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Konsekvenser af ændring/ophævelse af Landbrugsloven 

Docent Svend Rasmussen, Fødevareøkonomisk Institut, marts 2009 

 
 

Sammendrag 

Dette notat giver indledningsvis en vurdering af, om der overordnet set er behov for en særlig lovgivning til 
regulering af primærlandbruget. Det belyses, hvilke konsekvenser det vil have at ændre/ophæve Landbrugs-
loven, idet der især fokuseres på ophævelse af kravet om maksimal bedriftsstørrelse og kravet om selveje. 
Det påpeges, at tilladelse til almindeligt selskabseje (A/S eller APS) vil øge fleksibiliteten og det økonomiske 
grundlag for drift og omsætning/generationsskifte af de efterhånden meget store landbrugsbedrifter. Ophæ-
velse af begrænsninger vedrørende bedriftsstørrelser vil forbedre konkurrenceevnen, og regulering af miljø, 
landskab, bosætning mv. kan – den udstrækning det ikke allerede sker i dag – opnås gennem anden lovgiv-
ning. Tilladelse til selskabseje af landbrugsjord vil forbedre muligheden for at finansiere landbrugsbedrifter 
med egenkapital, men med de nuværende jordpriser er landbrugsjord næppe et attraktivt investeringsobjekt 
for eksterne kapitalindskydere. 

  

1. Baggrund 
I forbindelse med Fødevareministeriets overvejelser om ændring af Landbrugsloven, herun-
der lempelse af reglerne for selskabseje af landbrug, er Fødevareøkonomisk Institut blevet 
anmodet om at belyse konsekvenserne af følgende ændringer af Landbrugsloven: 
 

Generelt: 
Ophævelse af  
  1) kravet til andel af ejet jord,  
  2) maksimalgrænsen for besætningsstørrelse (750/950 DE), og  
  3) maksimalgrænsen for bedriftsstørrelse (400 ha/4 ejendomme). 
 

og under forudsætning af, at disse ophævelser gennemføres, at vurdere konsekvenserne af 
følgende lempelser i forhold til selskabseje: 

 
Model 1 
Loven ændres, så der etableres mulighed for at etablere jordløse animalske pro-
duktioner uden for landbrugsloven, evt. i staldanlæg frastykket landbrugsejen-
domme. 
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Model 2 
Samme som model 1, men suppleret med en ændring af selskabsreglerne, såle-
des at de øvrige investorer ikke behøver at være i familie med landmanden 
(modellen fra før 1999 ændringen). 
 
Model 3 
Samme som model 2, men suppleret med en yderligere ændring af de personli-
ge erhvervelsesbetingelser, således at der for ejendomme over 30 ha gennemfø-
res en ophævelse af den personlige bopælspligt, der erstattes af en upersonlig 
bopælspligt, samt en ophævelse af uddannelseskravet og kravet om egen drift. 
Dette har også konsekvenser for kravene til landmanden i en selskabsdannelse. 
 
Model 4 
Samme som model 3, men suppleret med en yderligere ændring af selskabsreg-
lerne, således at der ikke stilles krav om en ”landmand i selskabet”, der skal op-
fylde de personlige erhvervelsesbetingelser, og som skal have stemmeflerhed. 
  
Model 5 
Landbrugsloven ophæves i sin helhed 
 

 
Ved vurderingen af konsekvenserne har Fødevareministeriet ønsket følgende specifikke 
hensyn belyst: 
 

• spredning af ejendomsretten til jord 
• beskyttelse mod fjerneje 
• miljømæssige konsekvenser 
• dyrevelfærdsmæssige konsekvenser 
• forholdet til Planloven1

• forholdet til Sommerhusprotokollen1) 
, herunder afledte behov for tilpasninger af denne 

 
Hertil kommer en vurdering af konsekvenserne vedrørende generationsskifte, tilførselen af 
egenkapital, udnyttelse af størrelsesøkonomiske fordele, strukturudvikling og udviklingen i 
jordpriser og konkurrenceevne.2

                                                           
1) Konsekvenser i forhold til Planloven og Sommerhusloven er ikke behandlet i denne udredning 

) 

2) Eventuelle konsekvenser for landbrugets andelsejede forsynings- og forarbejdningsvirksomheder vil ikke blive be-
handlet i dette notat. 
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Notatet er opbygget på følgende måde. I afsnit 2 gives en kort omtale af Landbrugsloven og 
dens baggrund, herunder de problemstillinger og muligheder, der er forbundet med en æn-
dring eller afvikling af Landbrugsloven. I afsnit 3 beskrives de påtrængende årsager, der 
måtte være til at ændre Landbrugsloven. I afsnit 4 gives en vurdering af konsekvenserne af 
Model 1-5, idet forhold til Planloven og Sommerhusloven dog ikke behandles. I afsnit 5 be-
lyses mulighederne for at tiltrække egenkapital og indflydelsen på jordpriserne, og i afsnit 6 
beskrives de umiddelbare krav til supplerende lovgivning, hvis Landbrugsloven afvikles. 
 
