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Forord
Et partnerskab med deltagere fra primærlandbruget, finansieringssektoren 
samt rådgivnings- og uddannelsessektorerne har henover efteråret 2015 
drøftet erhvervets generationsskifteudfordring på 3 møder. Drøftelserne har 
været baseret på faglige oplæg såvel som konkrete generationsskiftecases, 
der belyser de væsentligste udfordringer for unges indgang til erhvervet. 
Udfordringer som kræver nytænkning om organiseringen af ejerskabet samt 
ledelsen af virksomhederne. Helt centralt er:

• Et styrket kapitalgrundlag 
• En styrket driftsledelse
• Øget fokus på og bedre mulighed for risikoafdækning

Parterne ser positive fremtidsudsigter for erhvervet, men for at udnytte disse 
muligheder forudsættes gode etableringsmuligheder for nye landmænd.



Deltagere i partnerskabet var:

Fra erhvervet:
Formand Landbrug & Fødevarer Martin Merrild
Viceformand Landbrug & Fødevarer Lone Andersen 
Direktør Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen
Områdedirektør Landbrug & Fødevarer Morten Høyer 
Formand LandboUngdom Peter Jørgen Kock
Landmand – nyetableret Svend Nygaard 

Fra finansieringssektoren:
Adm. direktør DLR Jens Kr. A. Møller 
Landbrugsdirektør Nykredit Poul Erik Jørgensen 
Kontorchef Danske Bank Michael Maahr 
Landbrugschef Nordea Torben Andre Petersen
Afdelingsdirektør Jyske Bank Michael Haahr Andersen 
Områdedirektør Nordjyske Bank Carl Pedersen 
Investeringsdirektør Vækstfonden Rolf H. Kjærgaard 
Adm. direktør Landbrugets FinansieringsBank Jesper Lyhne 

Fra forskningsverdenen, rådgivningssektoren og skolesektoren:
Professor Århus Universitet Mette Neville 
Sektionsleder IFRO Jesper S. Schou 
Økonomidirektør SEGES Ejnar Schultz 
Udviklingsdirektør Jysk Landbrugsrådgivning Bjarke Poulsen 
Formand for Danske Landbrugsskoler Marianne Oksbjerre 
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Efterveerne fra fi nanskrisen med et svækket 
kapitalgrundlag på mange brug kombi-
neret med et betydeligt konkurrencepres 
fra et labilt verdensmarked udfordrer de 
unges lånemuligheder til ejendomskøb 
samt etablerede landmænds muligheder 
for at fi nansiere investeringer til udvikling 
af bedriften. Finansieringsvirksomhederne 
imødegår de skærpede markedsvilkår ved at 
skærpe kravet til egenfi nansiering og afkast 
af den løbende produktion. Krav som mange 
landmænd har svært ved at opfylde. Og hvis 
det alligevel lykkes at skaff e den nødvendige 
lånekapital, vil bedrifterne i mange tilfælde 
være økonomisk sårbare overfor de svingen-
de afsætningspriser, som også fremadrettet 
må forventes.

Situationen nødvendiggør nytænkning i for-
hold til den måde, hvorpå man etablerer sig 
i erhvervet. Tidligere tiders stærke gearing 
af en meget begrænset egenkapital er ofte 
ikke mulig. Unge uden en stor egenkapital 
er derfor henvist til at starte med at leje en 
ejendom eller købe en mindre ejendom 
– alternativt købe en andel af en større 
ejendom. Gradvis etablering giver den unge 
mulighed for at afprøve lyst og evner til at 
lede og drive et landbrug, og giver sælger 
en økonomisk interesse i virksomhedens 
fortsatte drift.

Nye etableringsveje er allerede i spil 
– og nedenfor gennemgås nogle af dem:

• Hel eller delvis forpagtning af den faste  
 ejendom evt. i kombination    
 med en aftale om senere køb.
 Eksempler herpå er:
- Gårdforpagtninger
- AP Pension-modellen
- Sharemilking 
- Produktion i lejede bygninger 

• Delt ejerskab med sælger eller en ekstern 
investor i et I/S, A/S eller APS evt. med aftale 
om gradvis øgning af den unges ejerandel

Fælles for disse to modeller er, at de hviler på 
et aftalegrundlag med en detaljeret beskriv-
else af oprettelse, drift og eventuelt ophør af 
samarbejdet. I rådgivningssystemet eksister-
er allerede et omfattende erfaringsmateriale 
for udformningen af sådanne aftaler.

