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Abstract 

 
Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economics have carried out a case 
study based on 6 pork farms and two dairy farms. All of them have been generational 
changed in the mid 90’th. 
  
The objective of the study has been to demonstrate five different generational change 
models in order to find out how well they perform during different circumstances. By 
performing is meant the development of the financial position of the eight farms. Two 
rather special models have turned out to be very efficient. It is a tenant model and a 
farming cooperation model. Both of them have generated about $700.000 in equity 
during a six years period. The study also confirms the leverage theory, which means 
that earnings as well as risk increase when financial leverage increases. And the fig-
ures of financial leverage and financial risk are compared.   
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Forord 

I samarbejde med Realkredit Danmark gennemfører Statens Jordbrugs- og Fiskeri-
økonomiske Institut et  projekt med sigte på at belyse alternative ejer- og 
finansieringsformer med fokus på generationsskiftet. Baggrunden er de øgede 
kapitalkrav og krav til ledelse, som en fortsat strukturudvikling i landbruget af-
stedkommer. Projektet modtager støtte fra Real Danmark Fonden. Til projektet er 
knyttet en faglig følgegruppe. 
 
Dette Working Paper omhandler analyser af udvalgte bedrifters generationsskifte og 
den økonomiske udvikling i årene derefter. Analyserne er en del af det samlede pro-
jekt og har til formål at bidrage til en belysning af problemstillinger i forbindelse med 
generationsskiftet og fastlæggelse af et hypotesegrundlag for det videre arbejde. 
 
Arbejdet er udført af seniorforsker Søren Svendsen. Seniorforsker Mogens Lund og 
undertegnede har medvirket ved redigeringen. 
 
En række landmænd har velvilligt stillet regnskabsmateriale og andre oplysninger til 
rådighed for projektet. Endvidere har en række økonomikonsulenter været behjælpe-
lige med at finde egnede bedrifter. Der rettes en stor tak til både landmænd og konsu-
lenter for den hjælp, projektet har modtaget. 
 
 
 
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, december 2001 
Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi 
 

Johannes Christensen 
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Sammendrag 

Dette WP præsenterer resultater fra en empirisk case undersøgelse af otte landbrugs-
bedrifter, som alle har været generationsskiftet siden 1995. Der er fokuseret på bedrif-
ternes finansielle udvikling, og på hvad de forskellige generationsskiftemodeller har 
betydet for udviklingen.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at to lidt mere specielle generationsskiftemodeller har 
vist den bedste finansielle udvikling. Det er en forpagtningsmodel og en driftsfælles-
skabsmodel, hvor begge bedrifter har genereret godt 5½ millioner med en startkapital 
på ca. én million for hver af dem.  
 
Det er også bemærkelsesværdigt, at den ene bedrift har klaret sig på udmærket vis 
med en 72 ha stor bedrift og et antal årssøer i underkanten af 200. Det viser, at man 
kan klare sig med en lidt mere beskeden størrelse. 
 
Det er også værd at notere sig, at de traditionelle generationsskifter stadig er frem-
kommelige.  
 
Studiet har bekræftet, at det er favorabelt at have familien bagved, også selvom man 
ikke direkte får penge af faderen. Ved at have familien i baghånden, er man i stand til 
at tage større risici. Og studiet har bekræftet, at det kan betale sig at tage risiko, hvis 
man kan styre den. Dem der har investeret mest, har også konsolideret sig mest. Der 
er således ikke substitution mellem ekspansion og konsolidering, men snarere kom-
plementaritet.  
 
Endelig viser studiet en ganske entydig sammenhæng mellem gældsprocenten og den 
finansielle risiko. Tre forskellige risikomål er kvantificeret og derpå diskuteret. 
 
Da det er et case studium med kun otte deltagere kan der ikke generaliseres ud fra re-
sultaterne. Derfor præsenteres resultaterne som hypoteser, der vil indgå i der videre 
forskningsarbejde med henblik på at give forslag til forbedret finansiering af genera-
tionsskiftet i landbruget. De fleste af hypoteserne finder støtte i andre undersøgelser 
og i finansieringsteorien. Men der er også nogle resultater/hypoteser, der ikke gør. 
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1. Projektets baggrund og formål 

Sammen med Realkredit Danmark (RD) har SJFI startet et projekt for at analysere de 
fremtidige krav til landbrugsfinansieringen i forbindelse med generationsskiftet og de 
første driftsår derefter. Der sættes fokus på kapitalstrukturen, krav til egenkapital og 
selvfinansiering, risikofaktorer samt alternative generationsskiftemodeller og nye 
ejerformer i erhvervet. De fleste nyetablerede landmænd står med en høj gældspro-
cent, hvorfor de er en mere udsat gruppe end de veletablerede, og det er et spørgsmål, 
om effektiv driftsledelse kan kompensere for en høj gældsprocent og beskedne finan-
sielle reserver. 
 
Formålet med samarbejdsprojektet er at tilvejebringe en forskningsbaseret viden, der 
kan medvirke til en forbedret finansiering af fremtidens produktionslandbrug og gene-
rationsskifter. Herunder at påvise, hvilke generationsskiftemodeller, der er mest hen-
sigtsmæssige ved forskellige udgangssituationer og rammevilkår i øvrigt. Projektet er 
opdelt i fire delprojekter, som skitseret herunder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Empirisk analyse af udvalgte bedrif-
ters generationsskifter og finansiering. 
    Gældsandel 
     Egenkapital 
     Risiko 
     Finansieringsbehov 
     Kapitalomkostninger 

3) Analyse af generationsskif-
te og finansieringsmodeller. 
     Soliditet 
     Rentabilitet 
     Likviditet 
     Flexibilitet 

     Risiko 

4) Forslag til forbedring af landbrugets generationsskifte og finansiering 
  - Nye finansielle instrumenter og ydelser 

- Landmandens finansielle styring 
- Mulige ændringer i kreditlovgivning og skatteregler 
- Beslutningsstøtte, vejledning til rådgivningen 

1) Statisk empirisk analyse af 1200 regnskaber fra
SJFI’s regnskabsdatabase 
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1.1. Beskrivelse af delprojekterne 

Indeværende WP dækker en analyse af delprojekt 2. Men for at sætte det i relief be-
skrives de tre øvrige delprojekter også kort herunder. 
  
Delprojekt 1. Empirisk statisk analyse af den finansielle stilling i landbruget 
 
Delprojektet indeholder en overordnet statisk analyse1 baseret på godt 1.200 regnska-
ber, der viser normalbilledet af den finansielle stilling af de bedriftstyper, som under-
søges. Den finansielle stilling omfatter først og fremmest gældsandelens størrelse, 
fordeling  og sammensætning. Analysen påviser et normalområde, hvor danske land-
mænd er placeret. Analysen  afdækker, hvilke faktorer, der har betydning for 
gældsandelen. Derudover forsøger analysen at påvise en optimal gældsandel. Endelig 
afdækker analysen, om der er sammenhæng mellem driftsledelse og kapitalforvalt-
ning. Altså om mangelfuld driftsledelse hænger sammen med utilstrækkelig egenkapi-
tal. Hvis det er tilfældet, er landmandens samlede risiko stærkt forøget. Undersøgel-
sens metode og data medfører, at resultaterne bliver af overordnet karakter. Det kan 
udtrykkes på den måde, at analysen viser, hvordan sammenhængene er. Hvis man øn-
sker svar på, hvorfor, skal undersøgelsesdesignet være et helt andet. Da skal nogle få 
undersøgelsesobjekter analyseres til bunds, som det sker i delprojekt 2.  
 
Delprojekt 2. Empirisk analyse af generationsskifter i landbruget 
 
Baggrunden for gennemførelsen af delprojekt 2 er en formodning om, at finansierin-
gens sammensætning i forbindelse med ejerskifte og nyetablering har stor betydning 
for landbrugsbedriftens fremtidige økonomiske udvikling. 
 
Formålet med delprojektet er at få større kendskab til ejendomsfinansieringens betyd-
ning for den fremtidige økonomiske udvikling på produktionslandbrug med forskelli-
ge udgangsbetingelser. Datagrundlaget udgøres af seks udvalgte svineproducenter og 
to mælkeproducenter, som er blevet generationsskiftet inden for de sidste 5-6 år. For 
hver af ejendommene er finansieringen af generationsskiftet først blevet grundigt ana-
lyseret, herunder størrelsen af køberens egenkapital og fremskaffelsen af den nødven-
dige fremmedfinansiering. Analysen af udgangssituationen er dernæst blevet supple-
ret med flerårige regnskabsanalyser med henblik på at beskrive ejendommens samle-
de økonomiske udvikling. Betydningen af det finansieringsmæssige udgangspunkt for 
den økonomiske udvikling vurderes i forhold til betydningen af forskellige eksterne 

                                                 
1
 Analyseresultaterne er publiceret i: Tidsskrift for landøkonomi 3/00. RD Nyhedsbrev 2, 2001.  
Agrifuture 4/2001. 
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variable, som fx rente- og prisudviklingen, og betydningen af de interne variable, som 
fx effektivitetsudviklingen. For at afdække indflydelsen af landmandens driftsledelse, 
herunder investerings- og finansieringsadfærd samt risikoprofil, suppleres regnskabs-
analyserne med personlige interviews af de involverede landmænd.  
 
Delprojekt 3: Opstilling og analyse af fremtidige organiserings- og finansie-
ringsmodeller 
 
Den bagvedliggende hypotese bag gennemførelsen af delprojektet er, at der er behov 
for en bred undersøgelse af forskellige muligheder for at opbygge større egenkapital 
eller anden form for ansvarlig kapital i fremtidens produktionslandbrug. 
 
Delprojektets formål er at udarbejde forskellige modeller til generationsskifte og to-
talfinansiering af fremtidens produktionslandbrug. 
 
Indledningsvis opstilles en række alternative scenariemodeller for generationsskifte 
og totalfinansiering af produktionslandbrug. Ved opstillingen af alternativerne vil bå-
de eksisterende og nye muligheder for at lette ejerskiftet gennem nye lånetyper, æn-
dringer i skattesystemet og kreditlovgivningen samt nye former for virksomhedsorga-
nisering og netværkssamarbejde blive inddraget. I den følgende fase gennemføres 
økonomiske konsekvensanalyser, hvor der tages hensyn til, at en optimal virksom-
heds- og finansieringsstruktur må fastlægges ud fra en lang række kriterier, som fx 
finansieringsomkostningernes størrelse, forventede likviditetsudvikling og risikobe-
tragtninger. Det forventes ikke, at nogen enkeltteori kan dække alle sådanne kriterier i 
en og samme beregningsmodel. Derimod er det mere sandsynligt, at især finansie-
ringsteorien kan være behjælpelig med at definere og rangordne de relevante kriterier 
i alternativvurderingen. Som supplement til disse konsekvensanalyser gennemføres 
forskellige følsomhedsanalyser. Et vigtigt formål med følsomhedsanalyserne vil være 
at undersøge betydningen af ændrede forudsætninger på de opstillede generationsskif-
te- og finansieringsmodeller. 
 
Delprojekt 4. Udarbejdelse af sammenhængende forslag til forbedring af organi-
sering af generationsskifte og finansiering 
 
Delprojektet består af en sammenfattende bearbejdning af resultaterne fra de øvrige 
delprojekter. Bearbejdningen vil ske ud fra en overbevisning om, at reelle forbedrin-
ger i den fremtidige landbrugsfinansiering må tage udgangspunkt i identificerede be-
hov for tilpasninger, ligesom løsningsforslagene må være baseret på et systematisk 
data- og metodegrundlag og være gennemførlige under praktiske forhold. 
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Delprojektets formål er at opstille sammenhængende forslag til holdbare forbedringer 
af den fremtidige finansiering af landbrugets produktionsenheder i forbindelse med 
generationsskifte. 
 
Med udgangspunkt i de opnåede analyseresultater fra gennemførelsen af delprojekt 1 
og 2 vil der blive peget på de ændrede finansieringsbehov, som forskellige kategorier 
af produktionslandbrug formentlig vil have fremover i forbindelse med generations-
skifte og større investeringer. Dernæst vil de teoretiske muligheder for at løse nogle af 
de identificerede behov blive belyst. Det vil ske gennem udnyttelsen af resultaterne 
opnået i delprojekt 3. Herefter vil følge en gennemgang af de forskellige incitamenter 
og barrierer, der henholdsvis vil kunne fremme eller hæmme en gennemførelse af va-
rige ændringer i landbrugsfinansieringen. Eksempelvis kan hensynet til samfunds-
økonomien udgøre en barriere for ændringer i lovgivningen, mens udviklingen af nye 
rådgivningsværktøjer omvendt måske kan fremme landmænds incitament til en 
forbedret finansiel styring.  
 
Det er netop gennem denne sammenhængende undersøgelse af forandringsbehov, 
løsningsforslag og implementeringsproblemer, at SJFI håber at bidrage med forslag til 
holdbare forbedringer af den fremtidige landbrugsfinansiering med særlig fokus på 
generationsskiftet. 

1.2. Teoretisk grundlag 

Det finansieringsteoretiske grundlag for analyserne er en række finansieringsmodeller 
fra finansieringsteorien.2 Primært Modigliani & Millers theorem om, at finansierings-
sammensætningen er uden betydning for værdien af virksomheden, og leverageteo-
rien, der viser, at såvel afkast som risiko stiger ved stigende brug af fremmedkapital. 
Specielt er sidstnævnte teori anvendt som grundlag for beregninger og udledninger, 
fordi den er mest operationel.  
 
Til gengæld er det ikke en egentlig optimeringsteori, men det er Modigliani & Millers 
teori heller ikke. Leverageteorien siger, at brug af fremmedkapital løfter indtjeningen, 
hvis rentefoden på fremmedkapitalen er mindre end afkastningsgraden. Til gengæld 
er der en given risiko for, at indtjeningen ikke bliver som budgetteret, hvorfor risiko-
en også stiger ved stigende fremmedfinansiering. Indtjening regnes som earnings per 
share, hvilket kan ændres til egenkapitalens forrentning for en landbrugsbedrift. Risi-

                                                 
2 Levy Heim & Marshall Sarnat: Capital Investment & Financial Decisions. Printice Hall. P 374. 
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koen regnes som variansen på indtjeningen. Variansen er det mest gængse mål for ri-
siko i porteføljeteorien overhovedet, men ikke det eneste risikomål. Med fremmedka-
pitalfinansiering står virksomheden over for to former for risiko. En forretningsrisiko 
svarende til driftslederrisiko i landbruget og en finansiel risiko. Og de to risici udgør 
tilsammen den totale risiko. Hvis man er i en risikabel branche, vil man forsøge at be-
grænse den finansielle risiko for at undgå en meget stor total risiko. Undersøgelser har 
vist, at jo mere risikabel branche en virksomhed befinder sig i, des større er egenkapi-
talandelen. Dette medfører, at svineavlerne burde have lavere gældsandel end mælke-
producenter, da deres driftsrisiko er større. Da både indtjening og risiko stiger med 
stigende fremmedkapital, kan teorien ikke foreslå et entydigt optimum. Men den kan 
pege på nogle muligheder, nogle scenarier, så landmanden kan vælge ud fra hans risi-
koaversion. På den måde kan der godt peges på nogle scenarier, der er mere fordelag-
tige end andre givet landmandens risikoaversion. 
 
Specielt i delprojekt 1 benyttes en række statistiske værktøjer på en stor datamængde, 
der betyder, at der kan generaliseres ud fra resultaterne. Det er simpel lineær regressi-
on og multiple regression, hvor der findes regressionskoefficient og korrelationskoef-
ficient mellem den afhængige variabel og den eller de uafhængige variable.   
 
I delprojekt 2 analyseres seks årsregnskaber fra hver af de otte deltagende bedrifter. 
Altså der analyseres i alt 48 regnskaber. Analysegrundlaget er Ø90 regnskabsmodel-
len. Denne model adskiller sig fra andre regnskabsopstillinger ved at være specielt 
orienteret mod landbrugsregnskaber og indeholder regnskabstermer, der ikke findes 
generelt, som fx ”rest til konsolidering” og selvfinansiering. 

1.3. Oversigt over casebedrifterne 

De otte deltagende bedrifter i dette delprojekt har anvendt forskellige generationsskif-
temodeller og har haft forskellige finansielle udgangspunkter. Formålet med denne 
del af projektet er at påvise generationsskiftemodellernes duelighed. Samt opnå ind-
sigt i, hvilke faktorer der påvirker bedriftens finansielle udvikling, efter at generati-
onsskiftet har fundet sted. Herunder i hvor høj grad disse faktorer påvirker den finan-
sielle udvikling. Den opnåede viden skal efterfølgende bruges til at præcisere formål, 
problembeskrivelse, hypoteser og metodegrundlag for fortsatte studier på området.  
 
De empiriske analyser er baseret på seks svinebedrifter og to kvægbedrifter, der alle 
vurderes at være overlevelsesdygtige. I svineproduktionen forekommer der betydelige 
prisvariationer over årene, hvorfor risikoen er større i denne driftsform end i andre 
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driftsformer. Derved stilles der særlige krav til egenkapital og en fleksibel fremmed-
finansiering i forbindelse med og i perioden efter generationsskiftet.  
 
I kvægbedrifterne er variationen mindre i indtjeningen på grund af kvoteordninger og 
interventionssystemet. Til gengæld er indtjeningen over årene lavere end for svin, 
hvilket giver ringere mulighed for at generere egenkapital i perioden efter generati-
onsskiftet. 
 
Bedrifterne er blevet besøgt og ejerne interviewet om de nærmere omstændigheder 
ved generationsskiftet samt om mål og strategi for den efterfølgende udvikling af be-
driften. 
 
For alle bedrifter har der været driftsregnskaber til rådighed for alle årene efter gene-
rationsskiftet som grundlag for kvantitative analyser af udviklingen i resultat, investe-
ringer, finansiering og egenkapital.  
 
Udvælgelsen af casebedrifterne er fortrinsvist sket ved henvendelse til en række øko-
nomikonsulenter med forespørgsel om interessante generationsskifter inden for de se-
neste 5 – 6 år, og hvor der var anvendt forskellige overdragelses- og finansierings-
modeller.  
 