 

2. Landbrugsloven – hvorfor? 

2.1. Formål 

Formålet med Landbrugsloven er beskrevet i lovens § 1. I stikordsform er Landbrugslovens 
formål at sikre/tilgodese: 
 

• Flersidig anvendelse af jorden 
• Forsvarlig anvendelse af jorden*) 
• Natur*) 
• Miljø*) 
• Landskab*) 
• Konkurrenceevne 
• Bosætning 
• Landdistriktsudvikling 
• Sikring af jord til landbrug 
• Selvejet 

 

2.2. Indhold 
Disse formål er i Landbrugsloven søgt tilgodeset gennem følgende krav/begrænsninger: 

a) Personligt eje 
b) Fast bopæl. Familie 2 års frist 
c) Uddannelseskrav. Familie undtaget 
d) Selv drive ejendommen. Familie undtaget 
e) Maksimalt fire ejendomme 
f) Maksimalt 400 hektar, hvis mere end 4 ejendomme 
g) Afstand maks. 10 km mellem ejendomme 
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h) Familie (fx søskende eller børn) behøver ikke opfylde b), c), d), e), f) 
i) Selskab, hvis landmand, søskende mv. og pensionsselskaber 
j) Arealkrav og husdyrhold (750/950 DE) 
k) Beboelse. Krav, hvis husdyrhold 
l) Forpagtning i maks. 30 år 
m) Fast bopæl for forpagter 
n) Sammenlægning maks. 200 hektar 
o) Beboelse pr. 200 ha 
p) Fortrinsstilling 

 
Ud over Landbrugsloven, er der i 2004 vedtaget en ”Lov om drift af landbrugsjorder” (LOV 
nr. 434 af 09/06/2004). Denne lov overlapper i nogen grad Landbrugsloven, idet den i sig 
selv regulerer og tilgodeser de af Landbruslovens formål, som er mærket med *) i stikords-
listen under 2.1.   

 

2.3. Berettigelse 
Spørgsmålet er, hvad der i det hele taget begrunder en særlig lov til regulering af landbrugs-
erhvervet. Hvad er det, der adskiller landbruget fra andre erhverv i en sådan grad, at det be-
tinger en regulering gennem en særlig lovgivning? 
 
Landbruget er et erhverv, for hvilket der gælder en række basale fysiske forhold, som er 
særlige i forhold til andre erhverv. Landbruget er et erhverv, der producerer planter og dyr 
med henblik på produktion af fødevarer og andre plante- og husdyrbaserede produkter. Pro-
duktion er baseret på jord og biologiske processer, og er afgørende betinget af klimatiske 
forhold. Disse forhold indebærer - i forhold til andre erhverv - en række særlige problemstil-
linger. Den centrale produktionsfaktor, jord, er en ultimativt begrænset ressource, hvilket 
skaber konkurrence om ejerskab/brugsret til jord. I den forbindelse bliver afgrænsningen af 
landbrugsjord fra ikke-landbrugsjord vigtig, ligesom omfanget af bosætning og andre aktivi-
teter på landbrugsjord udgør en særlig problemstilling. De klimatiske forhold og de biologi-
ske processer indebærer eksternaliteter i relation til natur, landskab og miljø. Anvendelse af 
dyr indebærer moralske/etiske problemstillinger. Produktion baseret på biologiske processer 
og klimatiske forhold stiller særlige krav til organisation og styring af produktionen. Pro-
duktion baseret på biologiske processer og klimatiske forhold giver anledning til produkti-
onsmæssig (og prismæssig) usikkerhed. Produktionen tager lang tid, og produkterne har ty-
pisk begrænset holdbarhed. 
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På denne baggrund kan man motivere, at der er behov for et særligt sæt af regler til regule-
ring af landbrugserhvervet. Regulering er nødvendig for at håndtere de åbenbare potentielle 
konflikter mellem et økonomisk optimeret landbrug på den ene side, og det omgivende sam-
funds interesser i at sikre natur, landskab og miljø på den anden side. Det samme gælder 
dyrevelfærd, hvor der er behov for regler til at sikre et etisk forsvarligt husdyrhold. Også 
afgrænsning af landbrugsjord fra ikke-landbrugsjord og styring af bebyggelse og aktiviteter 
på landbrugsjord kræver regulering. Derimod kan man ikke motivere at de særlige krav til 
organisation og styring af produktion, herunder til håndtering af usikkerhed, kræver særlig 
regulering. Dog er der behov for regler til at imødegå spredning af smitsomme husdyrsyg-
domme. Uddannelse er naturligvis vigtig og bør understøttes, men herudover vil ”naturlig 
selektion” – som i andre erhverv – sikre, at det er de bedst kvalificerede, der driver virk-
somhederne. 
 
De økonomiske konsekvenser af regulerende indgreb i landbruget vil stort set altid aflejres i 
jordprisen. Det betyder på den ene side, at omfanget/niveauet af regulerende indgreb ikke i 
sig selv indebærer de store økonomiske konsekvenser for den løbende indtjening på lang 
sigt, idet jordprisen blot tilpasser sig det reguleringsniveau, som er gældende. På den anden 
side betyder jordprisens afhængighed af regulerende indgreb, at ændringer i reguleringer – 
især på kort sigt – kan have ganske stor indvirkning på jordpriserne. Det må derfor forudses, 
at ændringer herunder evt. afvikling af Landbrugsloven kan påvirke jordpriserne med forde-
lingsmæssige konsekvenser til følge. 
 