Styrket kapitalgrundlag
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“Sælger skal i større 
omfang påregne 
medfi nansiering 
og medvirke til at 
overtagelsesvilkårene 
bliver langtidsholdbare”

Skat ved generationsskifte

En række skattemæssige ordninger belaster 
generationsskiftet, ved at der her trækkes 
kapital ud af landbruget. Bo- og gaveafgiften 
ved eksempelvis uventede dødsfald kan 
medføre store økonomiske tab i form af et 
kapitaldræn, der vanskeliggør den fortsatte 
drift af virksomheden. 

Landbrug & Fødevarer har overfor skatte- 
ministeren foreslået en udskydelse af 
beskatningen af ejendomsavancen i ejen-
domshandler, hvori indgår sælgerpante-
breve. Fordelen består i, at beskatningen 
udskydes til det tidspunkt, hvor sælger 
opnår midler til at betale skatten.   
  

Yderligere har Landbrug & Fødevarer peget 
på en lempelse af reglerne for succession 
som et redskab til at lette fi nansieringen af 
ejerskiftet. Beskatningen af sælgers for-
tjeneste udskydes, og skatten betales først 
senere af køber mod et nedslag i købsprisen 
på handelstidspunktet. Det gældende anci-
ennitetskrav for medarbejdere bør lempes, 
og forpagtere bør også have mulighed for at 
succedere. 



Partnerskabet anbefaler:

- Etableringsformer i form af forpagtning, 
delejerskab af et selskab bør sammen med 
det traditionelle selveje indgå i værktøjskas-
sen ved etablering. Sælger skal i større om-
fang påregne medfi nansiering og medvirke 
til, at overtagelsesvilkårene bliver langtids- 
holdbare 

- At gradvis etablering vinder øget indpas 
 i erhvervet 

- At der - via rådgivningssystemet - ind-
samles erfaringer med allerede etablerede 
samarbejder. Materialet systematiseres, og 
der udarbejdes modeller og formularudkast 
for de mest benyttede etableringsformer.

- At der gennemføres etablerings- og 
ejerskifteseminarer i lokalområderne med 
deltagelse af rådgivere fra centrene og fra 
fi nansieringssektoren for interesserede 
sælgere og unge

- At der ved etablering af forpagtnings-
aftale tages højde for, at man som forpagter 
kan opleve driftsfi nansieringen som væren-
de en særlig udfordring. Aftagerfi nansiering, 
leasing mv. kan være en del af løsningen.

- At der, via Den Europæiske Investerings-
fond, arbejdes på en udvidelse og forbedring 
af Vækstfondens etableringslån til landbrug
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Generelt er kravene til ledelse af landbrug- 
ene stærkt stigende. Landmanden skal ikke 
kun være fagligt dygtig og ligge i top, når det 
gælder teknisk effektivitet i produktionen. 
Allerede på etableringstidspunktet skal han 
være i stand til at vurdere indtjeningspoten-
tialet i virksomheden samt vurdere de risici, 
som produktionen kan blive udfordret af. 
Senere gælder det ledelsen af medarbej-
dere samt fastlæggelsen af den strategiske 
udvikling af bedriften. Landmanden vil som 
oftest have behov for et beslutningsstøtte-
system omkring sig. 

Der er på nuværende tidspunkt udviklet 
modeller for støtte, og de mest brugte er:

- Virksomhedsråd/bestyrelse
- Mentorordninger
- Erfagrupper
- Netværk

Hertil kommer det landøkonomiske råd- 
givningssystems konsulenter, som også er 
til rådighed som sparringspartnere både til 
løsning af fagligt tekniske problemer og til 
støtte ved strategiske beslutninger.  