Analysen er ikke repræsentativ, da den kun omfatter otte cases, men den kan forklare, 
hvordan et generationsskifte kan gennemføres med et fornuftigt resultat for den unge 
landmand. Og resultatet af analysen skal give inspiration til tilrettelæggelse af fortsat-
te studier på området. I et appendiks er der givet en mere udførlig beskrivelse af de 
otte generationsskifter. De otte cases beskrives kortfattet herunder for at give et over-
blik af generationsskiftemetoden. De første seks ejendomme er svinebedrifter (S1 – 
S6). De to sidste er kvægejendomme (K1 – K2). 
 

S1) Den første case er et far - søn generationsskifte, hvor sønnen overtager hele 
bedriften på én gang med en (næsten) 15 pct. rabat og delvis succession. Altså et 
helt traditionelt familiegenerationsskifte. Denne landmand har efter generations-
skiftet erhvervet endnu en ejendom, men har ellers været den mindst ekspansive. 
 
S2) Den næste case er også et far - søn generationsskifte, men i første omgang er-
hverver sønnen besætningen og forpagter bedriften. Derpå erhverver han bedrif-
ten forholdsvist billigt. Altså en slags glidende generationsskifte. Efter generati-
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onsskiftet har han ekspanderet meget kraftigt, idet han har investeret for yderlige-
re næsten 20 mio. 
 
S3) Den tredje case er et glidende generationsskifte mellem en ung landmand og 
en tredjepart. Den unge landmand forpagter den gamle landmands bedrift og 
overtager løbende aktiverne. Det er meningen at erhverve selve bedriften på et 
tidspunkt. Investeringerne har været af langt ringere omfang end de øvriges. Det 
bevirker en gennemsnitlig gældsandel på under ½, mens de øvrige nærmer sig én. 
Denne specielle finansiering fører til en væsensforskellig udvikling i forhold til 
de øvrige. Landmanden formår således at forøge egenkapitalen med 5,5 mio. i pe-
rioden. 
 
S4) Den fjerde case er et traditionelt køb af  en ejendom på markedsvilkår fra den 
unge landmands side. Forud for generationsskiftet var bedriften under nedslid-
ning. Landmanden har modtaget maskinassistance fra faderen, der også på anden 
måde stod bagved. Faderens støtte har bevirket, at landmanden har kunnet inve-
stere i et temmelig stort omfang. Han har styret væksten adækvat og har derfor 
udviklet sig tilfredsstillende. 
 
S5) Den femte landmand er ligeledes et traditionelt køb. Til forskel fra case 4 
overtager landmanden her en bedrift i udvikling. Den sælgende part er selv en 
yngre driftig landmand, der må sælge pga. svære ryg problemer. Det indgik i kø-
bers vurdering, at bedriften var en going concern. Denne landmand har ikke haft 
megen støtte hjemmefra. Og da prisen for bedriften var forholdsvis høj, måtte han 
forgælde sig mere end de andre. Den større gæld viser sig at have afgørende ind-
virkning på udviklingen. 
 
S6) Den sjette case er tre unge landmænd, der overtager en stor svinebedrift i fæl-
lesskab. De har altså oprettet et egentligt driftsfællesskab, fordi de unge mener, at 
de samlet kan stable en større egenkapital på benene samtidig med den fornødne 
arbejdskraft. De deler kompetencerne imellem sig, så den ene står for marken, 
den anden for stalden og den tredje for administrationen. Denne kompetencefor-
deling styrker driftsledelsen væsentligt, og driftsfællesskabet vokser næsten lige 
så meget som landmanden fra case 2, medens egenkapitalen vokser lige så meget 
som i case 3. 
 
K1) Case 7, som efterfølgende kaldes K1, er en mælkeproducent som først etab-
lerede egen produktion på en mindre bedrift, men som derpå overtager faderens 
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større bedrift. Da det er faderens bedrift, der absolut vejer tungest, bliver casen 
kategoriseret som far/søn generationsskifte. I forlængelse af overtagelsen vokser 
landmanden ekspansivt og bliver næsten lige så stor som de største svinebedrifter 
målt på aktivmasse. 
 
K2) Denne case, K2, er også et generationsskifte inden for kvægbranchen, hvor 
den unge landmand har købt bedriften i fri handel. Landmanden har dog haft fa-
deren i baghånden, hvilket har lettet kreditværdigheden betydeligt. Også maskin-
omkostningerne er lettet. Dette har betydet en mulighed for kraftig ekspansion i 
den undersøgte periode og endnu kraftigere efter undersøgelsesperioden. Land-
manden har således en aktivmasse på 40 millioner i dag, og er derfor den største i 
undersøgelsen. 
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2. Afdækning af generelle problemstillinger i relation til ge-
nerationsskiftet 

Ud fra case analysen er der udledt en række hypoteser, som vil blive opremset til slut 
i indeværende WP. Disse hypoteser vil danne udgangspunkt for den efterfølgende 
analyse. Da der ikke indgår et tilstrækkeligt stort antal analyseenheder til, at resulta-
terne har generel gyldighed, vil der mere være tale om hypoteser end endelige resulta-
ter.  
 
Alle bedrifter er drevet med stor effektivitet, og de har alle genereret en betydelig 
egenkapital. Casene er derfor knap så velegnede til at påpege problemer, men mere 
muligheder for hvordan et generationsskifte kan lade sig gøre. Fx har ingen af svine-
bedrifterne likviditets- eller finansieringsproblemer. Den første af kvægbedrifterne, 
K1 måtte dog skifte realkreditinstitut for at kunne finansiere sin ekspansion. Den an-
den, K2, har ligesom svinebedrifterne ikke haft begrænsninger i finansieringen over-
hovedet. Kapitalrestriktioner kunne godt tænkes at udgøre en begrænsning for vækst, 
men det ser ikke ud til at være gældende for de otte deltagende bedrifter. Sådanne 
problemer kunne bedre afdækkes ved at følge bedrifter, der har udviklet sig utilfreds-
stillende. Det er dog nok svært at finde landmænd i den situation, der vil medvirke, 
men det var ønskeligt for bedre at påpege problemerne. De seks svinebedrifter er ca-
ses med en forbilledlig økonomi. Og de er startet på et gunstigt tidspunkt. Der er der-
for ingen tvivl om, at de giver et for positivt billede til at generalisere ud fra. De to 
kvægbedrifter har ikke udvist samme driftsmæssig konsolidering, men er kommet 
”med på toget” angående værdistigninger. Disse skyldes overvejende jordprisernes 
stigning, men også mælkekvoterne er steget signifikant.  
 
Nedenfor vil der blive gennemgået en række forhold, der har betydning for udviklin-
gen af bedriften efter generationsskiftet har fundet sted. Først fire forhold, som land-
manden kun har begrænset eller ingen indflydelse på, generationsskiftemodellen, 
egenkapitalgrundlaget, konjunkturer og skat. Derpå faktorer, som i væsentligt omfang 
er bestemt af landmandens målsætning og driftsledelse, ekspansion/afdragsprofil og 
driftsledereffekt. Disse seks faktorer er bestemmende for landmandens konsolidering 
og risiko, der således er afledt heraf. 
 
Det er den finansielle udvikling, der fokuseres på, dvs. udviklingen i egenkapitalen, 
aktivmassen, gælden og gældsprocenten. 
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2.1. Generationsskiftemodel 

Undersøgelsen påviser fem forskellige generationsskiftemetoder for de otte generati-
onsskifter.  

1) Straksovertagelse fra far til søn. 
2) Glidende generationsskifte fra far til søn. 
3) Glidende generationsskifte til den unge landmand fra tredjemand. 
4) Straksovertagelse fra tredjemand. 
5) Generationsskifte ved driftsfællesskab. 

 
For at give et overblik over den udviklingsstrategi bedrifterne har fulgt, afbilder tabel 
2.1 aktivmasse og omsætning for de respektive bedrifter primo og ultimo perioden. 
Dertil præsenteres nogle fysiske mål ultimo perioden, for at se hvor store bedrifterne 
er blevet fysisk. 
 
Tabel 2.1. Bedrifternes størrelse. Tallene i tusind kr.  

       
 
 
Case 

Samlede  
aktiver  

ultimo 1995 

Samlede  
aktiver  

ultimo 2000 

 
Omsætning 

1995 

 
Omsætning 

2000 

Antal ha  
drevet  
2000 

Antal års-
søer/køer 

2000 
       
S1 5.587 8.529 1.732 2.468 71 194 
S2 10.186 27.554 5.225 8.559 227 437 
S3 4.705 10.038 3.703 6.507 154 268 
S4 8.736 17.292 3.383 5.650 142 324 
S5 7.776 14.153 2.242 4.392 96 366 
S6 9.893 26.713 4.824 8.992 264 470 
K1 14.638 24.660 4.577 5.698 230 206 
K2 2.868 15.269 1.515 5.430 158 194  

 
 
Af de fem almindelige svineproducenter med egen bedrift skiller case S1 sig lidt ud. 
Han er den eneste hvis samlede egenkapitalakkumulering er mindre end den drifts-
mæssige konsolidering, hvilket sammen med andre indikationer tyder på, at aktiverne 
er undervurderede.  
 
De to svineproducenter, der er overtaget efter faderen, S1 og S2, har fulgt en væsens-
forskellig udviklingsstrategi. S2, der har udviklet sig kraftigt, har også genereret en 
stor egenkapital. Han har i højere grad haft grundlaget for vækst, idet egenkapitalen 
for det første var betydelig ved start og for det andet, at faderen var en betydelig kre-
ditor. Dermed har han kunnet tage og styre den risiko, der er forbundet med hurtig 
ekspansion. S1 har været mere forsigtig, men er også kommet godt af sted.   
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De to, der har købt i fri handel, S4 og S5, har haft det vanskeligere. Begge har dog 
klaret sig fornuftigt, fordi driften har været effektiv. Særligt ham, der er vokset mest 
af de to, S4, har klaret sig godt, bl.a. fordi han har fået betydelig maskinassistance af 
faderen og broderen. Undersøgelsen viser, at ved at have sin nærmeste familie i bag-
hånden er det lettere at tage den risiko, der er forbundet med stor ekspansion. I hvert 
fald har den mest ekspansive af de to klaret sig godt, akkurat som ved familiegenera-
tionsskifterne. Begge har klaret sig så tilpas godt, at det må konkluderes, at alminde-
ligt køb fra tredjemand stadig er en fremkommelig måde at etablere sig på for en dyg-
tig driftsleder. Det skal imidlertid huskes, at generationsskifterne fandt sted midt i 
90’erne. Siden da er jordpriserne steget, hvilket ikke gør det lettere i dag! 
 
Endelig er der to, der har generationsskiftet mere specielt, S3 og S6. Den ene part har 
forpagtet jord og bygninger, hvilket medfører en betydelig mindre pengebinding end 
normal overtagelse. Denne generationsskiftemetode får støtte i Raaballe (1999), der 
netop påviser forpagtning som en billig finansieringskilde. Og Svendsen (1996), der 
behandler unge gartneres etableringsmuligheder uden stor apriori egenkapital. En 
åbenbar fordel ved modellen er den unge landmands fordelagtige opsparingsmulighed 
i virksomhedsordningen. En lønmodtager har ikke samme skattemæssige begunstigel-
se. Den specielle generationsskiftemetode, hvor den unge landmand ikke investerer 
mange millioner i egen bedrift, fører til en helt speciel finansiel udvikling for ham i 
forhold til de øvrige. Således er dennes gældsandel i omegnen af en halv, hvor andres 
typisk er i nærheden af én de første år.  
 
Den anden part er tre unge, der er indgået i et driftsfællesskab, og på den måde kunne 
stable en større apriori egenkapital på benene, jf. også Svendsen (1999). Forholdsvis 
stor startkapital og tilstrækkelig arbejdskraft samt en kompetencefordeling, der udnyt-
ter de individuelle styrker, har bevirket betydelig vækst. 
 
Begge parter forøger egenkapitalen med ca. 5,5 mio. kroner i den betragtede periode, 
og er derfor særdeles spændende generationsskiftemodeller. 
 
Selvom kvægbedrifterne også er vokset betydeligt, er væksten dog mindre end de 
mest ekspansive svineproducenter i den betragtede periode. Specielt er omsætningen 
ikke fulgt med væksten i aktivmassen, hvilket kan være kilde til bekymring for bran-
chen. Dog er K2 vokset relativt mest i perioden, og efter undersøgelsens slutning har 
han erhvervet endnu en stor ejendom, så han er blevet den absolut største af dem alle i 
undersøgelsen. K2 har haft en kapitalstærk fader i ryggen, som har skaffet ham til-
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strækkelig kredit, og ligner på den måde S2. Casen viser lige som ovenfor, at det er en 
fordel at have familien bagved. 
 
Ud fra de otte cases udledes den hypotese, at generationsskiftemodellen har afgørende 
betydning for den fremtidige økonomi og finansielle stilling. Yderligere kan udledes 
en hypotese om, at de bagvedliggende familiære forhold har afgørende betydning for 
kreditværdighed og dermed mulighed for aggressiv ekspansion. 
 
I det foregående er nævnt fem måder at generationsskifte på. Der er mange andre må-
der. Men to oplagte måder, der ikke er indeholdt i undersøgelsen er dannelsen af A/S 
og ApS. Disse kan også kombineres på forskellig måde mht. samarbejde mellem sæl-
ger og køber.  

2.2. Egenkapitalgrundlag 

Normalt er det en udbredt antagelse inden for landbruget, at på lang sigt er driften af 
overordnet betydning i forhold til apriori finansieringsforholdene. Altså uanset om 
man starter ud med manglende egenkapital, skal en dygtig landmand nok klare sig 
alene på adækvat drift. Herunder vil denne antagelse blive undersøgt. 
 
De to første, S1 og S2, der har overtaget efter faderen, har overkommelige renteudgif-
ter i forhold til deres forretningsomfang. Case 3’s specielle konstruktion medfører 
minimale renteudgifter. De tre sidste svineproducenter, der har overtaget bedriften i 
fri handel, er (selvfølgelig) hårdere belastet af renteudgifter. De største renteudgifter 
har K1 dog i særklasse haft. Det skyldes hans større aktivmasse gennem hele under-
søgelsesperioden. 
 
Når aktivmassen overvejende er fremmedfinansieret, bliver gælden og renteudgifterne 
tilsvarende store. Renteudgifterne er gået tilsvarende ud over konsolideringen. Heraf 
kan det entydigt sluttes, at egenkapitalgrundlaget har signifikant indflydelse på konso-
lideringen.  
 
Egenkapitalforskydningerne er vist i tabel 2.2 herunder.  
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Tabel 2.2. Bedrifternes egenkapitalforskydninger, i tkr. 
            
Case  EK 

primo 
1995 

 
 

1995 

 
 

1996 

 
 

1997 

 
 

1998 

 
 

1999 

 
 

2000 

 
 

Σ∆EK 

 
 

ΣRU 

EK  
ultimo 
2000 

 
EK  

forrent. 
            
S1 1.174 207 500 396 79 -440 949 1.691 2.180 2.865 16,03 pct. 
S2 2.203 0 1.571 -408 2.025 73 2.427 5.668 3.931 7.871 23,63 pct. 
S3 896 1.146 1.000 440 -77 885 2.340 5.734 1.071 6.631 39,60 pct. 
S4 739 -165 977 513 637 2.010 674 4.646 4.412 5.385 39,23 pct. 
S5 700 -109 1.133 893 -1.040 477 667 2.021 3.765 2.721 25,39 pct. 
S6 1.400 600 914 767 -1.189 1.812 2.498 5.402 4.855 6.802 30,14 pct. 
K1 1.781 317 1.035 -1.287 1.873 2.063 1.002 5.098 8.164 6.879 25,26 pct. 
K2 475 -687 -2.344 328 4.591 999 1.767 4.650 3.612 5.125 48,65 pct.  

 
hvor  
EK er egenkapitalen  
Σ∆EK  er den samlede egenkapitalændring over årene 
ΣRU er de samlede renteudgifter over årene 
EK forrent. er primoegenkapitalens forrentning årligt 

 
 
Tabel 2.2 viser, at i totale termer stiger egenkapitalen mest for de bedrifter med størst 
egenkapital ved start undtagen case 3 uden egen bedrift og case 1, der har ekspanderet 
mindst aggressivt af dem alle. Derimod fortæller tabellen også, at de bedrifter med 
mindst egenkapital ved start har forøget egenkapitalen mest relativt. Således har K2 
med absolut mindst startkapital forøget denne med over ti fold i perioden. En sådan 
egenkapitalforrentning kan han selvfølgelig ikke fortsætte med. Udviklingen er altså 
ikke umiddelbart entydig. Men udviklingen er forståelig nok, fordi dem med lille 
egenkapital har skullet fremmedfinansiere kraftigst. Og fremmedfinansieringen har 
dermed løftet indtjeningen forholdsvis mere for de bedrifter der har haft den forholds-
vise størst fremmedfinansiering. I fuld overensstemmelse med leverageteorien. Den 
betydelige egenkapitalvækst i alle bedrifterne er tegn på en adækvat driftsledelse, som 
også er nødvendig for udviklingen. 
 
Deltagernes forskellige egenkapital har betydning for udviklingen af en række regn-
skabsposter. I den forbindelse er renteudgiftsposten mere afhængig af udgangspunktet 
end de øvrige driftsomkostninger. Fordi renteudgiften går tilsvarende ud over konso-
lideringen, og fordi renteudgiften er forskellig for de otte cases, da generationsskiftet 
har været forskelligt. Renteudgiftsposten er derfor i højere grad end andre driftsom-
kostninger en funktion af overtagelsen og landmandens finansielle udgangsposition. 
Det noteres at K1 har betydelige renteudgifter i forhold til de øvrige. Det skyldes 
overvejende, at han i alle årene har besiddet en forholdsvis stor aktivmasse. Det frem-
gik også i tabel 2.1, at denne store aktivmasse ikke har kunnet kaste det samme af sig 
som svineproducenternes aktivmasse. På den anden side har den store aktivmasse ka-
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stet værdistigninger af sig i den betragtede periode, der medfører en egenkapitalfrem-
gang der matcher svineproducenterne.  
 