3. Hvorfor ændre Landbrugsloven? 
Baggrunden/behovet for at ændre/tilpasse Landbrugsloven er tidligere motiveret og beskre-
vet i Instituttets udredningsrapport: ” Landbrugets fremtidige besiddelsesformer og finansie-
ring - specielt med sigte på de store husdyrbedrifter” dateret oktober 2007. Rapporten anbe-
faler, at der gives tilladelse til almindeligt selskabseje (A/S eller APS) af landbrugsejen-
domme, idet der herved vil skabes øget fleksibilitet ved drift og omsætning af de efterhån-
den ganske store heltidslandbrug. Udnyttelse af størrelsesøkonomiske fordele er i den for-
bindelse et væsentligt emne. Et konkurrencedygtigt landbrugserhverv, der også fremover 
skal kunne bidrage som råvareleverandør til fødevareindustrien, indebærer store kapital-
krav. Hertil kommer en stigende usikkerhed, fordi landbruget i en globaliseret verden med 
afvikling af støtteordninger forventes at skulle påtage sig en større del af risikoen knyttet til 
landbrugsproduktionen. Fremtidens generationsskifte er også et vigtigt område, hvor det 
notorisk er svært at skifte de store husdyrbedrifter, der er etableret gennem de senere år. Der 
er behov for tilførsel af ny egenkapital. Det synes uholdbart med en strategi, der fortsat ud-
huler egenkapitalen. Større robusthed overfor usikkerhedsfaktorerne hører med til dette. Det 
er tidligere belyst, at med mindre der er tale om familieoverdragelse og den afgående land-
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mand har en stor egenkapital, er det særdeles vanskeligt for den unge landmand at rejse en 
forsvarlig mængde egenkapital. De ledelsesmæssige forhold må inddrages. Selskabs- og 
samarbejdsmodeller vil kunne yde et bidrag på dette område, således at det ikke alene er en 
enkelt person, der står med ansvaret, hvilket ikke er særlig robust. Endelig må peges på 
fremtidens krav til miljøinvesteringer og investeringer i dyrevelfærd, som kun kan løftes af 
store bedrifter. Det forstærker de størrelsesøkonomiske begrundelser. 
 
Resultater fra FOI’s årlige regnskabsstatistik viser, at der er betydelige størrelsesøkonomi-
ske fordele i landbruget. Nyere beregninger baseret på økonometrisk analyse af Instituttets 
regnskabsdata viser, at med den i 2000-2006 anvendte teknologi, er den teknisk optimale 
driftsstørrelse 1.100-1.200 ha jord på planteavlsbedrifter, 250-300 malkekøer og 250 ha 
jord på kvægbedrifter og 600 søer plus slagtesvin og 275 ha jord på svinebedrifter. Omreg-
net til arbejdskraft ligger den optimale bedriftsstørrelse i 2000-2006 på 6-9 fuldtidsbeskæf-
tigede pr. bedrift og en omsætning på 1,25-1,50 mio. kr. pr. beskæftiget, svarende til en 
samlet omsætning på mellem 7,5 og 12,5 mio. kr. pr. bedrift.3

 

) Til sammenligning var den 
gennemsnitlige omsætning på heltidsbedrifter ifølge Fødevareøkonomisk Instituts regn-
skabsstatistik i samme periode (2000-2006) på knap 2 mio. kr. på planteavlsbedrifter, godt 2 
mio. kr. på kvægbedrifter og godt 3 mio. kr. på svinebedrifter. Den teknisk optimale be-
driftsstørrelse er således 3-5 gange den faktiske gennemsnitsstørrelse for heltidsbedrifter, og 
omkring 95 % af heltidsbedrifterne i dansk landbrug har en størrelse, der er mindre end den 
teknisk optimale størrelse. 

Med det tidligere beregnede kapitalkrav på 10 mio. kr. per helårsarbejder, svarer de teknisk 
optimale bedriftsstørrelser til bedrifter med samlede kapitalkrav på mellem 60 og 90 mio. 
kr. Virksomheder af denne størrelse kan man ikke forvente at unge landmænd kan anskaffe 
og drive som selvejerbønder, idet det ikke er muligt at rejse den nødvendige egenkapital. 
Hvis man sammenholder med Landbrugslovens formål som skitseret i afsnit 2, så vil målet 
om at bevare selvejet altså være i konflikt med et af de andre mål, nemlig målet om konkur-
renceevne. 
 
Der er allerede i dag mulighed for at rejse egenkapital gennem selskabsdannelse, idet man 
kan etablere såkaldte produktionsselskaber i landbruget. Finansiering af køb af landbrugs-
jord i selskabsregi er imidlertid ikke muligt, med mindre det sker i en familiemæssig sam-
menhæng. Dansk Landbrug har stillet forslag om, at disse særlige selskabsregler ændres, 
således at de øvrige investorer ikke behøver at være i familie med landmanden. Men det 
forudsættes stadig, at landmanden har den fulde dispositionsret (51 % af stemmerne i sel-

                                                           
3) Der er tale om foreløbige, endnu ikke offentliggjorte tal 
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skabet). Det er vanskeligt at forestille sig at eksterne investorer vil være villige til at indsky-
de ansvarlig kapital (egenkapital), når der ikke samtidig følger indflydelse med. 
 
