

FCF = EBIT * (1-Tc) - Nettoinvesteringer 2.310      2.456      3.188      3.053      3.065   2.375      2.761      2.488      2.063      2.063         2.200         2.181           1.247           

FCF 5 års glidende (inflationskorrigeret til beregningsår) -          -          -          -          2.912   2.938      3.012      2.874      2.663      2.461         2.440         2.314           2.059           

FCF 10 års glidende (inflationskorrigeret til beregningsår) -          -          -          -          -        -          -          -          -          2.849         2.866         2.849           2.647           

WACC 9,10% 8,40% 8,40% 7,58% 7,66% 7,58% 6,81% 6,03% 5,17% 4,97% 5,39% 5,11% 4,80%

Terminalværdi - FCF 31.989   37.568   48.777   53.308   52.746 41.428   55.494   59.095   61.300   65.134       61.448       65.975        41.536        

Terminalværdi - 5 års historisk glidende FCF -          -          -          -          50.119 51.263   60.547   68.261   79.124   77.687       68.150       70.006        68.598        

Terminalværdi - 10 års historisk glidende FCF -          -          -          -          -        -          -          -          -          89.943       80.051       86.192        88.204        

Teoretisk værdi (DCF) - FCF 31.989   37.568   48.777   53.308   52.746 41.428   55.494   59.095   61.300   65.134       61.448       65.975        41.536        

Teoretisk værdi (DCF) - 5 års historisk glidende FCF -          -          -          -          50.119 51.263   60.547   68.261   79.124   77.687       68.150       70.006        68.598        

Teoretisk værdi (DCF) - 10 års historisk glidende FCF -          -          -          -          -        -          -          -          -          89.943       80.051       86.192        88.204        

Jordpris faktisk 46.975   46.975   46.975   46.975   46.975 46.975   46.975   46.975   46.975   46.975       46.975       46.975        46.975        
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Bilag 11 – Data til DCF-model (år 2003-2015) 

 

Kilde: Egen tilvækst   

Årstal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EBIT 3.760      3.496      3.112      4.223      5.006   3.918      3.068      5.218      5.247      7.126         6.212         5.677           5.400           

Selskabsskattesats 30% 30% 28% 28% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24%

Nettoinvesteringer 1.084      519         279         2.004      1.664   1.044      144         1.021      305         2.421         415             -645             544              

FCF = EBIT * (1-Tc) - Nettoinvesteringer 1.547      1.927      1.962      1.037      2.090   1.895      2.158      2.893      3.630      2.923         4.244         4.931           3.587           

FCF 5 års glidende (inflationskorrigeret til beregningsår) 1.946      1.895      1.836      1.599      1.773   1.870      1.900      2.087      2.639      2.815         3.270         3.804           3.920           

FCF 10 års glidende (inflationskorrigeret til beregningsår) 2.476      2.319      2.263      2.070      2.008   2.009      1.997      2.063      2.215      2.407         2.663         2.940           3.079           

WACC 4,28% 4,01% 3,37% 3,69% 4,44% 4,98% 3,85% 3,30% 2,97% 2,24% 2,17% 1,88% 1,48%

Terminalværdi - FCF 62.213   86.932   123.343 54.298   79.211 59.778   104.776 189.500 303.358 607.873     1.036.632 3.880.627   -1.348.297 

Terminalværdi - 5 års historisk glidende FCF 78.232   85.449   115.428 83.763   67.164 58.997   92.267   136.700 220.520 585.417     798.701     2.994.017   -1.473.433 

Terminalværdi - 10 års historisk glidende FCF 99.565   104.590 142.326 108.410 76.103 63.378   96.965   135.120 185.109 500.593     650.517     2.313.476   -1.157.406 

Teoretisk værdi (DCF) - FCF 62.213   86.932   123.343 54.298   79.211 59.778   104.776 189.500 303.358 607.873     1.036.632 3.880.627   -1.348.297 

Teoretisk værdi (DCF) - 5 års historisk glidende FCF 78.232   85.449   115.428 83.763   67.164 58.997   92.267   136.700 220.520 585.417     798.701     2.994.017   -1.473.433 

Teoretisk værdi (DCF) - 10 års historisk glidende FCF 99.565   104.590 142.326 108.410 76.103 63.378   96.965   135.120 185.109 500.593     650.517     2.313.476   -1.157.406 

Jordpris faktisk 46.975   46.975   46.975   46.975   46.975 46.975   46.975   46.975   46.975   46.975       46.975       46.975        46.975        



Prisdannelse på dansk landbrugsjord  CBS HD(F) Maj 2017 

Jan Rode Harpøth Hansen   Side 81 af 81 

Bilag 12 – Data til DCF-model (år 2016-2018) 

 

Kilde: Egen tilvækst 

Årstal 2016 2017 2018

EBIT 5.390      5.475      5.559      

Selskabsskattesats 22% 22% 22%

Nettoinvesteringer 1.137      1.187      1.238      

FCF = EBIT * (1-Tc) - Nettoinvesteringer 3.068      3.083      3.098      

FCF 5 års glidende (inflationskorrigeret til beregningsår) 3.839      3.913      3.700      

FCF 10 års glidende (inflationskorrigeret til beregningsår) 3.324      3.449      3.604      

WACC 3,75% 3,75% 3,75%

Terminalværdi - FCF 156.071 156.843 157.616 

Terminalværdi - 5 års historisk glidende FCF 195.324 199.063 188.238 

Terminalværdi - 10 års historisk glidende FCF 169.114 175.461 183.358 

Teoretisk værdi (DCF) - FCF 156.071 156.843 157.616 

Teoretisk værdi (DCF) - 5 års historisk glidende FCF 195.324 199.063 188.238 

Teoretisk værdi (DCF) - 10 års historisk glidende FCF 169.114 175.461 183.358 

Jordpris faktisk 46.975   46.975   46.975   