Det sværeste er faktisk at komme i gang. Det er svært at skaffe tilstrækkelig apriori 
egenkapital, og når man ikke kan vise en tilstrækkelig opsparing, er det derpå svært at 
få YJ-lån og lån fra kreditinstitutter. Deltagerne i undersøgelsen peger alle på, at etab-
leringskontoordningen er  blevet forringet til ugunst for unge landmænd og andre 
selvstændige. Hvis det er et formål at muliggøre etablering af selvstændig virksom-
hed, herunder at blive selvstændig landmand, må der gives bedre betingelser for at 
spare op forinden etablering. For det første betyder egenkapital noget i sig selv, hvil-
ket indeværende undersøgelse bekræfter. Og for det andet ser kreditgiverne gerne vil-
je og evne til at spare op. Specielt bankerne, der skal finansiere kassekreditter af ret 
anseelige størrelser og også hyppigt supplerende banklån kigger nøje på den unges 
vilje og evne til opsparing. Det skyldes, at bankerne enten ikke har pant i ejendom-
men eller også ligger længere ude i prioritetsrækkefølgen. Under alle omstændigheder 
er bankens engagement mere risikabelt end kreditforeningens. 
 
Ud fra ovenstående analyse udledes den hypotese, at egenkapitalgrundlaget har en vis 
betydning, men ikke afgørende betydning for den finansielle udvikling. 
 
Asymmetrisk information kan udgøre et særligt problem ved etablering af det samle-
de finansieringsgrundlag. Kort sagt består problemet i, at den unge etableringsland-
mand formentlig ved mere om sine driftslederevner end kreditgiverne. I værste fald 
kan det medføre ekstra transaktionsomkostninger i forbindelse med kapitalfremskaf-
felsen, fx til budgetlægning, samt en inoptimal finansieringsstruktur og dermed højere 
renteudgifter og større risiko, fx fordi landmanden må ud på det mindre organiserede 
lånemarked.  

2.3. Konjunkturer 

Etableringstidspunktet er afgørende både for købsprisen af ejendommen og for det 
efterfølgende konjunkturforløb. Alle landmændene er startet på et heldigt tidspunkt. 
Efter 1995 fulgte to gode år med stor konsolidering for svineproducenterne. Men der-
på fulgte to dårlige år med lav eller negativ konsolidering. For mælkeproducenterne 
var der slet ikke samme variation, men dog en konjunkturstigning på mælkekvoten. 
De to, case S4 og S5, der overtog ejendommen i fri handel kunne måske tænkes at 
være kommet i vanskeligheder, hvis konjunkturcyklen havde været omvendt. Altså 
hvis etableringen var fulgt af to dårlige år. I midten af 80’erne steg gældsprocenten 
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drastisk, gennemsnitligt fra i omegnen af 30 til i omegnen af 60. Det skyldtes overve-
jende passivsiden, finansieringen. Renten blev mere end halveret med drastiske kurs-
stigninger til følge. Det har ikke været sjovt at etablere sig i 1982. Specielt for en 
landmand der har købt bedriften i fri handel, kan han næppe have undgået at blive in-
solvent de følgende år. Heraf kunne afledes, at konjunkturudvikling umiddelbart efter 
etablering er en betydende faktor for udviklingen. Tallene i undersøgelsen tyder imid-
lertid på, at kun landmanden i case 5 måske ville være kommet i vanskeligheder. Hvis 
de to perioder var byttet om, ville der yderligere pågå større renteudgifter, som ville 
have forværret billedet. Og for bedrifter med ringere økonomi kunne rækkefølgen 
tænkes at være betydningsfuld. Det samme gælder ikke kvægbedrifterne, der slet ikke 
oplever samme prisvariation. En afledt hypotese er derfor, at starttidspunktet og et 
forskelligt konjunkturforløb har nogen indflydelse på udviklingen af bedriften.   
 
Der skal en overordentlig god fantasi til at forestille sig større prisbetinget variation i 
indtjening, idet priserne bevægede sig fra et toppunkt på 14 kr. til et lavpunkt på 6 kr. 
pr. kg svinekød i perioden. Det betyder, at risikoen dårligt kan være større end påvist i 
denne analyse, når risiko måles som variation i indtjening. Selvfølgelig kan sygdom-
me være en endnu større risiko. Men bedrifterne har ikke i den analyserede periode 
været ramt af sygdomme, der har medført omkostningskrævende saneringer. Malke-
kvægsbedrifterne har ikke mærket denne variation, men til gengæld heller ikke de go-
de år med stor indtjening. Såvel afkast som risiko er mindre for mælkeproducenterne.  

2.4. Skat 

Den betydelige egenkapitalakkumulering kræver en nærmere diskussion mht. hvor 
reel den er. I Ø90 regnskaberne passiveres den udskudte skat ikke. Det betyder, at ud-
skudt skat ikke fragår i egenkapitalen men optræder som en del af den. Ifølge IASC 
(International Accounting Standard Commite) skal udskudt skat optræde i regnskabet 
som en passiv post, der reducerer egenkapitalen tilsvarende. IASC gælder for store 
børsnoterede aktieselskaber, idet IASC bliver inddraget i de nationale regnskabsstan-
darder. Dette er selskaber som ellers vurderes som going concerns, altså selskaber der 
vurderes at fortsætte deres drift i fremtiden. Revisor skriver således direkte i påteg-
ningen, at selskabet vurderes som going concern! Af den grund kommer udskudt skat 
aldrig til udbetaling, og derfor er det rimeligt at stille spørgsmål ved relevansen af po-
sten. For en landmand er spørgsmålet derimod reelt. Det bliver særdeles reelt ved ge-
nerationsskifte. Og i Ø90 regnskaberne optræder posten altså ikke, selvom den er 
vedkommende! Det er faktisk paradoksalt, at for selskaber hvor udskudt skat knapt 
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nok er relevant, skal posten optræde, og for enkeltmandsvirksomheder, hvor udskudt 
skat er særdeles vedkommende ved ophør, optræder posten ikke i regnskabet!  
 
Et andet paradoks inden for landbrugsregnskaberne selv, er, at i posten konsolidering 
fragår beregnet skat i stedet for betalt skat, selvom residualet mellem beregnet skat og 
betalt skat ikke samtidig passiveres.  
 
Udskudt skat består principielt af flere dele. Udskudt skat af genvundne afskrivninger 
og udskudt skat i virksomhedsskatteordningen + eventualskat af værdistigninger. I 
Ø90 regnskaberne er sidstnævnte faktor ikke medtaget, fordi den er fluktuerende og 
meget usikker at værdisætte. Faktisk kan den først værdisættes objektivt, i det øjeblik 
bedriften overdrages. I Ø90 regnskaberne har man gjort det meget pragmatisk, idet: 
 
Udskudt skat = beregnet skat – betalt skat. 
  
Og beregnet skat udregnes som 44 pct. af: Årets resultat før skat korrigeret for per-
sonfradrag. Dette beløb antages som minimum at dække skatten set over årene som 
gennemsnit. 
 
Vanskeligheden eller umuligheden af at beregne udskudt skat kan være årsagen til, at 
udskudt skat ikke indgår som en passivpost i regnskabet! Derved bliver egenkapital-
akkumuleringen = konsolidering + (beregnet skat – betalt skat) + løbende konjunk-
turændringer i Ø90 regnskaberne. I det omfang udskudt skat kan beregnes som vist 
ovenfor, er der tale om ganske betydelige beløb i de otte cases, som vist i tabel 2.3.  
 
Tabel 2.3. Udskudt skat i perioden 1995 – 2000 i tkr. 
    
Case   Udskudt skat EK ultimo 2000 Reel EK ultimo 2000 
    
S1 622 2.865 2.243 
S2 1.850 7.871 6.021 
S3 2.036 6.631 4.595 
S4 1.976 5.385 3.409 
S5 1.149 2.721 1.572 
S6 1.676 6.802 5.126 
K1 1.842 6.879 5.037 
K2 1.709 5.125 3.416  

 
 
Det er ikke så mærkeligt, at posten udskudt skat er størst hos S3 uden egen bedrift, da 
der ikke er afskrivninger på jord, og afskrivningerne på bygninger er mindre end an-
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dre afskrivninger som maskiner og inventar, der jo netop i udpræget grad udgør den-
nes aktiver.  
 
Udskudt skat er altså en reel og anseelig finansieringskilde i undersøgelsen. Såvel af-
skrivningsreglerne som virksomhedsskatteordningen er jo også direkte kreeret til at 
være finansieringskilde for enkeltmandsejede virksomheder. Det er tålmodig kapital, 
der ikke stiller samme krav til forrentning som andre typer kapital. Udskudt skat stil-
ler i princippet ikke krav om nogen som helst forrentning! Hvis det offentlige derfor 
yderligere vil støtte privat virksomhed, kan det ske via udskudt skat. Det kan være 
bedre afskrivningsmuligheder, eller mindre beskatning af opsparing i virksomheds-
skatteordningen. Deltagerne i undersøgelsen peger imidlertid entydigt på bedre opspa-
ringsmuligheder før etablering som det mest afgørende. 

2.5. Driftsledereffekt 

Den unge landmand har ingen eller kun begrænset indflydelse på de fire foregående 
faktorer. Han kan ikke frit vælge generationsskiftemodel, hvis ikke der er nogen gård 
at arve. Men han har dog andre spændende muligheder. Han kan heller uden videre 
skaffe en betydelig startkapital, men lidt kan han dog gøre ved at være sparsommelig. 
Han har slet ikke mulighed for at bestemme konjunkturerne, men må indrette sig efter 
dem. Skatten kan han heller ikke gøre så meget ved ud over at benytte de muligheder, 
der er. De foregående faktorer må den unge landmand altså mere eller mindre indrette 
sig efter. Men landmanden har en række valgmuligheder efter at have etableret sig for 
at trække bedriften i den ene eller anden retning. Disse muligheder har bund i land-
mandens målsætning og strategi. Et overordnet valg er, om han vil ekspandere eller 
prøve at nedbringe sin gæld. Eventuelt, hvordan han vil vægte de to hensyn. Hvis 
landmanden er ekspanderende er den største vægt lagt på investeringerne, og hvis han 
er konsoliderende lægges den største vægt på afdragene.  
 
Substitutionskurven i figur 2.1 afspejler posten: Til investering og afdrag. Jo større 
investeringer des mindre bliver der til afdrag på gælden. Den afviklende landmand er 
placeret for oven på kurven, den vedligeholdende er placeret midt i, og den ekspande-
rende landmand er placeret til højre på kurven. Landmanden kan endda være så eks-
panderende, at der slet ikke findes et likviditetsoverskud, men derimod et likviditets-
behov. For en sådan landmand vil der forekomme en skala forskydning nedad i dia-
grammet, så afdragene bliver negative, svarende til at  gældsætningen stiger. 
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Figur 2.1 er en overordentlig væsentlig principiel kurve i dette studium, thi den af-
spejler landmandens overordnede målsætning. Vil han konsolidere sin finansielle po-
sition ved at afdrage på gælden, eller vil han overvejende ekspandere?  
 
Figur 2.1. Likviditetsanvendelse 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kun to af svinebedrifterne har en explicit målsætning. Den første konsolidering, den 
anden vækst. De fire øvrige kan dog tydeligt måles på deres gerninger, selvom de ik-
ke udtrykker en explicit målsætning. Af kvægbedrifterne havde K1 den målsætning at 
blive tilstrækkelig stor til at opnå størrelsesøkonomi. Han mener, at ved at bygge en 
stor løsdriftsstald, bliver omkostningerne til pladserne pr. ko mindre. Så hans målsæt-
ning har været af ekspansiv karakter. K2 havde en explicit målsætning om at blive 
driftsleder mere end fodermester i sin stald for at opnå en arbejdsmæssig fleksibilitet. 
Det kræver en stor bedrift med flere ansatte, hvorfor dennes målsætning ligeledes var 
ekspansiv. 
 
Den viste substitutionskurve eftervises herunder i figur 2.2, idet kurven indeholder 
case S1, 2, 5 og 6, men ikke case S3 og 4. Forpagterens kapitalbinding og dermed 
gældsprocent er langt lavere end de andres. Derfor passer han ikke ind i substitutions-
kurven (ligesom han er atypisk i andre sammenhænge). Case S4 passer heller ikke 
sammen med S5, fordi dennes investeringer såvel som afdrag er mindre end case 4, 
hvilket igen tilskrives case 5’s høje renteudgifter. Kvægbedrifterne er heller ikke med, 

Investeringer 

Afdrag 
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thi de har nogle andre afdrags- og investeringsprofiler. Det betyder, at kurven er en 
principiel kurve, hvor den enkelte landmands præferencer kan indpasses.   
 
Figur 2.2. Observeret likviditetsanvendelse 
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Landmanden øverst til venstre (case S1) har efter eget udsagn, som den eneste, haft en 
egentlig afdragsstrategi. Og udsagnet passer altså med regnskabsdataene. Landman-
den næstnederst til højre (case S2) har derimod efter eget udsagn haft en udpræget 
vækst målsætning, også som den eneste. Nu har han imidlertid nået en størrelse, der 
gør, at han vil koncentrere sig om sin konsolidering fremover, siger han. 
 
Læg mærke til, at kurven ikke bedømmer bedrifternes konsolidering, men hvordan og 
hvor forskelligt de har anvendt deres likviditet. De mest ekspanderende bedrifter er 
således de to, der har bygget den største egenkapital op takket være stigende jordpri-
ser og større produktionsapparat der har kunnet skabe indtjening.  
 
Det kan ikke entydigt bedømmes, hvem der har gjort det bedst ud fra figur 2.2. Altså 
en given placering på kurven kan ikke foretrækkes frem for andre placeringer. Dette 
er i overensstemmelse med Modigliani & Miller om, at man ikke kan optimere gæld-
sætningen.  
 
Ovenstående har ikke beskrevet effektiviteten i driftsledelsen, men koncentreret sig 
om landmandens overordnede målsætning og strategi. Effektiviteten fremgår mere 
umiddelbart under konsolidering, hvor man kan sige, at konsolidering er en konse-
kvens af landmandens evne som driftsleder og af hans mål. Hvis ekspansion er et mål 
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i højere grad end afdrag, medfører det nogle interessante konsekvenser. Da ekspansi-
on er et mere eller mindre explicit mål for alle deltagerne i undersøgelsen, skal sam-
menhængen mellem ekspansion og konsolidering undersøges nærmere.  

2.6. Ekspansion 

Deltagerne i undersøgelsen har ekspanderet i vidt forskelligt tempo. De har alle fore-
taget strategiske investeringer, der går ud over vedligeholdelse af produktionsappara-
tet. De syv af dem har således købt jord eller en anden ejendom, mens den ottende 
(uden egen ejendom) har investeret i en meget anseelig maskinpark og har efter ejen-
domsbesøget erhvervet en ny bedrift. Herunder vises sammenhængen mellem de in-
vesteringer deltagerne har foretaget efter at have etableret sig og egenkapitalens vækst 
i perioden. Case S3 uden egen bedrift og med langt mindre pengebinding end de øvri-
ge er atypisk i næsten enhver henseende. Således også angående egenkapitalvækst i 
forhold til investeringerne, hvorfor han udelades i grafen i figur 2.3. Derimod er mæl-
keproducenterne begge medtaget. 
 
Figur 2.3. Sammenhæng mellem ekspansion og egenkapital i tkr. 
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Figur 2.3 har altså medtaget syv ud af de otte bedrifter. Det ses, at kurven er monotont 
stigende, hvilket viser en entydig sammenhæng mellem investeringer og udvikling i 
egenkapital. Placeringen på kurven følger ingenlunde generationsskiftemodellen. Så-
ledes ligger de to svineproducenter, der har overtaget efter faderen, i hver sin ende på 
kurven. Ekspansionens omfang kan i høj grad relateres til landmandens målsætning 
for vækst, der igen kan relateres til hans finansielle muligheder, der igen hyppigt kan 
relateres til hans familiære forhold. Ekspansionens omfang kan dog også i nogen grad 
være knyttet til praktiske muligheder, som spørgsmålet om en naboejendom er til 
salg.  
 
Ud fra figur 2.3 udledes den hypotese, at konsolidering stiger med ekspansionen un-
der forudsætning af adækvat driftsledelse. En anden konsekvens er, at også risikoen 
stiger. Netop konsolidering og risiko diskuteres i det følgende. 

2.7. Konsolidering 

Såvel konsolidering som risiko er umiddelbare mål for landmandens driftsledelse. 
 
Alle deltagerne har formået at skabe en god produktionsøkonomi. Produktiviteten ud-
trykt ved antal smågrise pr. årsso ligger således på mellem 22 og 25. Til sammenlig-
ning var landsgennemsnittet på 21 smågrise pr. årsso i 1998 og 1999. Også mælke-
producenterne ligger i den øvre ende. K1 producerer 8.264 kg mælk pr. ko og K2 
producerer 8.858 kg mælk pr. ko i 1999 mod et landsgennemsnit på 7.3083. 
 
De har alle været ekspansive. Dog i et meget forskelligt tempo.  
 
Konsolidering er opbygning af egenkapital eller positiv egenkapitalakkumulering. 
Konsolideringens store betydning for landbruget er mere specielt end generelt, idet 
konsolidering ikke benyttes i almindelig regnskabspraksis, for aktieselskaber, fx. Det 
skyldes, at vurderingen af en aktie langt overvejende tager udgangspunkt i indtjening 
og ikke i egenkapital. Hvis et aktieselskab udviser en utilstrækkelig indtjening og 
navnlig utilstrækkelig vækst, udgør egenkapitalen dog en basis for den nedre værdi. 
Så på den måde kan egenkapitalen i visse tilfælde være med til at holde hånden under 
aktiekursen. Men det normale er, at det er indtjening og vækst, der er de bestemmen-
de parametre for aktiekursen og dermed vurderingen af aktieselskabet. For enkelt-
mandsvirksomheder er egenkapitalen, og dermed egenkapitalandelen, af væsentlig 

                                                 
3
 Regnskabsstatistik Landbrug 1999, p. 53 og p. 45. 
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betydning, fordi den samlede kapital udgøres af gæld og egenkapital, som er kom-
plementære. Derfor er konsolidering en fornuftig styringsparameter at have i hænde 
for landbrugsbedrifter, men også for  enkeltmandsejede virksomheder i det hele taget. 
Dette indses også af virksomhedsskatteordningen, der netop har til formål at styrke 
egenkapitaldannelsen. Sådanne enkeltmandsejede virksomheder kunne altså lære no-
get af landbrugsregnskaberne. 
 