 

4. Konsekvensen af påtænkte ændringer  
Ophævelse af kravet til andel af ejet jord, ophævelse af maksimalgrænsen for besætnings-
størrelse (750/950 DE), og ophævelse af maksimalgrænsen for bedriftsstørrelse (400 ha/4 
ejendomme) vil alle tilgodese behovet for at tilpasse landbrugets bedrifter i retning af større 
og mere produktive virksomheder. Ophævelse af disse krav vil således forbedre de potenti-
elle muligheder for udnyttelse af de størrelsesøkonomiske fordele, og vil således kunne 
medvirke til at sikre eller forbedre konkurrenceevnen. Risiko for spredning af husdyrsyg-
domme kan indebære negative konsekvenser, og med meget store husdyrbedrifter er det 
således vigtigt, at der træffes forholdsregler mod spredning af smitsomme husdyrsygdom-
me. 
 
De følgende ændringer omtalt under Model 1 - Model 5 forudsætter alle, at de netop omtalte 
ændringer er gennemført. Ved vurderingen er base-line således en situation, hvor ophævelse 
af kravet til andel af ejet jord, ophævelse af maksimalgrænsen for besætningsstørrelse 
(750/950 DE) og ophævelse af maksimalgrænsen for bedriftsstørrelse (400 ha/4 ejendom-
me) allerede er gennemført. 
 
Model 1: I denne model gives der mulighed for at etablere jordløse animalske produktioner 
uden for landbrugsloven, evt. i staldanlæg frastykket landbrugsejendomme. Muligheden for 
at etablere jordløse animalske produktioner uden for landbrugsloven, vil næppe have de sto-
re konsekvenser. Der må dog forventes øget transport af husdyrgødning, grovfoder mv. Mu-
ligheden for at tiltrække egenkapital vil næppe ændres, da der i forvejen er mulighed for 
etablering af produktionsselskaber på selskabsform. 
 
Model 2: Denne model er den samme som model 1, men suppleret med en ændring af sel-
skabsreglerne, således at de øvrige investorer ikke behøver at være i familie med landman-
den (modellen fra før 1999 ændringen). Såfremt det tillades, at andre end familiemedlem-
mer indgår i selskaber med en landmand som ankermand (51 %), vil dette næppe have den 
store konsekvens. Der vil næppe være andre end familiemedlemmer, der vil være interesse-
rede i at gå i selskab, hvis landmanden alligevel har den afgørende indflydelse, og derfor vil 
de reelle forhold efter denne ændring næppe være anderledes end i dag. Man kan dog ikke 
afvise, at generationsskifte og tiltrækning af egenkapital vil kunne lettes, når der kommer 
nye spillere (eksterne investorer) på banen. Men der er behov for spillere, som ser mulighe-
derne i at investere i landbrug uden samtidig at sikre sig indflydelse. 
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Model 3: Samme som model 2, men suppleret med en yderligere ændring af selskabsregler-
ne, således at der for ejendomme over 30 ha gennemføres en ophævelse af den personlige 
bopælspligt, der erstattes af en upersonlig bopælspligt samt en ophævelse af uddannelses-
kravet og kravet om egen drift. Ophævelse af bopælspligt vil kunne påvirke bosætning og 
dermed landdistriktsudviklingen, idet ikke-landmænd vil bosætte sig på en del af ejendom-
mene. Ophævelse af uddannelseskrav og krav om egen drift vil næppe have nogen væsentlig 
effekt, idet kravet om godt landmandskab forudsættes reguleret gennem ”Lov om drift af 
landbrugsjorder”. Fjerneje vil dog blive mere sandsynlig. Ophævelse af uddannelseskrav og 
bopælspligt vil måske have en marginal indflydelse på generationsskifte og muligheden for 
at tiltrække egenkapital fra eksterne investorer. Dette kan evt. påvirke jordpriserne, men 
disse effekter er meget usikre. 
 
Model 4: Samme som model 3, men suppleret med en yderligere ændring af selskabsregler-
ne, således at der ikke stilles krav om en ”landmand i selskabet”, der skal opfylde de person-
lige erhvervelsesbetingelser, og som skal have stemmeflerhed. Denne reelle tilladelse til at 
selskaber kan eje jord vil potentielt styrke konkurrenceevnen, øge fleksibiliteten ved genera-
tionsskifte, give mulighed for øget finansiering med egenkapital og forbedre rammerne for 
samarbejde. Til gengæld vil model 4 ligesom model 3 kunne have negativ indflydelse på 
bosætning og spredning af ejendomsretten, ligesom sandsynligheden for fjerneje vil øges. 
Det må i den forbindelse videre overvejes, om man ser den reelle landmand i sådanne sel-
skaber som en af selskabet ansat administrerende direktør, eller om man hellere ser den reel-
le landmand som en, der forpagter bedriften af selskabet. Hvis det sidstnævnte er tilfældet, 
vil der være behov for en egentlig forpagtningslovgivning for at regulere relationen mellem 
forpagter og selskab.  
 