Partnerskabet anbefaler:

- At den nye og styrkede lederuddannelse, 
som er igangsat i efteråret 2015, løbende 
bør efterses for at sikre kvalitet og aktualitet, 
og der bør udbydes opfølgende 

Styrket ledelse



lederuddannelse med indbyggede praktiske 
træningsforløb
- At den unge landmand selv skal kunne 
påtage sig det fulde ansvar for, at etablerin-
gen foregår på økonomisk forsvarligt grund-
lag
- At det bliver normalt at gennemføre en 
omfattende due diligence for ejendommen 
til fastlæggelse af en realistisk handelsværdi. 
Ved gradvis overtagelse kan den sidste del af 
overtagelsesværdien f.eks. bero på opnåede 
økonomiske resultater i årene med sameje
- At rådgivningscentrene understøtter 
landmanden med kontakt til egnede 
mentorer eksempelvis via oprettelsen af et 
register med emner.

- At der ved større enheder bør etableres 
virksomhedsråd/bestyrelser. Deltagerne 
skal kunne spille fagligt og strategisk op mod 
landmanden
- At landmændenes lederkompetencer 
styrkes gennem øgede efter- og videre-
uddannelsestilbud fra SEGES-Akademi og 
DLBR-virksomhederne i strategi, ledelse og 
forretningsudvikling
- At virksomhedsrådgiverne i DLBR bør 
have bedre mulighed for at specialisere sig 
og have større fokus på efter- og videreud-
dannelse

Styrket ledelse
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Den gennemførte markedsorientering af 
EU’s landbrugspolitik medfører, at land-
mændene i stigende grad bliver underlagt 
verdensmarkedets vilkår herunder afregn-
ingspriser, der svinger i takt med ændringer 
i de globale markedsbalancer. En høj egen-
kapital er det bedste middel til at imødegå 
konsekvenserne af de svingende indtjenings-
forhold, dog skal de fl este unge formentlig 
bruge en årrække for at oparbejde en sådan. 
Netop derfor er risikostyring en stadig vigtig-
ere disciplin. 

Internationalt er der etableret fi nansielle in-
strumenter til at afdække prisrisikoen i form 
af futures og options. Amerikanske land-
mænd har mange års erfaring med brugen 
af disse instrumenter. Men også i Europa er 
der etableret børser til handel med derivater 
til afdækning af risiko. Men her er erfaringen 
mindre udbredt, selvom EU-Kommissionen 
har bidraget til etablering af rammerne for 
et tilsvarende system i EU. For de vegeta-
bilske råvarer, herunder korn og soja, er der 
i dag velfungerende børser i EU. Derimod 
har de eksisterende børser for de animalske 
produkter ikke tilstrækkelig omsætning til, at 
de kan benyttes til eff ektiv risikoafdækning.

Partnerskabet har drøftet forskellige veje 
til at forbedre mulighederne for risikoaf-
dækning især for unge husdyrproducenter. 
Mulighederne er mange. En måde er øget 
anvendelse af kontraktproduktion. En anden 

tilgang er, at aftagervirksomhederne tilbyder 
en dækningsbidragsgaranti i en årrække 
ved etablering som leverandør til aftager-
virksomheden. Det praktiseres allerede af 
enkelte virksomheder i svine- og fjerkræ-
sektorerne. Det er også muligt, at man i EU 
kan forbedre mulighederne for fi nansiel 
risikoafdækning af den animalske produk-
tion.

Partnerskabet anbefaler:

- At der både herhjemme og i EU sættes 
mere fokus på mulighederne for risikoaf-
dækning

- At der iværksættes uddannelsesaktivi-
teter overfor rådgiverne i både banker og 
i rådgivningscentrene for at styrke kendskab- 
et til mulighederne for fi nansiel risikoaf-
dækning samt handelsstrategier og risikoaf-
dækning ved køb og salg

- At aftagervirksomhederne iværksætter 
tiltag, der styrker råvaregrundlaget ved 
at forbedre unges etableringsmuligheder 
indenfor produktionsgrenen – f.eks. via 
driftsfi nansiering og dækningsbidragsgaran-
tier eller kontraktproduktion

- At der gives tilbud om en særlig råd- 
givningspakke til nyetablerede i et samar-
bejde mellem aftagervirksomheden og det 
lokale rådgivningscenter

Øget og bedre 
mulighed for 
risikoafdækning



Øget og bedre 
mulighed for 
risikoafdækning
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Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
W www.lf.dk
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