I landbrugsregnskaberne er egenkapitalakkumuleringen imidlertid forskellig fra den 
driftsmæssige konsolidering. Forskellen er konjunkturændringer og skattekorrektio-
nen. Konjunkturændringer findes både på aktivsiden og passivsiden. På aktivsiden er 
det hyppigt ejendommen, der stiger i værdi, og på passivsiden kan det være kursæn-
dringer i realkreditlånene. Disse var faktisk betydelige i begyndelsen af 80’erne. Da 
den beregnede skat ikke passiveres, sættes den reelle konsolidering i dette studium til 
at være lig med: rest til konsolidering + skattekorrektion. Det er netop dette beløb fra 
driften, som egenkapitalen vokser med. Og dette er vist nedenfor i tabel 2.4. 
 
Tabel 2.4. Reel driftsmæssig konsolidering i tkr.  
        
Case år 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Σreel kons. 
        
 S1 496 865 607 74 -201 316 2.157 
 S2 -586 1.361 782 24 1.171 1.324 4.076 
 S3 983 987 775 20 330 1.300 4.395 
 S4 468 1.082 841 353 -144 854 3.454 
 S5 184 939 788 -575 -129 408 1.615 
 S6 913 1.684 1.165 -539 218 1.393 4.834 
 K1 13 -92 -469 257 467 55 231 
 K2 52 -22 89 671 111 611 1.512  

 
 
Det mest iøjnefaldende resultat fra tabellen er den signifikante forskel på svinebedrif-
ternes driftskonsolidering og mælkeproducenternes. Men også mælkeproducenternes 
indbyrdes forskelle er tydelige, hvor ham med 8.800 kg mælk pr ko konsoliderer sig 
vægtigere end ham med 8.200 kg. Det må dog bemærkes, at mælkeproducenternes 
konsolidering er tilstrækkelig til at holde dem gående som going concern. De har kun-
net tjene penge nok til at investere i betydeligt omfang. De har så kunnet drage fordel 
af den værdistigning, der har været i den betragtede periode.  
 
Den betydelige konsolidering i alle svinebedrifterne er tegn på en adækvat driftsledel-
se, som også er nødvendig for udviklingen.  
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Case S1 er mindst med en balance ultimo 2000 på 8,5 mio. Han har været den mindst 
ekspansive i den undersøgte periode. Da han alligevel formår at skabe en god økono-
mi, er han et slående eksempel på, at det kan lade sig gøre at drive en rentabel bedrift 
med en størrelse på et encifret millionbeløb. Hans overordnede målsætning var ned-
bringelse af gældsandelen. Case S5 er, som den næstmindste, mere end 1½ gange så 
stor som case 1, hvorfor hans konsolidering ikke umiddelbart ser imponerende ud. 
Den lige så umiddelbare forklaring er hans store renteudgifter. Case S2 har ligesom 
case S1 overtaget efter faderen. Han er tre gange så stor som case S1 og dobbelt så 
stor som case S5. Hans målsætning var ganske modsat, nemlig ekspansion, og han har 
investeret over 19 mio. i den undersøgte periode. Voldsom ekspansion medfører store 
renteudgifter, men faderen var største kreditor i de første år og flink ved sønnen i de 
to dårlige år. Han har tjent så mange penge både gennem driften og på konjunkturge-
vinst, at den totale konsolidering overstiger renteudgiften markant.  
 
Case S3 har gjort det væsensforskelligt fra de andre. Han har hidtil kun investeret i 
besætning, maskiner og inventar. Derudover dog tillige en stald på fædrene gård. Jord 
og bygninger har han forpagtet, hvorfor hans investeringer har været signifikant min-
dre end de andres. Derfor har hans renteudgift været tilsvarende mindre. Hans forret-
ningsomfang har været af næsten samme størrelse som case S2, så med denne be-
skedne renteudgift er der virkelig blevet overskud til konsolidering. Han har i sær-
klasse forrentet aktiverne bedst.  
 
Case S6, driftsfællesskabet har samme forretningsomfang som case S2. Driftsfælles-
skabet har vist den mest imponerende driftskonsolidering af dem alle. Det viser at 
driftsfællesskab er en farbar vej, hvis man har viljen til samarbejde. Selv anfører de 
tre grunde til den forholdsvis store egenkapitalopbygning. For det første startede de 
ud med samlet 1,3 mio. i egenkapital. Det er nemlig stadigt muligt at spare 4. - 
500.000 op hver for sig. For det andet har de været tre til at arbejde og få ideerne, og 
har derfor ikke behøvet fremmed arbejdskraft. For det tredje har de specialiseret sig, 
så den ene har ansvaret for marken. Den anden for stalden og den tredje for admini-
strationen. 

2.8. Risiko 

I porteføljeteoretisk sammenhæng er risikoen defineret som standardafvigelsen på af-
kastet målt over en periode. Og leverageteorien foreskriver, at såvel afkast som risiko 
stiger med stigende gældsandel. Det skal undersøges, om dette budskab gælder for de 
seks svinebedrifter og de to mælkeproducenter. Tabel 2.5 viser gældsprocenten, den 
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totale risiko, driftsrisikoen og den finansielle risiko. Gældsprocenten er velkendt, 
men: 
 
Hvad forstås ved finansiel risiko, driftsrisiko og total risiko? 

Og hvordan skal niveauerne af dem helst være? 
 
Det er vanskeligt at svare præcist på, fordi der er tale om et nyt koncept inden for 
landbrugsøkonomi her i landet. Den totale risiko er målt som standardafvigelsen på 
egenkapitalforrentningen over perioden. Altså standardafvigelsen på seks års egenka-
pitalforrentning. Og egenkapitalforrentningen er resultat før skat i forhold til primoe-
genkapitalen for det enkelte år. Driftsrisikoen er standardafvigelsen på forrentningen, 
hvis bedrifterne var udelukkende selvfinansieret. Og den mest interessante af dem, 
finansiel risiko er beregnet som: 

 
Det ses, at hvis den finansielle risiko er nul, bliver driftsrisikoen lig med den totale 
risiko. Den finansielle risiko er altså en merrisiko ved at fremmedfinansiere, og den 
vokser med fremmedfinansieringens omfang. Det interessante er sammenhængen 
mellem gældsprocenten og den finansielle risiko, da driftsrisikoen ud fra porteføljete-
orien er uafhængig af finansieringen. 
 
Tabel 2.5. Sammenhængen mellem gældsprocent og risikomål 
     
Case Gældspct. Ultimo Total risiko Driftsrisiko Finansiel risiko 
     
S1 66 pct. 22,50 pct. 6,17 pct. 15,40 pct. 
S2 72 pct. 37,48 pct. 14,82 pct. 19,73 pct. 
S3 34 pct. 20,55 pct. 9,09 pct. 10,50 pct. 
S4 69 pct. 22,87 pct. 3,79 pct. 18,37 pct. 
S5 81 pct. 41,12 pct. 6,63 pct. 32,34 pct. 
S6 75 pct. 31,75 pct. 5,66 pct. 24,69 pct. 
K1 72 pct. 10,62 pct. 1,16 pct. 9,35 pct. 
K2 76 pct. 12,17 pct. 1,71 pct. 10,12 pct.  

 
 
Læg mærke til, at risikomålene er signifikant mindre for kvægbedrifterne end svine-
bedrifterne. Det afspejler svineprisernes langt større udsving end mælkepriserne. 
Tabellen viser en entydig sammenhæng mellem gældsandel og finansiel risiko inden 
for branchen4. For bedre at bedømme sammenhængen mellem de to størrelser, kan 

isikofinansielr
kodriftsrisi

ototalrisik +=
+
+

1
1

1
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branchen4. For bedre at bedømme sammenhængen mellem de to størrelser, kan den 
afbildes i et diagram for svineavlerne:  
 
Figur 2.4. Sammenhæng mellem risiko og gældsandel i svinebedrifterne 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 100

Gældsprocent

F
in

an
si

el
 r

is
ik

o

 

 
 
Landmanden der har forpagtet bedriften er placeret længst nede og til venstre. De an-
dre fem traditionelle ligner hinanden, fordi de har egen bedrift og dermed en mere ens 
regnskabsmæssig balance. De ligger næsten på en ret linie. Sammenhængen er kun 
stykvis lineær, idet en gældsprocent på nul resulterer i en finansiel risiko på nul. For 
de fems vedkommende er korrelationen så høj som 98,84 pct. Det er en meget høj 
korrelation, som kan være tilfældig. Men den kan også være generelt gyldig, fordi be-
drifterne ligner hinanden på balancen og på driften. Husk på, de er alle ude for de 
samme prisvariationer. Og de er alle driftsmæssigt effektive med mange grise pr. års-
so. Og de er alle etableret omkring 1995, så det er de samme udefra kommende varia-
tioner, de har mødt. Derfor er det ikke umuligt, at der kan påvises en tilnærmelsesvis 
stykvis lineær sammenhæng mellem gældsandel og finansiel risiko for bedrifter i 
samme kategori. Det er seks cases selvfølgelig utilstrækkeligt til at afgøre. Der kræ-
ves mange bedrifter, der alle har været i gang i fem år for at kunne udlede noget mere 
sikkert om det spørgsmål! Men der påvises en entydig sammenhæng mellem 
gældsandel og finansiel risiko i figuren. 

                                                 
4
 For kvægbedrifterne er 1999 valgt som ultimobalance, fordi 2000 er meget volatilt for begge be-
drifter på balancen. 
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Case 5, den øverstbeliggende landmand, er et slående eksempel på leverageteoriens 
gyldighed. Hvis han var finansieret udelukkende ved egenkapital ville den totale risi-
ko være langt mindre. Men da gældsandelen er betydelig og renteudgifterne derfor 
betydelige, er den finansielle risiko i særklasse størst. Dermed stiger den totale risiko 
betragteligt.  
 
Såvel væksten i egenkapitalen som risikoen vokser med voksende brug af fremmed-
kapital, og dermed med stigende gældsandel. Dermed efterviser analysen leverageteo-
rien. 
 
Ud fra diagrammet  kan afledes den hypotese, at også risikoen stiger med ekspansio-
nen. 
 
Niveauerne er umiddelbart vanskelige at forholde sig til, thi der findes ikke nogen 
referenceramme, fordi der er tale om et nyt og hidtil ukendt koncept i Danmark. Og 
fordi det er komplekst. Det er således svært at angive et passende risikomål for den 
enkelte landmand. Men givet er det, at unge landmænd står over for langt større risici 
end ældre. Heldigvis kan unge landmænd også som regel meget bedre styre store risi-
ci, fordi de er mere effektive. Men selv inden for gruppen af unge landmænd er der 
stor forskel på risikoen. Den landmand, der ekspanderer kraftigt, har nok en fornem-
melse af at løbe større risiko, end ham der hellere vil afbetale på lånene. Og det bevi-
ser ovenstående analyse helt entydigt. Som for alle mennesker har landmænd en for-
skellig risikoprofil. Hvis man er meget risikoavers, skal man nok slet ikke være svi-
neavler. Hvis man er lidt risikoavers, skal man være påholdende med at investere 
tungt. Hvis man er risikoneutral eller risikosøgende, skal man investere tungt. Ud fra 
ovenstående analyse vil det være farligt at angive niveauer for forskellige risikoaver-
sioner. Men de fundne niveauer er i fuld overensstemmelse med den profil interview-
et har givet indtryk af. De mest ekspansive har overhovedet ikke været bange for risi-
ko. Og undersøgelsen viser at deres risikoniveau er langt højere end de forsigtige.  
 
Læg også mærke til, at den afvejning, der teoretisk skulle være mellem driftsrisiko og 
finansiel risiko mellem brancherne, ikke kan genfindes i denne undersøgelse. Svine-
avlerne har både større driftsrisiko og finansiel risiko. Når deres driftsrisiko er større 
skulle de således teoretisk søge en mindre finansiel risiko! Men det gør de ikke. Svi-
neavlerne er altså alt i alt et risikovilligt folkefærd. Men på den anden side er det også 
svineavlerne, der tjener mange penge! 
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De udregnede risikomål i indeværende undersøgelse kan udgøre en referenceramme 
for fremtidige finansielle analyser. Altså anvendes til det, der kaldes benchmarking. 
 
Den risiko, der er behandlet i det foregående er en veldefineret og operationel risiko 
fra porteføljeteorien. Dertil skal iagttages risici, som ikke på samme måde kan opera-
tionaliseres. Hyppigt omtales sådanne risici som usikkerhed. I midten af 80’erne var 
landmændene udsat for en drastisk kursstigning på deres kreditforeningslån, altså 
konjunkturbestemt kursrisiko. Hvis gyllesepareringsanlæg slår igennem effektivt, fal-
der kravet til jordtilliggende måske. Da kan jordprisen tænkes at falde tilsvarende. 
Hvad er risikoen for at mælkekvoten bliver værdiløs? Der er således masser af  
ukvantificerbare risici! Det er usikkert vedblivende at drive landbrug uden egen ejen-
dom, da produktionsgrundlaget kan falde bort. Landmanden med forpagtningsmodel-
len har derfor, efter undersøgelsen er tilendebragt, købt en ejendom til 10,5 mio. 
Fremover vil hans nøgletal derfor i langt højere grad komme til at ligne de andres. 
Men det spændende er, at fremgangsmåden har akkumuleret så megen egenkapital, at 
han har kunnet købe en bedrift af den størrelse. 
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3. Diskussion og perspektivering 

Der er gennemført andre lignende studier af landbrugsbedrifters finansielle stilling og 
udvikling, som kort skal gennemgås her for at relatere dem til indeværende analyser.  
 
En rapport med titlen5: ’Lettelse af Landbrugets rentebyrde’ er en beskrivelse af  ud-
viklingen i bedrifternes finansielle stilling, men hviler ikke på noget teoretisk grund-
lag. Et udsagn fra rapporten er, at svigtende indtjening i landbruget skyldes en kom-
bination af stor gæld og en effektivitet under gennemsnittet. Hvis det er rigtigt, har 
sådanne landmænd store problemer, men kreditorerne har lige så store problemer. På 
den anden side kan sådanne landmænd afsløres. Derfor er dette udsagn så væsentligt, 
at det har dannet grundlag for en hypotese og en delanalyse i delprojekt 1. Udsagnet 
kunne ikke verificeres! Dog er de stærkt gældsplagede landmænd, med en gældspro-
cent på 100 eller derover, mindre effektive end gennemsnittet.   
 
Coward6 skriver, at en stærk balance udgør en væsentlig stødpude for mange land-
mænd i England, hvor gældsandelen er langt mindre end herhjemme. Indeværende 
studium støtter den betragtning, at en stor egenkapitalandel medfører en favorabel fi-
nansiel stilling.  
 
Rasmussen7 har behandlet gældsandelen teoretisk og viser ud fra leverageteorien, 
hvordan risiko og afkast stiger med stigende anvendelse af fremmedkapital. Der er 
dog tale om en teoretisk gennemgang baseret udelukkende på tænkte eksempler og 
ikke konkrete analyser. 
 
Rasmussen8 har efterfølgende gennemført en empirisk analyse, der i nogen grad byg-
ger på ovenstående analyse. I den empiriske analyse anvendes multiple regression på 
en population af landmænd, og det undersøges, hvordan landmændene anvender deres 
overskud. Han finder, at korrelationskoefficienterne er forholdsvis små. Altså der er 
ikke én dominerende forklaring, men mange forklaringer. Dette er en parallel til dette 

                                                 
5
 Lettelse af landbrugets rentebyrde: Betænkning nr. 1137 Landbrugsministeriet 1988. 

6
 Coward N. Farm Management 5 1993: Financial Management and Probity. 

7
 Rasmussen Svend: Finansiel gearing, Landbohøjskolen, 1991. 

8
 Rasmussen Svend: Use of income and financial behaviour on Danish Agricultural Firms. KVL 

1998. 
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studiums delprojekt 1, der viser, at kun alder har en stor korrelation med gældspro-
centen. Gældsandelen har altså mange årsager, der hver for sig ikke er afgørende.  
 
En artikel af Heshmati9 støtter resultaterne fra delprojekt 1 på nogle områder, men af-
viger på andre. Han undersøger også en række faktorers indflydelse på gældsandelen 
for små virksomheder i Sverrige (altså ikke landbrug). Heshmati kommer også frem 
til, at alder og gældsprocent er negativt korreleret i overensstemmelse med resultater-
ne fra delprojekt 1. Heshmati finder, at indtjening og gældsandel er negativt korrele-
rede, hvilket betyder, at overskuddet bruges til afdrag på gælden. Dette er i uoverens-
stemmelse med den finansielle teori, der tværtimod tilsiger, at meget rentable virk-
somheder kan tillade sig en stor gældsandel for på den måde at aflønne egenkapitalen 
bedre. Resultatet fra delprojekt 1 er da også, at der nærmest ingen sammenhæng er 
mellem indtjening og gældsandel. Dette forklares med, at de veletablerede konsolide-
rer, mens de unge landmænd investerer overskuddet, og den betragtning støttes enty-
digt af delprojekt 2! Her er det dem der tjener flest penge, der investerer mest. 
 
Én af de rapporter, der ligger til grund for indeværende studium er en rapport udar-
bejdet af de danske Landboforeninger.10 Rapporten begynder med at fastslå, at dansk 
landbrug er belastet af større renteudgifter end vore konkurrenter i EU. Derpå slår den 
fast, at der kan opnås betydelige egenkapitalforbedringer ved en reduktion af renteud-
gifterne. Og foreslår succession for alle som en mulighed for bedre finansiering. Et 
forslag som også er et resultat af indeværende undersøgelse. Rapporten slår mange 
ting fast, men hviler i øvrigt på et sparsomt teoretisk grundlag.   
 