Model 5: Her ophæves Landbrugsloven i sin helhed. Konsekvensen vil være som beskrevet 
under Model 4 med den tilføjelse, at dyrevelfærd, landskab, bosætning og miljø nu må regu-
leres gennem anden lovgivning.4

 

) Samtidig vil der – for fuldt ud at udnytte potentialet ved 
selskabseje – være behov for at der etableres en egentlig forpagtningslovgivning til regule-
ring af forholdet mellem jordejer (selskab) og landmand i de tilfælde, hvor selskabet beslut-
ter sig for at bortforpagte jorden. 

De forskellige effekter er søgt sammenfattet i følgende skema, hvor de forskellige mål er 
anført i kolonnerne, mens de forskellige tiltag/politik-lempelser er anført i rækkerne. De 
afmærkede effekter er akkumulerede effekter, svarende til at de forskellige modeller anført 

                                                           
4) Men det sker i vid udstrækning allerede i dag 
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fra oven og nedad i tabellen i alle tilfælde forudsætter, at de foranstående ændrin-
ger/liberaliseringer er gennemført. 
 
Tabel 1. Virkning af ændringer af Landbrugsloven 
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o = neutral 
+ = positiv effekt 
(+) = måske positiv, men afhænger af andre forhold 
 - = negativ effekt 
(-) = måske negativ, men afhænger af andre forhold 
 
Hvis man betragter de samlede effekter af helt at ophæve Landbrugsloven, så er der positive 
effekter på konkurrenceevne, generationsskifte og muligheden for at tiltrække egenkapital. 
Der er negative effekter i forhold til målet om at sprede ejendomsretten og beskytte mod 
fjerneje. Endvidere vil bosætning, landskabs- og landdistriktsudvikling kunne påvirkes. 
Hvis man ønsker at regulere bosætning, landdistriktsudvikling og udvikling i landskabet 
efter afvikling af Landbrugsloven, må der overvejes en målrettet regulering herom. Såfremt 
man gerne ser fremtidens landmænd både som forpagtere af jord fra selskaber og som ad-
ministrerende direktører i selskaber, bør man overveje en forpagtningslovgivning til regule-
ring af forholdet mellem forpagteren og det selskab, der ejer jorden/bedriften. 
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5. Tiltrækning af egenkapital og konsekvenser for jordpriser 
Ændring af Landbrugsloven således at der gives tilladelse til almindeligt selskabseje (A/S 
eller APS) af landbrugsejendomme, vil som nævnt kunne give mulighed for i større ud-
strækning at finansiere med egenkapital. Spørgsmålet er imidlertid, hvor denne egenkapital 
skal komme fra. 
 
Såfremt aktier eller anparter i landbrug skal være attraktive papirer på det åbne marked, må 
der forudsættes en forrentning svarende til andre aktier og anparter med samme sikkerhed. 
Baseret på samtaler med direktøren for en større pensionskasse, så indebærer dette et rente-
krav på mindst 8-10 % p.a. for rene jordinvesteringer. Hvis det forudsættes at jordpriserne 
følger inflationen og at denne er på 2 % p.a., så vil kravet til indtjeningen fra selve land-
brugsproduktionen altså være på mindst 6-8 % p.a. Ved større husdyrbedrifter med både 
jord og bygninger vil mindstekravet være højere, nemlig 9-11 % p.a., hvilket ved en forven-
tet værdistigning af aktiverne på 2 % p.a. indebærer et krav om et afkast fra selve produkti-
onen på 7-9 % p.a. Ifølge direktøren er disse krav fastlagt ud fra, hvad aktier generelt har 
givet over lange perioder. 
 
Til sammenligning er i nedenstående tabel vist forrentningsprocenten for store heltidsbedrif-
ter ifølge Landbrugsregnskabsstatistik fra Fødevareøkonomisk Institut i 10-års perioden 
1998-2007. Tallene vedrører bedrifter med to eller flere heltidsbeskæftigede (planteavl), 
henholdsvis bedrifter med tre eller flere heltidsbeskæftigede (kvæg og svin). Der er således 
tale om ganske store bedrifter. 
 
Tabel 2. Forrentningsprocenter for store heltidsbedrifter. Mio. kr. landbrugskapital i parentes 
År Planter,+2 Kvæg,+3 Svin,+3 Gennemsnit 
1998 4,5 (17) 4,1 (14) 2,4 (18) 3,7  
1999 3,7 (18) 4,7 (14) 2,0 (18) 3,5 
2000 3,6 (17) 3,8 (15) 7,3 (18) 4,9 
2001 3,6 (17) 2,8 (16) 9,3 (20) 5,2 
2002 0,9 (18) 2,3 (16) 2,2 (21) 1,8 
2003 1,9 (19) 2,1 (17) 0,0 (20) 1,3 
2004 1,6 (22) 1,8 (19) 1,7 (24) 1,7 
2005 0,9 (26) 2,4 (22) 2,2 (26) 1,8 
2006 1,7 (28) 3,2 (24) 3,6 (29) 2,8 
2007 1,8 (40) 3,6 (33) -1,8 (36) 1,2 
Gennemsnit 2,4 (22) 3,1 (19) 2,9 (23) 2,8 
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Som det fremgår, varierer forrentningsprocenten en del over tid. For plantebedrifter med 
over to heltidsbeskæftigede har den været på i gennemsnit 2,4 %, og for kvæg og svinebe-
drifter med over 3 heltidsbeskæftigede har den været på i gennemsnit henholdsvis 3,1 % og 
2,9 %. Heri er ikke medregnet eventuelle værdistigninger på jord og andre aktiver. Som det 
fremgår af tallene i parentes, har den gennemsnitlige landbrugskapital været på omkring 20 
mio. kr. pr. bedrift, dog noget højere det seneste år (2007). 
 
Umiddelbart synes kapitalafkastet på selv de store landbrugsbedrifter således ikke at kunne 
leve op til kravet om kapitalafkast fra eksterne investorer. Det betyder alt andet lige, at enten 
vil eksterne investorers investeringer i landbrug begrænse sig til de meget få bedrifter, der 
trods alt giver et konkurrencedygtigt afkast, eller også vil aktier i landbrug få en meget lav 
værdi på markedet. Dette sidste indebærer at tiltrækning af ekstern egenkapital forudsætter 
betydelige prisfald på landbrugsjord. 
 
Men der er andre potentielle fordele forbundet med indførelse af muligheden for selskabse-
je. Ved etablering af et selskab i forbindelse med generationsskifte kan forældrene lade en 
del af egenkapitalen stå i selskabet som ansvarlig egenkapital. På tilsvarende vis kan sø-
skende kompenseres. 
 
Problemstillingerne rejst i det foregående skal i det følgende belyses ved en række eksem-
pler baseret på følgende case: 
 

Case: 
En ældre landmand har en bedrift, som er vurderet til 70 mio. kr. Der er en 
gæld på 30 mio. kr. og landmandens egenkapital er således 40 mio. kr. Gælden 
har en rente på 6 % p.a.. Bedriften har i de seneste år givet et afkast (forrent-
ningsprocent) på 3,5 % p.a.. Desuden regnes med at jorden stiger i takt med in-
flationen, som forudsættes at være 2,5 % p.a.. De samlede aktiver udgør 250 ha 
jord á 200.000 kr., dvs. i alt 50 mio. kr., mens bygninger, maskiner og andet 
løsøre udgør de resterende 20 mio. kr. 
 
Afkastet til egenkapitalen opgøres som følger: 
 

Samlet afkast til kapital: 3,5 % af 70 mio. kr. 2.450.000 kr. 
Rente af gæld: 6 % af 30 mio. kr.  
Rest til egenkapital:      650.000 kr. 

1.800.000 kr. 

Værdistigning jord, 2,5 % af 50 mio. kr. 
 Afkast i alt til egenkapital:  1.900.000 kr. 

1.250.000 kr. 

 Afkast til egenkapital i procent:      4,75 % p.a. 
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I forbindelse med generationsskifte til sønnen oprettes et A/S, der overtager 
restgælden på de 30 mio. kr., og som i øvrigt overtager bedriften på følgende 
alternative måder: 
 

1) Faderen lader de 40 mio. kr. stå som aktiekapital i selskabet (får udleve-
ret 40 mio. kr. aktier). Sønnen ansættes som administrerende direktør til 
samme løn, som faderen er aflønnet til ifølge det hidtidige regnskab 
(450.000 kr. pr. år). 

2) Faderen lader de 40 mio. kr. stå som aktiekapital, men overlader herefter 
sønnen 10 mio. kr. aktier. Sønnen ansættes som administrerende direk-
tør. 

3) Faderen lader 10 mio. kr. stå som aktiekapital i selskabet (får udleveret 
10 mio. kr. aktier), og to søskende indskyder hver 15 mio. kr. som aktie-
kapital. Sønnen ansættes som administrerende direktør. 

4) Faderen lader 10 mio. kr. stå som aktiekapital. Sønnen har opsparet 10 
mio. kr., der indskydes som aktiekapital. De to søskende indskyder lige-
ledes hver 10 mio. kr. i aktiekapital. Sønnen ansættes som administre-
rende direktør. 

5) Faderen lader 5 mio. kr. stå som aktiekapital (får udleveret 5 mio. kr. ak-
tier). Der udbydes for 35 mio. kr. aktier til salg på det åbne marked. Sal-
get indbringer 35 mio. kr. Sønnen ansættes som administrerende direk-
tør. 

6) Faderen lader 5 mio. kr. stå som aktiekapital. Der udbydes for 35 mio. 
kr. aktier til salg på det åbne marked. Salget indbringer 17,5 mio. kr. 
Sønnen ansættes som administrerende direktør. 

7) Bedriften er begæret på tvangsauktion. Et udenlandsk investeringssel-
skab byder på bedriften, og køber den for det højeste bud, som er 40 
mio. kr. Sønnen ansættes som administrerende direktør. 

8) Bedriften er begæret på tvangsauktion. Et udenlandsk investeringssel-
skab byder på bedriften, og køber den for det højeste bud, som er 40 
mio. kr. Investeringsselskabet bortforpagter bedriften til sønnen. 

 
Punkt 1) – 4) er eksempler på, hvorledes overgang fra selveje til selskabseje kan foregå in-
den for familiemæssige rammer5

                                                           
5) Der er ikke taget stilling til de skattemæssige forhold, hvor der jo fx er mulighed for skattemæssig succession. I den 
konkrete situation bør der ved omdannelse til selskabseje foretages detaljerede beregninger af skattemæssige konse-
kvenser mv.  