Raaballe11 har undersøgt finansieringsproblemerne i landbruget og fundet, at ekstern 
egenkapital er vanskelig at fremskaffe, fordi eksterne investorer ikke vil være med. 
Og det begrunder Raaballe med, at eksterne investorer (aktionærer) må befrygte at 
komme i lommen på landmanden, hvilket skyldes, at de ikke får bestemmende indfly-
delse og at det er landmanden der besidder al informationen. Dertil kan lægges det 
faktum, at landbruget er en markedsform under fuldkommen konkurrence, hvorfor det 
er vanskeligt at score en overnormal profit. Det medfører, at det ikke er en favorabel 
branche at gå ind i for en ekstern investor. Ekstern egenkapital er derfor næppe nogen 

                                                 
9
 Heshmati Almas: The Dynamics of Capital Structure. SSE/EFI WP in Economics and Finance no 

440. 2001. 
10

 De danske Landboforeninger: Muligheder for forbedring af landbrugsfinansieringen, Axelborg 
1995. 

11
 Raaballe Johannes: Økonomi & Politik april 1999: Egenkapitalproblemer ved generationsskiftet i 
landbruget. 



 

 
34 SJFI Empirisk analyse af generationsskifter i landbruget 

farbar vej for landmanden at finansiere med. Raaballe peger derimod på forpagtning 
som en billig finansieringskilde. Dette er helt i overensstemmelse med forpagtnings-
modellen (case 3) i dette studium. Såvel forpagterens indtjenings- som risikosituation 
er bedre end de andres, der fra starten er selvejere.   
 
Christensen12 skiver, at der hyppigt er uoverensstemmelse mellem egenkapital og vi-
sioner, fordi der skal en vis egenkapital til at gennemføre visionerne. Udsagnet går 
dog ikke på etablerede landmænd, men på landbrugselevers opgavebesvarelse. I den 
forbindelse efterlyser Christensen nye modeller til generationsskiftet. Det kan være 
glidende generationsskifter, samarbejdsmodeller og selskaber som alle giver mulig-
hed for større egenkapital ved start, skriver Christensen. Netop glidende generations-
skifter (case S2 og S3) og samarbejdsmodeller (case S6) har vist sig særdeles effekti-
ve i dette studium, hvor de alle har genereret ca. fem millioner i egenkapitaltilvækst 
over den undersøgte periode. Det må dog gentages, at de traditionelle generationsskif-
temodeller stadig er fremkommelige, hvis landmanden er effektiv nok. 
 
I forlængelse af diskussionen af adækvate generationsskifte modeller skal det nævnes 
at den tidligere formand for svineavlerne i Danmark13 har udtalt, at han ikke kan fore-
stille sig en ung landmand kan fremskaffe så stor en egenkapital, at han kan overtage 
en af de store svinefarme i dag (en bedrift med en balance i størrelsesordenen 50 mio.  
kr.). Løsningen er derfor, siger Kent Skaaning, at den gamle svineproducent skal låne 
den unge pengene, eller sagt på en anden måde, glidende generationsskifte.  
 
Franks14 diskuterer tre metoder til at fastslå den finansielle stilling. Herunder finansiel 
stress eller finansiel bekymring. Af de tre fremhæves Melchiar’s metode at være den 
mest transperante, hvilket også klart fremgår af artiklen. Melchiar’s metode er et 
spændende, men ikke teoretisk funderet beslutningsstøttesystem. Der ligges nogle kri-
terier ind, og alt efter opfyldelsen af disse, karakteriseres landmandens finansielle si-
tuation. Fx: Hvis egenkapitalen > 50.000$, gæld/aktiverne < 40 pct., afkastningsgra-
den > 0, egenkapitalforrentningen > 0, så er den finansielle stilling god. Ud fra Mel-
chiar’s metode kan den finansielle stilling for alle otte deltagere i indeværende under-
søgelse betegnes som fair. Når den finansielle stilling ikke er god, skyldes det den hø-
je gældsandel. En sådan normativ behandling har dette studium afstået fra, idet der 

                                                 
12

 Christensen Johannes. Landbonyt juni 1993: Landbrugets iværksættere. 
13

 Kent Skaaning, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs vinterseminar december 2001 
14

 Franks Jeremy R. Journal of International Farm Management, juni 1999: Financial Assesment of 
Farm Businesses. 
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ikke er teoretisk dækning. Men betragtningen er da spændende, og kunne måske finde 
empirisk støtte, hvis et stort nok antal regnskaber blev analyseret. Alle Franks tre me-
toder savner dog risikobetragtningen. 
 
Alle de nævnte studier plus mange flere beskæftiger sig således med fragmenter af 
indeværende studium, hvorfor der kan henvises til dem. Men ingen af dem dækker 
den finansielle stilling og udvikling i forbindelse med generationsskifte og herunder 
alternative generationsskiftemodeller, som dette studium gør. Og ingen af de referere-
de studier dækker risikobetragtningen så intenst som dette studium. 
 
Delprojekt 1 koncentrerer sig om gældsandelen. Om hvad der er årsagen til den, og 
hvad den videre selv forårsager. En stor gældsandel er ikke ønskelig, men mange 
gange svær at komme uden om for en ung landmand. Imidlertid er nogle generations-
skiftemodeller mere adækvate end andre til at bringe gældsandelen ned på et accepta-
belt niveau. Dette er demonstreret i delprojekt 2, der analyserer den finansielle udvik-
ling af otte bedrifter efter generationsskifte. 
 
Caseanalysen i delprojekt 2 har analyseret en række økonomiske konsekvenser af de 
muligheder landmanden har haft, og de valg han derpå har gjort. Det har afstedkom-
met en række resultater. Da det er en caseanalyse, og da antallet af analyseenheder 
derfor er beskedent, har resultaterne ikke almen gyldighed, men skal ses som mulig-
heder. Disse muligheder vil således blive udtrykt som en række hypoteser herunder. 
Hypoteserne skal danne grundlag for delprojekt 3, hvor det skal gennemregnes, hvil-
ken generationsskiftemodel en ung landmand i en given situation bør vælge. 

3.1. Hypoteser fra delprojekt 2 

1) Den finansielle stilling afhænger af udgangspunktet! Altså høj aprioriegenkapital 
vil medføre større overskud og dermed bedre mulighed for at konsolidere. Denne 
konsolidering medfører endnu højre egenkapital og endnu større overskud etc., 
således at landmanden er inde i en opadgående spiral finansielt set. 

2) I etablerings- og opbygningsfasen er den betalte skat overkommelig.  
3) Udskudt skat er en gunstig finansieringskilde. 
4) Den driftsmæssige konsolidering afhænger af landmandens driftslederevner og 

målsætning.  
5) Ekspansion og afdrag på gæld er substituerende variable. 
6) Ekspansion og konsolidering er ikke substituerende variable. 
7) Ekspansion medfører derimod øget konsolidering.  
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8) Det belønner sig derfor at tage den kalkulerede risiko, som ekspansion medfører. 
9) Størrelse og konsolidering hænger nøje sammen. 
10) Såvel indtjening som risiko er større i svinesektoren end kvægsektoren. 
11) Såvel driftsrisiko som finansiel risiko er større i svinesektoren end i kvægsekto-

ren. 
12) Generationsskiftemodellen er afgørende for den finansielle udvikling. 
13) Konjunkturforløbet påvirker den finansielle udvikling. 
14) Anvendelse af fremmedkapital kan løfte egenkapitalforrentningen. Altså frem-

medkapital virker som løftestang (leverage) for indtjeningen. 
15) Hvis løftestangseffekten bekræftes, løftes risikoen tilsvarende. 
16) Jo større finansiel styrke, des større risiko tør man tage. Og hyppigt tager man 

den risiko.  
17) Den finansielle styrke kan i høj grad bero på ens bagland. Man behøver altså ikke 

nødvendigvis selv at besidde finansiel styrke for at ekspandere, blot faderen gør 
det. 

 
De opstillede hypoteser skal bruges ved udarbejdelsen af en generationsskiftemodel, 
der skal kunne belyse bedriftens finansielle udvikling under en række forskellige for-
hold. Blandt de otte cases er der præsenteret fem forskellige måder at generationsskif-
te på. Modellen skal derfor kunne tackle de fem måder og eventuelt også gerne sel-
skabsmodellerne, der er omtalt i næste afsnit. 

3.2. Formål med modellen 

Formålet med generationsskiftemodellen er at kunne beskrive den finansielle udvik-
ling ved alternative organiseringer af generationsskiftet. Da den finansielle udvikling 
ikke kan beskrives ved en entydig variabel, må modellen kunne håndtere flere side-
ordnede kriterier, hvoraf udviklingen i egenkapitalen og gældsandelen vil være cen-
trale. Men også andre økonomiske parametre kan være relevante. Her kan det måske 
komme på tale at skele til Melchiar, som jo har udviklet en spændende model.  
 
Ved at vælge  flere resultatvariable er der samtidig større mulighed for at tilgodese 
varierende informationsbehov. Landbrugets kreditgivere vil formentlig være interes-
seret i at få information om forholdet mellem gældsprocent og risiko ved anvendelse 
af forskellige generationsskiftemodeller og investeringsstrategier. Rådgivere og 
landmænd kan derimod tænkes selv at ville bruge modellen i forbindelse med en vur-
dering af konkrete investeringsplaner. Og for SJFI vil modellen kunne indgå i institut-
tets generelle myndigheds- og forskningsberedskab. 
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Krav til modellen 

Ud fra de opstillede hypoteser, kan der formuleres følgende krav til modellens princi-
pielle opbygning: 

1) Modellen skal være dynamisk, så den kan vise udviklingen over en årrække. 
Det kan en statisk model ikke. 

2) Modellen skal indeholde en række variable til beskrivelse af udgangssituatio-
nen.  

3) Modellen må indeholde en afbildning af væsentlige risikofaktorer 
4) Modellen skal vise forskellige konsekvenser, så som kapitalomkostninger og 

udvikling i gæld og egenkapital. Udvikling i finansiel risiko, driftsrisiko og 
total risiko. Samt udvikling i forskellige økonomiske nøgletal. 

5) Modellen bør indeholde et (måske simplificeret) skattemodul. Herunder vise 
betydningen af udskudt skat. 

6) Modellen skal kunne håndtere den valgte investeringsstrategi. 
 
Dertil kommer, at modellen måske skal kunne vurdere den finansielle udvikling og 
stilling på samme måde som Melchiar’s model. 
 
Modeltyper 

Som grundlag for dette studium har været benyttet Modigliani & Miller´s sætninger 
og en lang række andre investerings- og finansieringsteorier. Af disse har leverage 
modellen  været fremherskende, fordi den er operationel, hvilket udregningerne af ri-
sikomålene har vist. 
 
Der findes en række klassiske finansieringsmodeller. Eksempler er CAPM og Leve-
rage modellerne, se fx Levy & Sarnat (1999).  
 
Som den mest nærliggende mulighed skal der peges på simuleringsmodeller. Budget-
simuleringsmodeller er udbredte til belysning af mere helhedsorienterede problemstil-
linger, hvor der ikke på forhånd er krav om at skulle bestemme et entydigt optimum.  
 
På SJFI er der tidligere udviklet sådanne modeller, der simulerer den økonomiske og 
finansielle udvikling i en landbrugsbedrift. Christensens15 flerårig regnskabs-budget-
model med fem regnskabsår og fem budgetår kan være en model at bruge som basis. 
 
                                                 
15 Christensen Johannes: Økonomibeskrivelse og beregninger ved generationsskiftet. Indlæg ved 

seminar i Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 1986. 
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To andre relevante modeller er blevet i udviklet i projektet: Generationsskifte i gart-
nerier – Vurdering af generationsskiftemodeller, jf. Svendsen (1996). Den første mo-
del viser den regnskabsmæssige og finansielle udvikling i gartnerier, der er overtaget 
af den unge gartner ud fra anpartsmodellen. Og den anden model viser samme udvik-
ling når generationsskiftet har været traditionelt. I begge modeller skal indgå oplys-
ninger om startegenkapitalen, købsprisen, fremmedkapitalen, estimerede omsætnings-
tal og omkostninger, rentefod, inflationsfaktor, og afskrivningsprocenter. Begge mo-
deller tager udgangspunkt i nudriften og fremskriver med rente- og inflationsfaktorer.  
 
SJIRISK-modellen, jf. Skærlund og Jacobsen (1993), er i den forbindelse særlig rele-
vant, idet den kan simulere bedriftens samlede betalingsstrømme og samtidig belyse 
den likviditetsmæssige effekt af udvalgte risikofaktorer.  
 
Det kunne muligvis være interessant at udvikle et regel baseret beslutningsstøttesy-
stem i lighed med det præsenteret af Melchiar. 
 
Beslutningsstøttesystemer anvendes inden for mange fagområder i dag. Således fx 
ved revision, som er tæt på finansiering. Revisor henter i princippet information ud 
fra en risikomodel, der bygger på såvel konkrete stikprøveresultater som subjektiv 
vurdering. Det er denne subjektive vurdering der kan systematiseres ud fra et beslut-
ningsstøttesystem og derpå indsættes i risikomodellen. Beslutningsstøttesystemer er 
velegnede på områder, der ikke kan kvantificeres explicit, men som hviler på indika-
tioner. Det er derfor, at beslutningsstøttesystemet er regelbaseret. 

3.3. Det videre arbejde 

I denne undersøgelse har der været inddraget seks svinebedrifter og to mælkeprodu-
center, der er generationsskiftet på fem forskellige måder. Det har været fremtidsori-
enterede bedrifter, der vil kunne klare konkurrencen fremover. Derved er der påpeget 
en række fremkommelige måder at generationsskifte på. Men der findes også andre 
måder at generationsskifte på. En oplagt mulighed er en selskabsmodel. Her er det li-
ge meget, om det er A/S eller ApS. Der kan umiddelbart peges på tre åbenbare fordele 
ved selskabsmodellen. Den første er, at den udskudte skat kan blive stående i selska-
bet. Den næste er, at den unge landmand kun skal erlægge en pris for selskabet sva-
rende til den udregnede egenkapital, hvor eventualskatten altså fragår i den regn-
skabsmæssige egenkapital. Denne udregnede egenkapital vil som regel være en for-
holdsvis beskeden størrelse, i hvert fald i forhold til bedriftens samlede aktivmasse. 
Derfor kunne man forestille sig, at der er en reel mulighed for den unge landmand at 
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låne pengene i banken, hvis han selv kan fremvise en vis opsparet egenkapital. De to 
fordele er altså af finansiel karakter.  
 
Derudover er der et skatteaspekt for den sælgende part. Hvis han har haft aktierne el-
ler anparterne i over tre år bliver han beskattet i henhold til aktieavancebeskatningslo-
ven i stedet for personskatteloven. Det vil typisk betyde en skat på fortjenesten på 43 
pct. i stedet for over 60 pct.! Dette indebærer altså, at den sælgende landmand skal 
have omdannet bedriften i henhold til loven om skattefri virksomhedsomdannelse 
mindst tre år før salg. SJFI her kendskab til to cases, hvor de to ældre landmænd har 
omdannet fra privat virksomhed til henholdsvis A/S og ApS. De to bedrifter har ikke 
været omdannet til selskaber i tre år endnu. Men der er altså gjort klar til generations-
skifte. Et sådant generationsskifte har imidlertid ikke fundet sted, hvorfor de to cases 
ikke kan indgå i denne undersøgelse på nuværende tidspunkt, da de økonomiske og 
finansielle konsekvenser for den unge landmand, der overtager et selskab ikke har 
kunnet følges.  
 
I det videre arbejde er det sigtet at arbejde parallelt med dels gennemførelsen af nogle 
supplerende caseanalyser af generationsskifte ud fra selskabsmodellen, dels at påbe-
gynde de modelbaserede beregninger og analyser.  
 
En vigtig forudsætning for modelberegningerne er opstillingen af de relevante scena-
rier for generationsskifte for forskellige bedriftstyper. Det må her forventes, at det ik-
ke vil være arbejdsmæssigt overkommeligt at gennemanalysere alle de muligheder, 
der i praksis vil kunne forekomme, hvorfor der må ske en udvælgelse ud fra nogle re-
levanskriterier.  
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Bilag 

Case S1  

Ejendommen på overtagelsestidspunktet 

Bedriftsstørrelsen var 41 ha. Produktionen var slagtesvin. I forbindelse med overta-
gelsen blev stalden ombygget til 206 sopladser med nyt staldinventar. Det svarer til en 
produktion på ca. 4.800 smågrise. Smågrisene leveres til en slagtesvineproducent hver 
14. dag. Ud over smågrisene produceres korn, vinterraps og konservesærter. Bedriften 
blev på den måde gjort klar til generationsskifte inden det trådte i kraft. 
 
Generationsskiftets tilrettelæggelse 

Generationsskiftet foregår som en familiehandel fra far til søn i august 1994. Der var 
to udgangspunkter for beregning af overtagelsessummen. Det ene var det almindelige 
15 pct. nedslag i prisen i forhold til vurderingen. Det andet var en baglæns beregning, 
der har til formål at tilgodese faderen i  et tilstrækkeligt omfang, så han kan erhverve 
et parcelhus til i omegnen af én mio. kr. Ud fra de to hensyn er den endelige afreg-
ningspris blevet ca. 10 pct. mindre end vurderingen, oplyses det. Prisen for hele be-
driften blev fastsat som vist herunder: 
 
Fast ejendom   2.743.000 
Beholdning        70.000    
Besætning      235.000 
Maskiner og inventar  1.197.000 
I alt   4.245.000 
 
Kontantprisen inkl. kursregulering blev beregnet til 4.050.000 kr. 
 
Primo 1995 blev den regnskabsmæssige værdi af aktiverne vurderet til 4.865.000 kr., 
hvilket er 20 pct. over kontantværdien fire måneder tidligere. Landmanden havde in-
den erhvervelsen sparet 410.000 op på etableringskonto. Efter erhvervelsen var land-
mandens egenkapital 1.174.000 kr. primo 1995. Gældsprocenten var således 76 pct.  
 
Det blev besluttet at succedere i maskiner og inventar men ikke i bygninger. Faderen 
er således beskattet af 232.000 kr. i genvundne afskrivninger. Til gengæld får S1 fuld 
afskrivningsmulighed på bygningerne. 
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Udvikling 

I 1996 blev der tilkøbt en naboejendom på 30 ha. Efter salg af bygninger kostede dis-
se 30 ha ca. 1,4 mio. Erhvervelsen medfører en mulighed for produktionsudvidelse 
med 75 pct. Denne investering var således af strategisk karakter. Den samlede størrel-
se på 70 ha passer til S1’s maskinpark og tidsforbrug, så der på den måde skabes stør-
re harmoni.  
 
S1 har investeret i bevidstheden om ikke at øge gældsandelen for kraftigt. Landman-
den fortæller, at han ikke fører en bevidst investeringsstrategi, og han ikke har fastsat 
mål for hvor stor han ønsker at blive. Han har imidlertid en mere eller mindre fastsat 
finansieringsstrategi, idet han gerne vil konsolidere sig, men investerer dog, når inve-
steringen skønnes gunstig. Produktionen er tilrettelagt bevidst for at begrænse kapaci-
tetsomkostningerne. De beløber sig således til godt 100.000 kr. det første år. Jordtil-
liggendet på 70 ha tillader en højere produktion af smågrise. Men dette ville kræve en 
ekstra ansat og udvidelse af stalden. Dette vil på sin side igen øge kapacitetsomkost-
ningerne væsentligt. Faderen hjælper og inventaret er nyt. Af disse årsager holdes ka-
pacitetsomkostningerne nede på et minimum. Herunder vises S1’s produktionsstati-
stik efterfulgt af regnskabsstatistikken. 
 
Bilagstabel 1.1. Produktionsstatistik  
       
Produktionsomfang 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
       
Benyttet areal i alt 40 75 72 72 72 71 
Antal årssøer 198 199 197 195 193 194 
Antal smågrise prod. 4.310 5.035 4.658 4.571 4.371 4.614 
Smågrise/årsso 21,8 25,3 23,6 23,4 22,6 23,8  
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Bilagstabel 1.2. Regnskabsposter i tkr.  
        
Regnskabspost 1995 1996 1997 1998 1999 2000        Σ 
        
Bruttoudbytte 1.732 2.374 2.347 1.740 1.670 2.468  
Stykomk. 512 635 651 598 725 927  
Dækningsbidrag 1.220 1.739 1.696 1.142 945 1.541  
Kapacitetsomk. 144 116 177 198 228 563  
Afskrivninger 214 237 212 225 303 276  
Indtj. Før finans. 862 1.387 1.302 722 413 978  
Finansiering 285 308 295 238 326 314  
Indtj. Før skat 577 1.078 1.012 484 87 664  
Beregnet skat 254 481 441 199 32 273 1.408 
Privatforbrug 103 95 158 133 136 103 729 
        
Konsolidering 221 501 412 160 -80 290 1.502 
Til inv. og afdr. 654 1.038 775 251 78 524 3.320 
Investeringer 149 2.314 -493 616 1.635 495 4.716 
        
Likviditetsoversk 505 -1.276 1.268 -365 -1.557 29 -1.396 
Realkredit  400 1.276 -534 -121 256 -153 1.124 
Kassekredit -369 192 -355 -44 1162 24  
Debitorer -575   731 236 221  
Kreditorer 39 -191 -379 -202 -98 -122  
Likv.afstemning -505 1.276 -1.267 365 1.556 -29 1.396 
Aktiver ultimo 5.587 7.612 7.717 7.427 7.610 8.529  
Passiver ultimo 4.206 5.731 5.440 5.071 5.694 5.665  
Egenkapital ultimo 1.381 1.881 2.277 2.356 1.916 2.864   

 
 
Resultatvurdering 

Der har været positiv driftsmæssig konsolidering i alle årene på nær 1999, og den 
samlede konsolidering har været 1,5 millioner.  
 
Det første år investeres der ikke ret meget. Det næste år anskaffes en naboejendom, 
hvorfor investeringerne selvfølgelig er betydeligt større end det driften kan bidrage 
med. Det tredje år sælges bygningsparcellen derpå fra, hvorfor investeringerne bliver 
negative. Og i 1999 bygges en fravænningsstald. Likviditeten fluktuerer betydeligt. 
Dermed stiller den tilsvarende store krav til adgangen til finansiering.  
 
Et minus i posten likviditetsoverskud betyder nettolikviditetsfremskaffelse, altså et 
likviditetsunderskud, der har skullet finansieres, mens et plus betyder nettolikviditets-
anvendelse. De enkelte posteringer har ændret sig gennem perioden i de fem regnska-
ber. Derfor er de viste posteringer resultatet af forskellige sammenlægninger, og regn-
skabstallene er dermed  ikke alle direkte genfindelige i de seks regnskaber.  
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Det fremgår åbenbart af kapitalfremskaffelsen at S1 ikke har haft problemer med at 
skaffe kapital til sin ekspansion og dermed tilstrækkelig likviditet, fordi han driver en 
virksomhed, der i bund og grund er sund.  
 
Det ses, at likviditetsbehovet er dækket først og fremmest gennem optagelse af real-
kreditlån, men at kassekreditten, specielt i 1999 også har været brugt flittigt. I 1998 
og 1999 er debitorbeholdningen ligeledes reduceret med næsten én million kr. til næ-
sten at være nul i status det sidste år. Der kan således ikke hentes meget likviditet på 
den konto fremover. Tværtimod må det imødeses, at der skal bindes en smule likvidi-
tet på den konto, for der er grænser for, hvor stramt man kan presse sine debitorer. 
S1’s selvfinansieringsrate har været 70 pct., hvilket er meget tilfredsstillende, al den 
stund han har ekspanderet betydeligt med en samlet investering på 4,7 mio. i perio-
den.  
 
Trods en betydelig ekspansion har S1 alligevel været den mindst ekspansive af de 
seks svinebedrifter. Han har således langt hen ad vejen været selvfinansierende, idet 
det samlede likviditetsbehov har været så lav som 1,4 mio. S1 er den mest forsigtige 
af de seks deltagere og har som den eneste en bevidst konsolideringsstrategi. Regn-
skabstallene bekræfter denne forsigtige strategi, idet han konsoliderer samtidig med at 
han skaber en beskeden gæld og har et beskedent likviditetsbehov.  
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Case S2 

Ejendommen på overtagelsestidspunktet 

Bedriftsstørrelsen var 71 ha inkl. 11 ha tilkøbt jord. Ejendommen er vurderet til 5.190 
tkr. i offentlig vurdering. Men økonomikonsulenten værdiansætter den langt højere, 
da jordprisen er et pænt stykke over 100 tkr. pr. ha i området. 5,2 mio. er heller ikke 
meget i forhold til ejendommen ovenfor, der kun har godt halvt så meget jord, og 
hvor jordprisen er meget lavere. Produktionen var slagtesvin. Jorden har en god boni-
tet, og der dyrkes næsten udelukkende hvede. Det er bestemt ikke en ejendom under 
afvikling, da det hele tiden har været meningen at S2 skulle overtage.  
 
Generationsskiftets tilrettelæggelse 

Generationsskiftet foregår ligeledes som en familiehandel fra far til søn i 1995. Forin-
den forpagtes bedriften af faderen i 1993, for at se hvordan sønnen klarer det. Samti-
dig overtager sønnen besætning og maskiner. På den måde er der tale om en slags gli-
dende generationsskifte til forskel fra case 1. Inden etablering har den unge landmand 
en egenkapital på godt 2,2 mio. Prisen for hele bedriften blev fastsat som vist herun-
der: 
 
Fast ejendom   5.580.000 
11 ha ekstra jord     400.000 
I alt   5.980.000 
 
Man har således ikke benyttet 15 pct. fradraget ved familiehandler for at lette genera-
tionsskiftet. Da ville sønnen kunne have overtaget ejendommen til godt 4,4 mio. i ste-
det for godt 5,5 mio. På den anden side er det konsulentens vurdering at prisen villet 
have været en del højere i fri handel. Der er succederet i det hele, hvilket heller ikke 
er nogen fordel for sønnen. I den første case blev der ikke succederet i bygningerne. 
S2’s udviklingsstrategi er ekspansiv, hvorimod han ikke har nogen konsoliderings-
strategi som i første case. De to udvikler sig vidt forskelligt, hvilket fremgår tydeligt 
af regnskabstallene.  
 
Udvikling 

I etableringsåret købes der yderligere 17 ha jord til 1,6 mio. og der investeres 1,2 mio. 
i staldinventar. I 1996 købte faderen to ejendomme på tilsammen 38 ha. som S2 for-
pagtede. Derudover købte han selv 13 ha. I 1999 erhverves to ejendomme med hhv. 
20 og 37 ha og der forpagtes en større bedrift kyllingehus, der ombygges til svinestald 
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på S2’s regning. Der bliver således plads til i alt 450 søer. Den eksisterende stald på 
den fædrene gård er under renovering, så der bliver plads til 900 søer. Der er seks 
fuldtidsstillinger i alt på hele bedriften, hvoraf faderen er den ene. Fodermesteren er 
dybt involveret i alle planerne, og det overvejes, hvordan der kan opbygges et drifts-
fællesskab mellem de to. Det oplyses at arbejdstiden er ganske normal for alle medar-
bejdere. Det betyder at de seks medarbejdere erlægger 10.200 timer om året. Herun-
der vises S2’s produktionsstatistik: 
 
Bilagstabel 2.1. Produktionsstatistik  
       
Produktionsomfang 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
       
Areal i alt  90 146 158 158 214 
Heraf forpagtet  90 59 58 58 58 
Antal årssøer   320 336 343 437 
Antal smågrise prod.    6.642 7.641 7.660 
Antal slagtesvin   5.330 5.678 7.444 6.993 
Smågrise/årsso    19,8 22,3 17,5  

 
 
Bilagstabel 2.2. Regnskabsposter i tkr.  
        
Regnskabspost    År 1995     År 1996    År 1997      År 1998     År 1999      År 2000 Σ 
        
Bruttoudbytte 5.225 6.450 6.696 5.504 6.170 8.558  
Stykomkostninger 1.853 2.196 2.784 3.211 3.309 3.632  
Dækningsbidrag 3.373 4.254 3.912 2.293 2.860 4.926  
Kapacitetsomk. 1.084 1.133 1.302 1.298 1.516 1.697  
Afskrivninger 203 309 394 657 645 803  
Indtj før finansiering 2.085 2.812 2.216 337 748 2.427  
Finansiering  1.005 -813 -891 -652 -542 -1.243  
Indtjening før skat 1.080 1.999 1.325 -68 484 1.639  
Beregnet skat 494 906 584 0 183 684  
Privatøk. 163 251 217 223 -50 157  
Konsolidering 423 840 523 -292 350 798  
        
Til inv. og afdrag 799 1.643 1.078 187 1.388 2.100 7.197 
Investeringer 9.476 2.180 1.976 524 4.762 5.639 28.503 
        
Likviditetsoverskud -8.677 -537 -898 -337 -3.374 -3.539 -17.362 
Realkredit lån 4.155 2.763 -232 -385 1.154 9.261 16.716 
Kassekredit -463 -1.448 909 2.074 354 -1.069  
Debitorer 205   230 -488 66  
Kreditorer 4781 -780 220 -1.580 2.354 -4.717  
Likviditetsafstemning 8.677 536 898 339 3.374 3.541 17.365 
Aktiver ultimo 11.395 13.733 13.372 14.966 20.303 27.554  
Passiver ultimo 10.205 12.179 12.227 11.796 15.746 19.683  
Egenkapital ultimo 1.190 1.554 1.145 3.170 4.557 7.871   
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Resultatvurdering 

Bilagstabel 2.2 giver et rammende indtryk af forskellen på S1’s og S2’s investerings- 
og finansieringsstrategi. De umiddelbare tal tyder på en beskeden selvfinansieringsra-
te. I beregning af det vejede gennemsnit af selvfinansieringsraten indgår investerin-
gerne i ejendommen i etableringsåret, 1995, ikke for at kunne sammenligne med S1. 
Ligeledes indgår derfor heller ikke likviditetsposten: Til investering og afdrag i 1995. 
S2’s selvfinansieringsrate er da knap 34 pct., mens S1’s var godt 70 pct., altså godt og 
vel det dobbelte, og S2’s likviditetsunderskud over perioden er 12,5 gange så stort. 
Det fortæller om en ganske anden ekspansion. Ud fra likviditetsunderskuddet stilles 
store krav til adgangen til finansiering.  
 
Det fremgår af kapitalfremskaffelsen at S2 har brugt kreditorerne flittigt indtil år 
2000, hvor der tages næsten 10 mio. hjem i realkreditlån. Det er gældsbreve til fade-
ren og til føromtalte jordstykke. Det helt overordnede mål har været ekspansion, som 
har været en helt explicit målsætning. Og tallene viser, at han har gennemført målsæt-
ningen. På nuværende tidspunkt har han imidlertid nået en størrelse, så hans mål i den 
nærmeste fremtid er konsolidering, siger han.  
 
S2’s betydelige konsolidering medfører, at der absolut ingen problemer er med at 
skaffe finansiering. Altså, hvis foretagendet vurderes til at være sundt af kreditorerne 
herunder pengeinstitutterne, er der ingen finansieringsproblemer og likviditetspro-
blemer. Det fremgår tydeligt, at han ikke skal ud på det grå lånemarked eller benytte 
leasing eller andre krumspring. Finansieringen er regelret ligesom i første case. 
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Case S3 

Generationsskiftets tilrettelæggelse og udvikling 

I denne case har der faktisk ikke været nogen ejendom at overtage, idet S3 har forpag-
tet jord og bygninger indtil nu. Ligeledes er generationsskiftet endnu ikke fuldt tilen-
debragt. Denne case kan betegnes som et glidende generationsskifte mellem to tred-
jemænd, der på mange måder ligner de glidende generationsskifter i gartnerierne på 
Fyn behandlet af Svendsen 199616. Starten på generationsskiftet var forpagtning af en 
ejendom ca. ti år tidligere i 1991. Ejendommen blev renoveret med nyt og ændret 
staldinventar, og der blev indsat en ny svinebesætning.  Inventar og besætning blev 
S3’s ejendom. På den måde blev S3’s investeringer langt mindre end hvis han havde 
købt bedriften. Ejeren af ejendommen ville gerne se bedriften videreført af en kompe-
tent landmand. S3 fik forpagtningen, da han både ville forpagte bygninger og jord og 
på den måde fortsætte produktionen på gården. Den fortsatte produktion på gården 
sammen med ejerens forbliven på gården er et stort incitament for ejeren til at med-
virke til den form for generationsskifte i stedet for blot at sælge bedriften. Også på 
den måde, altså den gamle landmands incitament, ligner generationsskiftet de fynske 
gartnerier. Forpagtningsperioden blev aftalt til 15 år. I 1998 forpagtedes forældrenes 
ejendom. En ombygget stald, inventar og besætning er S3’s ejendom. I foråret 2001 
har S3 netop erhvervet en tredje bedrift til 10,5 mio. Det er meningen, at den første 
ejendom også skal erhverves på et tidspunkt, som endnu ikke er bestemt. Derudover 
er det også planen at overtage forældrenes ejendom på et givet tidspunkt.  
 
Med beskedne investeringer har S3 kunnet vokse betragteligt under den givne genera-
tionsskiftemodel. Herunder vises produktionsstatistikken for de seneste seks år. 
 
Bilagstabel 3.1. produktionsstatistik  
       
Produktionsomfang 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
       
Benyttet areal i alt 116 123 123 155 155 154 
Heraf forpagtet 116 123 123 155 155 154 
Antal årssøer 273 267 267 266 267 268 
Antal smågrise prod. 6.651 6.413 6.438 6.398 5.862 6.670 
Antal slagtesvin       2.496 6.274 
Smågrise/årsso 24,4 24,0 24,1 24,1 22,0 24,9  

 

                                                 
16

 Svendsen Søren: Generationsskifte i gartnerier, delrapport 11, SJFI, 1996. 



 

 
50 SJFI Empirisk analyse af generationsskifter i landbruget 

Produktionsstatistikken viser en meget konstant produktivitet på et højt niveau med 
24 grise pr. årsso undtagen 1999. Først i 1998 begyndte S3 produktion af slagtesvin. 
S3 betoner, at han først flytter smågrisene ved 40 kg i stedet for 30 kg, hvilket medfø-
rer en næsten ikke eksisterende dødelighed, fordi grisene er meget stærkere. 
 
Bilagstabel 3.2. Regnskabsposter i tkr.  
        
Regnskabspost    År 1995     År 1996    År 1997      År 1998     År 1999      År 2000      Sum 
        
Bruttoudbytte 3.703 3.861 4.405 4.960 5.067 6.507  
Stykomkostninger 1.176 1.214 1.388 2.036 2.057 2.508  
Dækningsbidrag        2.527 2.647 3.017 2.924 3.010 3.999  
Kapacitetsomk. 516 483 735 909   922 1.025  
Afskrivninger 326 377 572 767 661 768  
Indtj før finansiering 1.685 1.787 1.710 1.248 1.427 2.206  
Finansiering  -598 -548 -522 -712 -1.010 -925  
Indtjening før skat 1.087 1.254 1.213 660 537 1.474  
Beregnet skat 498 564 533 263 210 621  
Privatøk. 106 138 156 220 212 210  
Konsolidering 482 552 524  177 124 644  
        
Til inv. og afdrag 1.316 1.324 1.273 808 948 2.071 7.740 
Investeringer 906   791 2.030 2.426   699 1.072 7.924 
        
Likviditetsoverskud 410 533 -757 -1.618 249 999 -184 
Aktiver ultimo 4.705 5.723 7.274 7.559 8.158 10.039  
Banklån    2.682   1.000 -667  
Kassekredit -585     60   -676  1.288     179 215  
Debitorer      34   1.282    
Kreditorer 176  -628   -1.249 - 952  -1.429 -546  
Likviditetsafstemning -409  -534      757  1.618    -250 -998 185 
Passiver ultimo 2.646 2.683 3.792 4.155 3.918  3.408  
Egenkapital ultimo 2.059 3.041 3.482 3.404 4.240 6.631   

 
 
Resultatvurdering 

Bruttoudbytte og stykomkostninger viser overgang til egentlig slagtesvineproduktion i 
1998. Når det huskes, at 1997 var et godt år og 1998 et skidt år, bliver det atter indi-
keret, at der er penge at hente i leddet fra smågrise til slagtesvin. 
 
Da der ikke er investeret i jord, bliver gældspct. betydeligt mindre end normalt for 
nyetablerede landmænd. S3’s gældspct. udvikler sig fra godt 50 til 33 i den betragtede 
periode, mens den for mange andre nyetablerede varierer omkring 100.  
 