). I 1) ”overtager” sønnen bedriften helt uden indskud. I 2) 
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”overtages” bedriften ligeledes uden indskud, men gennem gave fra faderen opnås efterføl-
gende en egenkapital på 10 mio. kr. I 3) ”overtages” bedriften uden indskud, idet to søsken-
de indskyder 30 mio. kr. således at faderen står med 30 mio. kr. efter overdragelsen. 4) er 
det samme som i 3), idet sønnen og de to søskende tilsammen indskyder de 30 mio. kr. I 
ingen af tilfældene vil sønnen opnå aktiemajoriteten, og sønnen må leve med at faderen og 
søskende (eller deres repræsentanter) sidder med magten i bestyrelsen. Ved fortsat uændret 
drift, vil alle familiemedlemmer få forrentet deres indskud af egenkapital med 4,75 % p.a.  
 
I punkt 5) indskyder en ekstern investor 35 mio. i aktiekapital. Den eksterne investor kom-
mer herved til at sidde på aktiemajoriteten, og kan i givet fald udskifte den administrerende 
direktør (gælder også i de følgende tilfælde). Ved uændret drift vil den eksterne investor få 
en forrentning af (egen)kapitalen på 4,75 % p.a. 
 
I punkt 6) forudsættes den eksterne investor at agere på ren forretningsmæssig basis, hvorfor 
de 35 mio. kr. aktier købes til en lav kurs, her forudsat kurs 50, således at indskuddet af 
(egen)kapital kun er 17,5 mio. kr. Forudsættes faderen i den sammenhæng ligeledes at ned-
skrive sin værdi af de 5 mio. kr. aktier til det halve (2½ mio. kr.), så vil de to aktionærer ved 
fortsat uændret drift få en forrentning af den investerede egenkapital (i alt 20 mio. kr.) på 
2×4,75 = 9,50 % p.a.. Dette svarer til det krav til forrentning, som eksterne investorer må 
forventes at kræve ved investering i landbrug, jf. omtalen ovenfor. 
 
Ved generationsskifte ifølge pkt. 6) vil bedriftens værdi falde til 70 – 20 = 50 mio. kr. For-
udsættes værdien af bygninger, maskiner og andet løsøre uændret, vil denne værdiændring 
bevirke at jorden falder fra 50 til 30 mio. kr., hvilket svarer til at jorden falder med 40 %, fra 
200.000 kr. pr. ha til 120.000 kr. pr. ha. . Faderen lider herved et kapitaltab på 20 mio.kr.. 
 
Punkt 7) og 8) er krise-eksempler, hvor den hidtil selvejede bedrift begæres på tvangsaukti-
on. Den højest bydende er et investeringsselskab, der overtager bedriften for 40 mio. kr. 
Selskabet overtager det oprindelige lån på 30 mio. kr., og skyder således kun 10 mio. kr. i 
selskabet. Såfremt sønnen ansættes som administrerende direktør til 450.000 kr. pr. år 
(punkt 7) og fortsætter driften uændret, vil investeringsselskabet opnå en forrentning af de 
10 mio. kr., som netto er investeret, på 14 % p.a. Faderen lider et kapitaltab på 30 mio. kr. 
 
I stedet for selv at drive bedriften (og ansætte sønnen som administrerende direktør), kunne 
man alternativt forestille sig, at investeringsselskabet bortforpagtede bedriften til sønnen 
(punkt 8)). Vi kan antage at investeringsselskabet ved bortforpagtningen vil nøjes med et 
afkast på 10 % p.a. af aktiekapitalen, idet man jo ville slippe for den usikkerhed og det bøvl, 
der er forbundet med selv at drive bedriften. Investeringsselskabets indtjeningskrav ville 
således være 0,10×10 mio. kr. + 0,06×30 mio. kr. = 2,80 mio. pr. år. Heraf vil 2,5 % af 30 
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mio. = 0,75 mio. kr. kunne opnås ved jordprisstigning, således at forpagtningsafgiften ville 
blive på 2,80 - 0,75 = 2,05 mio. kr. pr. år. Da afkastet ved uændret drift af forpagteren er 
2,45 mio. kr. plus den oprindeligt beregnede arbejdsaflønning på 450.000 kr., vil denne 
konstruktion altså efterlade forpagteren med en arbejdsaflønning på 2,45 + 0.45 – 2,05 = 
850.000 kr.. Dette er næsten dobbelt så meget, som hvis han havde været ansat som admini-
strerende direktør. Til gengæld er der dog en væsentlig højere risiko, idet investeringssel-
skabets accept af, at nøjes med de 10 % i forrentning jo netop var baseret på, at forpagteren 
påtager sig en betydelig del af produktions- og prisrisikoen. 
 
Eksemplerne illustrerer at generationsskifte fra selveje til selskabseje inden for familiens 
rammer kan håndteres relativt enkelt og åbent ved hjælp af aktier. Hvorvidt man ved et så-
dant generationsskifte kan undgå at bedriften ”tømmes for egenkapital” afhænger helt af, 
hvor meget forældregenerationen rent faktisk ønsker at trække ud af virksomheden, og hvor 
meget man er i stand til at lade blive stående som aktiekapital. Med hensyn til muligheden 
for at tiltrække yderligere egenkapital fra familiemedlemmer (søskende o.l.) afhænger dette 
af, om disse er villige til at indskyde aktiekapital til parikurs. Den unge landmands mulighed 
for under sådanne forhold at agere som selvstændig landmand afhænger helt af, hvorledes 
aktionærerne (familiemedlemmerne) vil forvalte deres indflydelse i bestyrelsen. 
 