I 2000 ses det, at bruttoudbyttet er steget ca. 1,5 mio. kr. i forhold til året før. Finan-
sieringsomkostningen stiger ved udvidelse af produktionen. Dette skyldes øgede for-
pagtningsomkostninger, der er en underpostering i ”Finansiering i alt”. Finansierings-
omkostningerne i øvrigt viser en faldende tendens, hvilket skyldes, at S3 gradvist har 
afdraget på gælden de seneste 2 år, og dermed har lavere renteudgifter. 
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Der ses to modsatrettede virkninger af generationsskiftemetoden. For det første ser 
den vitterligt ud til at være holdbar på det generelle plan, fordi metoden er mindre ka-
pitalkrævende end umiddelbar overtagelse. Det var helt explicit denne egenskab om 
mindre kapitalkrav ved den type generationsskifte, der var formålet for gartnerne på 
Fyn! 
 
For det andet går S3 glip af konjunkturgevinsterne der har været set i området. Hertil 
skal også føjes to kommentarer. Den første er, at de stigende jordpriser er et lokalt 
fænomen, der medfører at området har landets højeste jordpriser. Den næste er, at S3 
netop har erhvervet en bedrift til 10,5 millioner for at nå at komme med på vognen. 
Dette gør hans økonomiske position ham i stand til i dag.  
 
Landmændene i case 2 og 3, der begge er fra samme lokalområde har altså fulgt to 
vidt forskellige strategier for at opnå en given egenkapital som er nogenlunde lige 
stor, i størrelsesordenen 7 millioner. S2 har ekspanderet voldsomt, men han vil nu 
koncentrere sig om at konsolidere sig i den nærmeste fremtid. Landmandens egenka-
pital i case 3 er hidtil stort set vokset gennem driftens konsolidering med en selvfi-
nansieringsrate på 98 pct., men han vil fremover investere i tre ejendomme. Den før-
ste har han netop erhvervet. Bilagstabel 3.2 viser, at S3 i de sidste 6 år gennemsnitligt 
har haft et yderst beskedent likviditetsunderskud på 31.000 kr. Dette skal ses i sam-
menhæng med at aktiviteten har været af næsten samme størrelsesorden som i case 2.  
 
Ud fra likviditetsunderskuddet stilles der langt mindre krav til adgangen til finansie-
ring end i de to første cases. Med nyerhvervelsen af bedriften til 10,5 mio. ændres det-
te krav naturligvis fremover. 
 
Det fremgår at kapitalfremskaffelse ikke har været noget problem for S3. Det fremgår 
yderligere at S3 har benyttet banken i stedet for realkreditinstitut. Dette er faktisk en 
væsentlig bemærkning. For det skyldes at realkreditinstitutter har svært ved at finan-
siere andre kapitalbehov end fast ejendom beliggende på egen jord, fordi sådanne ak-
tiver er vanskeligere at afgrænse og værdiansætte. Det skyldes igen, at man henholder 
sig til tinglysningslovens § 37 om fast og stedlig tilknytning af aktivet. Altså realkre-
ditinstitutterne skal være sikre på pantet! Budskabet til realkreditinstitutterne kunne 
derfor være, at de skulle udvikle andre typer af lånetilbud, der ikke i samme grad er 
baseret på pant i fast ejendom som de eksisterende lånetyper, hvis de vil med i finan-
sieringen af denne type generationsskifter.  
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En foreløbig konklusion er, at forpagtning er en overordentlig fremkommelig måde at 
generationsskifte på. Dette er fuldt i tråd med Johannes Råballe (Økonomi & Politik, 
april 1999). Det er derimod næppe en løsning på lang sigt pga. den usikkerhed for-
pagtning også medfører for den unge landmand.  
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Case S4  

Ejendommen på overtagelsestidspunktet 

På overtagelsestidspunktet var ejendommen ikke nedslidt, men på den anden side hel-
ler ikke kørt i stilling til direkte videreproduktion, og S4 vurderede, at der skulle inve-
steres massivt for at opnå en for ham tilfredsstillende standard. Ejendommen var på 
109 ha, og der var 180 søer + opdræt på ejendommen. Der var ansat to medarbejdere 
og det oplyses, at den gamle landmand var presset lidt økonomisk. Men ikke så me-
get, at S4 kunne overtage decideret favorabelt. 
 
Generationsskiftets tilrettelæggelse 

Generationsskiftet foregår som en fri handel i 1995. Prisen for hele bedriften blev 
fastsat som vist herunder: 
 
Fast ejendom   5.526.200 
Driftsbygninger  1.337.050 
Inventar   1.006.624 
Besætning   1.170.950  
Beholdninger      222.518 
I alt   9.263.342 
 
Landbrugsaktiverne er i alt vurderet til 8.736.000 ultimo året, hvilket er 525 tkr. min-
dre end anskaffelsesprisen. S4 har altså måttet betale markedsprisen, samtidig med at 
han ikke har arvet. Til gengæld er der ikke succederet i noget, som i første og anden 
case. Den største assistance S4 får, er, at faderen og en bror klarer marken for ham. 
Efterhånden har de tre opbygget et maskinsamarbejde. De behandler tilsammen 425 
ha. jord. Et sådant areal tillader store maskiner og en funktionel maskinpark. 
 
Direkte forespurgt om en finansieringsstrategi oplyser S4 at han stræber efter en posi-
tiv driftsmæssig konsolidering hvert år. S4 er bevidst om sin økonomi og siger selv at 
ud over økonomikonsulenten bruger han også banken som sparringspartner. De to an-
satte ved overtagelsen passede ikke ind i den fortsatte drift. Der er ansat en fuldtids 
fodermester og til stadighed en elev. Derudover er hustruen blevet medarbejdende hu-
stru. I alt skønner S4, at der arbejdes 7.000 timer årligt på bedriften. Der er ikke gjort 
synderligt meget ud af produktionsstatistikken i denne case, som det fremgår af pro-
duktionsstatistikken herunder. 
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Det økonomiske grundlag for videre drift for S4 er mindre end for de forrige, fordi 
han har overtaget ejendommen i fri handel. Det ses af at hans egenkapital ultimo 1995 
er 574 tkr., hvilket er mindre end de forrige. Der leveres ca. 4.000 slagtesvin og 4.000 
smågrise 
 
Bilagstabel 4.1. Produktionsstatistik   
       
Produktionsomfang 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
       
Benyttet areal i alt  107 107 142 142 142 
Heraf forpagtet  9 0 0 0 0 
Antal årssøer    230 280 268 
Antal smågrise prod.     5.600 8.060 
Antal slagtesvin        3.035 3.678  3.540 4.100 
Smågrise/årsso     20,0   

 
 
Bilagstabel 4.2. Regnskabsposter i tkr.  
       
Regnskabspost    År 1995     År 1996    År 1997      År 1998     År 1999      År 2000      Sum 
        
Bruttoudbytte 3.383 4.625 4.648 3.966 3.949 5.650  
Stykomkostninger 1.289 1.937 1.742 1.868 1.986 2.440  
Dækningsbidrag        2.094 2.688 2.906 2.098 1.963 3.210  
Kapacitetsomk. 589 668 854 760   807 856  
Afskrivninger 275 383 418 435 480 621  
Indtj før finansiering 1.230 1.637 1.634 903 676 1.733  
Finansiering  -537 -548 -545 -433 -748 -750  
Indtjening før skat 1.003 1.223 1.177 639 63 1.103  
Beregnet skat 443 532 503 253 1 456  
Privatøkonomi 241 219 210 223 231 235  
Konsolidering 320 470 465  163 -168 412 1.662 
        
Til inv. og afdrag 944 1.436 1.222 808 251 1.414 6.075 
Investeringer 9.521   831 2.725 1.980   2.518 770 18.435 
        
Likviditetsoverskud -8.577 605 -1.503 -1.173 -2.267 645 -12.270 
Realkredit  7.023 -104 -148 1.698 1.993 -252 10.210 
Kassekredit 799 -1.459 2.208 1 582 -727  
Debitorer 40 -77 105 118 8 78  
Kreditorer 715 1036 -661 -644 -316 256  
Likviditetsafstemning 8.577 -604 1.503 1.173 2.267 -645 12.271 
Aktiver ultimo 8.765 10.548 11.387 13.340 17.436 17.292  
Passiver ultimo 8.162 8.996 9.323 10.640 12.725 11.907  
Egenkapital ultimo 574 1.552 2.064 2.700 4.711 5.385   

 
 
Resultatvurdering 

Stykomkostningerne stiger markant fra 1995 til 1996, fordi produktionen udvides til-
svarende markant. Derpå holdes stykomkostningerne stort set i ro. 
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Stigningen i kapacitetsomkostningerne fra 1996 til 1997 svarer til stigningen i lønom-
kostningen til en mand ekstra ansat. 
 
Allerede her tegner der sig en forskel på S4 og de forrige, der ikke har den samme 
rentebyrde som S4 af forskellige årsager. I case 1 er ejendommen mindre, og den er 
overtaget fra faderen. Anskaffelsesprisen og dermed gælden er derved betydeligt 
mindre. I case 2 er ejendommen overtaget fra faderen og i de dårlige år slipper land-
manden billigt på lånene til faderen. I case 3 ejer landmanden ikke ejendom og har 
derfor en langt mindre gældsprocent. I denne case 4 derimod, er erhvervelsen sket på 
markedsvilkår mellem to tredjemænd, hvorfor gældsprocenten nødvendigvis må blive 
betydelig. 
 
Gennemgangen hertil viser en signifikant positiv konsolidering. S4 har ikke ekspan-
deret så massivt som S2, men mere end de to andre. Når den samme øvelse laves som 
for S2, altså holder etableringsåret uden for, bliver selvfinansieringsraten 58 pct.  
 
Den pæne egenkapital er opnået med et forretningsomfang der kun er mellem halvde-
len og totrediedele af landmændenes fra case 2 og 3. Dette kunne tyde på nogle fine 
nøgletal fra driften. Bilagstabel 4.2 viser et anseeligt likviditetsbehov, selvom der er 
blevet meget tilbage til investeringer og afdrag. Det skyldes generationsskiftemodel-
len med fri handel. 
 
Likviditetsafstemningen er af større betydning i case 2 og 4 end i case 1 og 3, fordi 
landmændene i case 2 og 4 har haft brug for langt mere likviditet end de to andre. Det 
ses også af deres mindre selvfinansieringsrater. 
 
S4 har dækket en større del af sit likviditetsbehov ved realkreditlån end de tre første. 
Men han har også haft mere brug for det, fordi han som den første af deltagerne har 
været ude på det frie marked efter sin bedrift. Der er intet der tyder på problemer med 
finansieringen, fordi bedriften er veldrevet. 
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Case S5  

Ejendommen på overtagelsestidspunktet 

Denne ejendom fremtræder som en going concern. Produktionsapparatet er i orden, 
fordi den oprindelige ejer ikke var en gammel men en yngre landmand, der havde 
tænkt sig at fortsætte. Det var svære rygproblemer, der medførte, at han blev nødt til 
at afhænde gården. Bedriftsstørrelsen var 39 ha med plads til 290 søer, som gav 6.500 
smågrise. Arealmæssigt var den således på størrelse med den første bedrift men med 
knapt 1½ gange så mange stipladser.  
 
Generationsskiftets tilrettelæggelse 

Generationsskiftet foregår som en fri handel mellem to tredjemænd i 1995. Generati-
onsskiftet ligner på den måde case 4, og tilfører derfor i sig selv ikke studiet en helt 
masse nyt. På den anden side er denne type generationsskifter meget almindelige, 
hvorfor det kan være nyttigt at konfirmere antagelserne fra case 4. 
Prisen for hele bedriften blev fastsat som vist herunder: 
 
Fast ejendom   5.525 
Inventar      533  
Besætning   1.134 
Beholdninger      174 
I alt   7.366 

 
Landbrugsaktiverne blev stort set vurderet til investeringsbeløbet: i alt 7.326 tkr. ul-
timo året. S5 måtte ligesom S4 betale markedsprisen. Til gengæld er der ikke succe-
deret i noget. S5’s startkapital var 500 tkr. overvejende fra etableringskonto + 200 tkr. 
i forskudsarv.  
 
Der er to ansatte. I alt skønner S5, at der arbejdes 5.500 timer årligt på bedriften. 
Ejendommen er nu på 71 ha, og der leveres ca. 9.000 smågrise, som det fremgår af 
produktionsstatistikken herunder: 
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Bilagstabel 5.1. Produktionsstatistik  
       
Produktionsomfang 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
       
Benyttet areal i alt  54 80 79 71 96 
Heraf forpagtet  18 18 18 0 25 
Antal årssøer  324 329 332 353 366 
Antal smågrise prod.  7.156 8.043 7.919 8.247 9.051 
Antal slagtesvin        
Smågrise/årsso  22,1 24,4 23,9 23,4 24,7  

 
 
Altså ikke helt ud så konstante produktionstal som S3, men ellers en høj produktivitet. 
Grundlaget for videre drift for S5 er ligesom S4 lidt mindre end for de forrige, fordi 
han har overtaget ejendommen i fri handel.  Det ses af, at hans egenkapital ultimo 
1995 er 591 tkr., hvilket er det samme som PF men mindre end de øvrige. 
 
Bilagstabel 5.2. Regnskabsposter i tkr.  
        
Regnskabspost    År 1995     År 1996    År 1997      År 1998     År 1999      År 2000      Sum 
        
Bruttoudbytte 2.242 3.603 4.225 2.895 2.933 4.392  
Stykomkostninger 923 1.354 1.547 1.545 1.376 1.811  
Dækningsbidrag       1.319 2.249 2.678 1.350 1.557 2.581  
Kapacitetsomk. 329 566 707 702   702 1.118  
Afskrivninger 195 188 241 259 245 449  
Indtj før finansiering 795 1.495 1.730 389 610 1.014  
Finansiering  -550 -627 -679 -739 -592 -597  
Indtjening før skat 555 1.030 1.166 -201 205 559  
Beregnet skat 231 444 495 0 77 215  
Privatøkonomi 141 68 283 223 213 219  
Konsolidering 183 519 388 -424 -84 124  
        
Til inv. Og afdrag 605 1.118 1.019 -330 110 858 3.380 
Investeringer 7.365   60 2.683 293   316 3.251 13.968 
        
Likviditetsoverskud -6.760 1.058 -1.664 -623 -206 -2.393 -10.588 
Realkredit  5.176 614 803 44 1.428 571 8.636 
Kassekredit 1.231 -1.785 953 885 -829 2.003  
Debitorer -24 -15 -88 68  16  
Kreditorer 376 128 -4 -374 -393 -196  
Likviditetsafstemning 6.759 -1.058 1.664 623 206 2.393 10.588 
Aktiver ultimo 7.777 8.965 10.710 10.363 11.172 14.153  
Passiver ultimo 7.185 7.242 8.093 8.786 9.118 11.432  
Egenkapital ultimo 592 1.723 2.617 1.577 2.054 2.721   

 
 
Resultatvurdering 

Umiddelbart efter etablering har S5 og S4 lige stor egenkapital. Men S4 udvikler sin 
egenkapital hurtigere, trods S5’s flotte produktionstal. Forskellen i deres økonomi vi-
ser sig allerede i omsætningstallene. Likviditetsafstemningen er ligesom for S4 af stor 
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betydning, fordi lånebehovet er anseeligt. Selvfinansieringsraten er ikke overvælden-
de med sine 42 pct., men der bliver heller ikke genereret så megen likviditet, ses det. 
 
S5 har ligesom S4 dækket en stor del af sit likviditetsbehov ved realkreditlån, fordi 
han har overtaget på det frie marked. Der er intet, der tyder på problemer med finan-
sieringen, fordi det er en veldrevet bedrift, der har konsolideret sig. 
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Case S6, driftsfællesskabet  

Ejendommen på overtagelsestidspunktet 

Bedriftens størrelse var oprindeligt 114 ha. med plads til 290 årssøer. Det var en be-
drift i pæn stand, men alligevel ikke i en tilstand som driftsfællesskabet ønskede sig. 
Jorden er af god bonitet, og der dyrkes meget hvede. 
 
Generationsskiftets tilrettelæggelse 

Denne overtagelse er et driftsfællesskab bestående af tre unge landmænd, der sammen 
erhverver en bedrift fra tredjemand til handelspris i 1995 til 9,2 mio. De tre er enige 
om, at det ville have været svært at løfte en så stor handel selv. Den ene havde opspa-
ret 700 tkr., den anden 480 tkr. og den sidste 220 tkr. I alt 1,4 mio. De to kunne der-
udover få YJ lån som nogle af de første i landet til driftsfællesskab. Prisen for hele 
bedriften blev fastsat som vist: 
 
Fast ejendom   4.800 
Beholdning      100 
Besætning   2.000 
Maskiner og inventar  2.300 
I alt   9.200 
 
I 1998 blev der tilkøbt en naboejendom på 13 ha, hvor stuehuset kom til at tjene som 
bolig for den ene af deltagerne. I 1999 blev der erhvervet endnu en ejendom på 71 ha, 
hvor stuehuset kom til at tjene som bolig for den tredje. Nu er den samlede ejendom 
på 198 ha. Og der produceres 10.500 smågrise, hvoraf de 9.500 videreføres i egne 
stalde til slagtesvin. Det oplyses, at der erlægges ca. 7.000 arbejdstimer om året. Der 
er ingen ansat, og i øjeblikket høstes med maskinstation. Den markansvarlige vil dog 
gerne have sin egen mejetærsker. Det er en klassisk diskussion i driftsfællesskaber, at 
den områdeansvarlige gerne vil tilgodeses i sit eget område, mens de øvrige er påhol-
dende. Netop denne diskussion er dog sund, fordi der skal  argumenteres stærkt for 
investeringerne.  
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Bilagstabel 6.1. Produktionsstatistik  
       
Produktionsomfang 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
       
Benyttet areal i alt 118 118 118 131 212 264 
Heraf forpagtet 5 5 5 5 15 66 
Antal årssøer  293 340 440 450 470 
Antal smågrise prod.  6.791 7.672 10.086 9.988 10.528 
Smågrise/årsso  23,2 22,6 22,9 22,2 22,4 
Antal slagtesvin  5.485 3.687 3.231 8.888 9.461  

 
 
Der føres ikke en bevidst udviklingsstrategi eller konsolideringsstrategi. Dog er det et 
mål at konsolidere hvert år. I udviklingsstrategien er man imidlertid opmærksom på, 
at der skal være harmoni mellem maskinpark jordtilliggende og arbejdstid. Hvis man 
derfor skulle have egen mejetærsker, skulle der ansættes en mand, hvad bedriften fak-
tisk godt kunne bære.   
 