Beregningerne illustrerer, at såfremt man skal tiltrække ekstern kapital som aktiekapital i 
landbruget, så vil der med den nuværende forskel på forrentningsprocenten i landbruget og 
den af eksterne investorer krævede forrentning, blive tale om en relativ lav kurs på aktier. 
Årsagen er, at forrentningen af landbrugskapital til de nuværende jordpriser er betydeligt 
lavere end den forrentning eksterne investorer vil forlange ved køb af aktier. Selv om en del 
af forrentning kan opnås gennem forventede fremtidige jordprisstigninger, så vil det løbende 
afkast ikke være tilstrækkelig til at forrente de nuværende jordpriser. Det er således næppe 
realistisk at forvente tilførsel af egenkapital fra eksterne investorer, med mindre de nuvæ-
rende jordejere er parate til at acceptere et væsentligt fald i jordpriserne. 
 

 

6. Krav til supplerende lovgivning  
Såfremt man helt eller delvist ophæver Landbrugsloven, vil der være behov for at overveje 
supplerende lovgivning /regulering på en række områder. 
 
En udbygning af ”Lov om drift af landbrugsjorder” (LOV nr. 434 af 09/06/2004), vil kunne 
tilgodese en række af de behov, der fortsat måtte være for regulering. Som nævnt tidligere 
er formålet med den nuværende Landbrugslov følgende: 
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• Flersidig anvendelse af jorden 
• Forsvarlig anvendelse af jorden*) 
• Natur*) 
• Miljø*) 
• Landskab*) 
• Konkurrenceevne 
• Bosætning 
• Landdistriktsudvikling 
• Sikring af jord til landbrug 
• Selvejet 

 
De med *) anførte hensyn tilgodeses allerede i dag i ”Lov om drift af landbrugsjorder”. Så-
fremt man ønsker at opretholde uddannelseskravet kunne dette beskrives i denne lov, og 
loven kunne i givet fald udbygges således at målet om flersidig anvendelse af jorden også 
blev tilgodeset. Endvidere vil Miljø- og Naturlovgivningen - i den udstrækning det ikke al-
lerede sker - kunne anvendes til at sikre målene Forsvarlig anvendelse af jorden, Natur, 
Miljø, Landskab og Sikring af jord til landbrug. Målet om at styrke Konkurrenceevnen til-
godeses jo netop ved at ophæve Landbrugsloven, ligesom målet om Selveje bortfalder. Til 
rest er alene de to mål, Bosætning og Landdistriktsudvikling. Disse mål må mere målrettet 
søges tilgodeset inden for rammerne af anden lovgivning. 
 
Som det fremgår, er natur, landskab og miljø centrale nøglebegreber når man taler om fort-
sat regulering af landbrugsproduktionen. Med henblik på at beskrive landbrugsproduktio-
nens beslaglæggelse af jord og dens relation til natur, landskab og miljø og, vil det være 
hensigtsmæssigt at sikre en geografisk beskrivelse af produktionsenhederne. Dette er hidtil 
sket i form af de til en landbrugsejendom hørende matrikelnumre, hvilket giver en entydig 
geografisk afbildning. Man kunne imidlertid overveje, om enheden ’en landbrugsejendom’ 
er et hensigtsmæssigt begreb, når det drejer sig om regulering med henblik på at tilgodese 
natur, landskab og miljø. Mens begrebet ’en landbrugsejendom’ havde sin funktion i forti-
dens landbrugslove, hvor en landbrugsbedrift netop var identisk med en landbrugsejendom, 
så bør man med nutidens struktur og udfordringer overveje, om ikke landbrugsejendomsbe-
grebet har udlevet sin berettigelse. 
 
I den forbindelse foreslås det, at man erstatter det nuværende landbrugsejendoms-begreb 
med et GIS relateret begreb, fx i form af et netværk lagt ned over landskabet, med en enty-
dig geografisk identifikation af hvert kvadrat og en hertil hørende entydig identifikation af 
ejerskab og brugsret til det pågældende areal (kvadrat). 
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Et landbrug forstået som en geografisk (vel)afgrænset fysisk enhed eksisterer under begre-
bet en landbrugsejendom i det danske matrikelsystem og i Landbrugsloven. Til beskrivelse 
af moderne landbrug af i dag er begrebet utidssvarende. Et landbrug betragtet som en virk-
somhed består i dag ofte af flere ejendomme, herunder ejendomme, hvortil der er ejerskab 
til jord og bygninger, og andre, hvor der via kontrakter (forpagtning) er brugsret til jord 
og/eller bygninger. Vil man beskrive landbruget som et erhverv bestående af virksomheder, 
er ejendomsbegrebet stort set ubrugeligt. 

Til beskrivelse af virksomheden er det naturligvis nødvendigt at beskrive virksomhedens 
jordbesiddelse og jordens geografiske placering. En GIS baseret identifikation både af jord 
og produktionsanlæg (stalde) kunne være hensigtsmæssig med henblik på en beskrivelse af 
virksomhedens relation til natur, landskab og miljø. 
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