Effektiviteten er ikke fuldt på højde med de bedste, men i de seneste to år får fælles-
skabet den fortjeneste med der ligger i at føre smågrisene frem til slagtesvin i stedet 
for at afsætte smågrisene.  
 
Bilagstabel 6.2. Regnskabspost i tkr.  
        
Regnskabspost 1995 1996 1997 1998 1999 2000        Σ 
        
Bruttoudbytte  6.123 5.870 5.288 6.713 8.992  
Stykomk.  2.488 2.486 2.564 3.584 3.722  
Dækningsbidrag  3.635 3.384 2.724 3.129 5.270  
Kapacitetsomk.  621 651 906 1.024 1.410  
Afskrivninger   571 772 707 900 1.034  
Indtj. før finans.  2.443 1.961 1.111 1.205 2.826  
Finansiering  -746 -647 -930 -1.299 -1.393  
Indtj. før skat  1.962 1.574 381 290 1.766  
Beregnet skat  890 706 176 139 764   
Privatforbrug  255 283 321 362 305   
Til konsolidering  818 584 -253 -211 697   1.635 
        
Til inv. og afdr.  2.253 1.936 169 927 2.441 7.726 
Investeringer  2.048 4.877 884 8.629 2.016 18.454 
        
Likviditetsoversk  205 -2.941 -715 -7.702 425 -10.728 
 Realkredit   55 -134 1.576 6.492 -196  
 Kassekredit  456 2.866 -760 1.302 -325  
 Debitorer  -200 19 -106 -111 34  
 Kreditorer  -106 190 5 21 62  
Likv.afstemning  205 2.941 715 7.704 -425  
Aktiver ultimo  11.480 15.683 15.118 24.283 26.713  
Passiver ultimo  8.566 12.002 12.626 19.979 19.911  
Egenkapital ult  2.914 3.681 2.492 4.304 6.802   
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Resultatvurdering 

Omsætningen falder fra 1996 til 1997 fordi mange af grisene sælges som smågrise i 
stedet for som slagtesvin. Omsætningen stiger igen fra 1998 til 1999, fordi fællesska-
bet atter går over til selv at producere mange slagtesvin. Det indikerer, ligesom oven-
for, at der ligger en merfortjenste i at bringe grisene helt frem til slagtning i forhold til 
at afsætte dem som smågrise. 1995 tallene er ikke med, fordi vi ikke har fået regnska-
bet. Men det gør heller ikke noget, når der ses på ekspansionen. Der ekspanderes kraf-
tigt med investeringer ud over etableringen på 18,5 mio. Det er næsten lige så meget 
som i case 2, hvor landmanden investerede 19 mio. Til gengæld bliver der i indevæ-
rende case genereret mere cash flow, så selvfinansieringsraten er 42 pct. mod S2’s 34 
pct. En del af forklaringen på det er, at fællesskabet ingen ansatte har og altså sparer 
meget i lønudbetalinger. Fællesskabet har på det seneste overhalet case 2 i produkti-
onsomfang og bruttoudbytte. Den driftsmæssige konsolidering var større i case 2, 
mens cash flowet er mindre. Det skyldes en meget mere aggressiv afskrivningsstrategi 
i indeværende case. Det skyldes igen delvist, at S2 havde succederet i faderens af-
skrivninger.   
 
Udviklingen i case 2 og case 6 ligner meget hinanden. I case 2 startes ud med en 
egenkapital, der er en lille million større og der sluttes af med egenkapital også ca. en 
million større. De investerer begge løbende kraftigt med hver i omegnen af 19 millio-
ner. De har begge godt 200 ha. under plov. Og de slutter begge af med ca. 450 års-
søer. I det seneste år dog med fællesskabet som lidt større. De to cases har altså for-
fulgt samme målsætning, men opnået målet med vidt forskellige strategier. Det kan 
der være mange grunde til. For personerne bag fællesskabet skyldes strategien ikke 
nødvendigvis ønsket om at gøre det på den måde. Det kan have været af simpel nød-
vendighed. Faktisk besad de hver især ikke nær samme position som S2. Og de har 
fortalt, at de følte de kunne komme længst ved at gå sammen. Udviklingen har i no-
gen grad bekræftet dem. Som personer har de hver især jo ikke opbygget nær samme 
egenkapital som S2. Som personer har de faktisk opbygget den mindste egenkapital i 
hele undersøgelsen. Men til gengæld har de opbygget en slagkraftig bedrift, der er lo-
vende for fremtiden. Det skal tilføjes, at som personer startede de også op med mindst 
egenkapital. 
 
Heller ikke fællesskabet har problemer med finansieringen overhovedet, fordi det er 
en sund bedrift. 
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Case K1  

Ejendommen på overtagelsestidspunktet 

I 1983 købte landmanden en mindre ejendom på 21 ha. til 640.000 kr. uden køer. Det 
var en naboejendom til den fædrene gård. I 1991 købtes yderligere en ejendom på 28 
ha. til 1.800.000 kr. med bygninger og uden køer, men med kvote på 253 tons. Gene-
rationsskiftet fra far til søn foregik i 1994.  Denne ejendom var på 75 ha. og havde 
130 køer. Yderligere købes i 1994 en ejendom på 15 ha. med en kvote på 263 tons til 
1 mio. kr. I 1997 købes to naboejendomme på 8 og 26 ha. til i alt 4 mio. med 52 køer 
og en kvote på 340 tons. For at finansiere erhvervelsen solgtes de 15 ha. fra før til 1,4 
mio. Det er således en meget ekspansiv mælkeproducent, der i dag ejer 225 malkekø-
er og 132 ha. jord.  
 
Generationsskiftets tilrettelæggelse 

Generationsskiftet er ikke entydigt familiegenerationsskifte eller fri handel. Det er 
faktisk begge dele, idet vejen for familiegenerationsskiftet allerede er beredt med er-
hvervelsen af de to første ejendomme. Ved overtagelsen af faderens ejendom handles 
der begge veje, idet faderen køber den ejendom, sønnen købte i 1991. I begge handler 
nedskrives købesummen med de lovlige 15 pct. i forhold til vurderingen. Dette sker 
for at minimere ejendomsavancebeskatningen, og sønnen får endog et tab i stedet for 
en avance. Ved overtagelsen af faderens ejendom sker der fuld succession. Den ejen-
dom, den unge landmand overtager fra faderen, er dog langt den største og mest vær-
difulde, hvorfor generationsskiftet i al væsentlighed må betegnes som et familiegene-
rationsskifte. Denne ejendom kostede i alt 6,7 mio.: 
 
Fast ejendom   4.300 
Beholdning      400 
Besætning   1.400 
Maskiner og inventar     600 
I alt   6.700 
 
Nu er den samlede ejendom på 132 ha. + 122 ha forpagtet jord, hvoraf en del er eng-
areal til græsning. Besætningen er 225 malkekøer, og der produceres ca. 130 slagte-
køer hvert år. Mælkekvoten er 1.734.000 kg og der produceres 1,8 mio. kg til salg om 
året. Produktionen er konventionel. 
 
Der er to ansatte, og hustruen arbejder på halvtid. Landmanden selv arbejder på over-
tid. Hans skønnede timeforbrug er på 3.000 timer, og det samlede tidsforbrug skønnes 
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til 7.500 timer. Der er ikke noget formelt samarbejde med andre landmænd ud over 
lidt samarbejde med faderen. 
 
Bilagstabel 7.1. Produktionsstatistik  
       
Produktionsomfang 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
       
Benyttet areal i alt 153 164 188 218 222 230 
Heraf forpagtet 48 58 64 96 96 100 
Antal årskøer 155 157 211 205 203 206 
Mælkekvote 1000 kg 1.100 1.224 1.605 1.529 1.565 1.733 
Kg mælk pr ko  8.069 8.520 7.658 8.264 8.270 
Antal slagtekalve 115 131 109 111 104 135  

 
 
Der føres ikke en bevidst udviklingsstrategi eller konsolideringsstrategi ud fra en ex-
plicit målsætning. Alligevel er det åbenbart, at landmanden er ekspansiv. Han er også 
omkostningsbevidst, idet han faktisk selv arbejder for to. I 1995 byggede han en ny 
løsdriftsstald til  ca. 3,5 mio. Stalden blev udvidet i 2000 til 325 pladser. Udvidelsen 
kostede godt 2 mio. kr. Landmanden fortæller selv, at den store stald kun koster 
totredjedele pr. plads i forhold til en stald med 100 pladser. Produktiviteten er god, 
idet den er 13 pct. højere end gennemsnittet vurderet som kg mælk pr. ko, da gennem-
snittet i 1999 er 7.308.   
 
Bilagstabel 7.2. Regnskabsposter i tkr.  
        
Regnskabspost 1995 1996 1997 1998 1999 2000        Σ 
        
Bruttoudbytte 4.577 4.390 5.425 5.390 5.583 5.698  
Stykomk. 1.437 1.766 1.700 1.497 1.430 1.447  
Dækningsbidrag 3.140 2.624 3.725 3.893 4.153 4.251  
Kapacitetsomk. 876 852 1.322 1.222 1.305 1.352  
Afskrivninger  332 585 673 657 677 891  
Indtj. Før finans. 1.932 1.187 1.730 2.014 2.171 2.008  
Finansiering -1.139 -1.044 -1.812 -1.510 -1.416 -1.579  
Indtj. Før skat 793 143 -82 504 755 429  
Beregnet skat 338 35 0 237 333 187   
Privatforbrug 442 235 387 186 258 281   
Til konsolidering 13 -127 -469 81 164 -39 -377 
        
Til inv. og afdr. 750 471 165 908 1.126 934 4.354 
Investeringer 4.529 -228 3.559 716 496 4.153 13.225 
        
Likviditetsoversk -3.779 699 -3.394 192 630 -3.219     -8.871 
 Realkredit  6.230 -505 2.656 -160 2.576 2677  
 Kassekredit -82 -24 68 156 -2.595 610  
 Debitorer -3.182 1.225 827 -418 -122 63  
 Kreditorer 812 -1.395 -156 230 -489 -131  
Likv.afstemning 3778 -699 3.395 -192 630 3.219  
Aktiver ultimo 14.638 16.383 17.838 19.472 20.403 24.660  
Passiver ultimo 12.540 13.250 15.992 15.753 14.622 17.781  
Egenkapital ult 2.098 3.133 1.846 3.719 5.781 6.879   
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Resultatvurdering 

Det umiddelbare indtryk fra tabellen er, at variationen i bruttoudbyttet er langt mindre 
for mælkeproducenten end for svineproducenterne. 
 
Med en aktivmasse på lige ved 25 mio. ultimo 2000 er mælkeproducenten i samme 
størrelsesorden som de to største svineproducenter i undersøgelsen. Der er ringe tvivl 
om, at mælkeproducenten, ligesom svineproducenterne, er blandt de mest effektive i 
landet. Han er udvalgt ud fra dette kriterium, og en sammenligning med Regnskabs-
statistik Landbrug viser, at han ligger i toppen både størrelsesmæssigt og produkti-
onsmæssigt. 
 
Den reelle konsolidering, altså driftsmæssig konsolidering plus skattekorrektion, er 
250.000 kr. over alle årene, hvilket faktisk er det samme som ingen driftsmæssig kon-
solidering. Imidlertid tjenes der tilstrækkeligt til massive investeringer. Han kan såle-
des holde sin virksomhed i gang som en going concern. Og der ser ikke ud til at være 
nogen umiddelbar fare for ikke at kunne fortsætte, da egenkapitalen er næsten 7 mio. 
Egenkapitalen er opnået ved værdistigninger, idet de indkøbte bedrifter alle er købt 
billigere end den nuværende vurdering. De første er købt billigt, fordi tiden var til det, 
og faderens ejendom er erhvervet billigst muligt, fordi generationsskiftet var i fade-
rens naturlige interesse. Der er to modsatrettede bemærkninger til egenkapitalen. For 
det første er egenkapitalen næppe ansat for højt, idet fast ejendom er ansat til knap 13 
mio. incl. bygninger. Og med en jordpris på den anden side af 100.000 pr. ha. er den 
vurdering i underkanten. For det andet er mælkekvoten ansat til lige ved 5 mio., hvil-
ket er den handelspris, den kan indbringe. Men som på den anden side er usikker på 
lang sigt. Det er meget usikkert, hvor mange år mælkekvoten skal afskrives over.  
 
I modsætning til de seks svineavlere har denne landmand stået over for finansie-
ringsproblemer, der dog kunne overkommes, oplyser han. DLR ville ikke finansiere 
hans seneste stald, hvorfor låneporteføljen blev omlagt til Nykredit. De ville imidler-
tid finansiere så meget, så også den løse gæld kom til at indgå i finansieringen.   
 
Konklusionen er, at driften ikke genererer noget nævneværdigt til konsolidering, men 
på den anden side tilstrækkeligt til at holde bedriften kørende og endog til ekspansion. 
Men tiderne har medført værdistigninger på aktiverne, der har genereret en egenkapi-
tal i samme størrelsesorden som de bedste svinebedrifter, der dog primært har konso-
lideret sig over driften.  
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Case K2  

Ejendommen på overtagelsestidspunktet 

Efter uddannelse som agrarøkonom kom landmanden til en stor bedrift med 2200 søer 
og 500 ha jord, hvor han kom til at stå for markdriften i 1994. I 1995 ringer en nabo 
til forældrene, at gården er til salg og opfordrer landmanden til at købe. Gården over-
tages i november 1995. Der er 40 køer og en mælkekvote på 290 tons og 40 ha. jord. 
Prisen for det hele er 3,3 millioner. Bygningerne er nedrivningsmodne og værdiansæt-
tes til 0.  
 
Generationsskiftet har således været fri handel mellem to tredjemænd. Den unge 
landmand havde selv sparet 450 tkr. op på etableringskonto. Nykredit finansierede det 
hele op til 70 pct. uden spørgsmål, og Sparekassen Himmerland finansierede resten. 
 
Bedriftens udvikling 

Den unge landmand havde allerede en overordnet målsætning klar ved erhvervelsen 
af bedriften. Han ville kunne leve en mere normal tilværelse end generationen før 
ham. Han ville ikke begynde dagen meget tidligt ved selv at stå op og malke. Det be-
tød vækst i tilstrækkeligt omfang til at kunne ansætte folk. Bedriften var velegnet på 
den måde, at bygningerne ikke var noget værd, hvorfor der skulle opføres en ny ko-
stald. Der kunne købes en ekstra kvote op til 560 tons for 1,20 kr./kg. Faderen havde 
70 køer. I foråret 1996 blev der købt en anden gård med 33 ha og 50 køer med en 
kvote på 360 tons for 3,1 millioner. Dertil købtes et stykke jord på 13 ha. Følgende 
blev der bygget en ny stald til 6 millioner og indsat 150 malkekøer i stalden med 
plads til 220 køer. 
 
Sidst er der tilkøbt en gård på 205 ha med 200 malkekøer og 240 stykker opdræts-
kvæg med en kvote på 1,2 millioner kg. Bygningerne er slidte med stadigt brugbare. 
Der er en ny lade på gården. Denne sidste erhvervelse indgår ikke i analysen, men 
nævnes for at vise, at landmanden er meget ekspansiv. I dag har han 258 ha jord. Ny-
kredit og DLR har begge vurderet den samlede bedrift til 39,4 hhv. 39,1 millioner i 
dag. Faderen er næsten lige så stor med en balance på 35 millioner. Der har ingen fi-
nansieringsproblemer været overhovedet. Men den unge landmand er helt bevidst om, 
at faderens store kreditværdighed har smittet af på ham. Han har så at sige arvet fade-
rens good will. 
 
Landmanden har ingen maskiner selv. Dem har faderen, og der er et intensivt samar-
bejde mellem de to. Faderens maskiner passer jorden: i alt 520 ha. Det er dog den un-
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ge landmand der er driftsleder på de samlede jordlodder. Ligesom han har det over-
ordnede ansvar for løsdriftsstalden. Foruden landmanden og faderen er der syv ansat-
te. Det samlede timeforbrug er ansat til 21.000 timer. Produktion af 1.200 slagtekalve, 
som faderen har ansvaret for, er stillet op på faderens gård. Det intensive samarbejde, 
faderens store good will og den sparring, der finder sted mellem de to er uvurderlig 
for den unge landmand. 
 
Bilagstabel 8.1. Produktionsstatistik  
      
Produktionsomfang 1996 1997 1998 1999 2000 
      
Benyttet areal i alt 41 143 147 150 158 
Heraf forpagtet 0 99 100 102 110 
Antal årskøer 55 165 192 166 194 
Mælkekvote 1000 kg 554 1.409 1.437 1.459 1.488 
Kg mælk pr. ko 7.303 7.797 8.277 8.858 8.631 
Antal slagtekalve 27      

 
 
Bilagstabel 8.2. Regnskabsposter i tkr.  
       
Regnskabspost 1996 1997 1998 1999 2000        Σ 
       
Bruttoudbytte 1.515 4.122 4.906 4.542 5.430  
Stykomk. 411 1.396 1.519 1.684 2.091  
Dækningsbidrag 1.104 2.726 3.387 2.858 3.339  
Kapacitetsomk. 270 802 900 1.027 1.143  
Afskrivninger 97 488 437 450 429  
Indtj. Før finans. 737 1.436 2.050 1.381 1.767  
Finansiering -496 -1.191 -1.202 -1.157 -1.160  
Indtj. Før skat 255 245 994 479 896  
Beregnet skat 104 108 421 191 376   
Privatforbrug 193 149 250 265 254   
Til konsolidering -43 -11 323 13 265 547 
       
Til inv. og afdr. 243 583 1.119 592 1.032 3.569 
Investeringer -7.754 -1.424 -189 -698 -213 10.278 
       
Likviditetsoversk -7.511 -841 930 -106 819     -6.709 
 Realkredit  3.431 2.639 -26 -158 -193  
 Kassekredit 87 424 398 239 -696  
 Debitorer -1.431 125 -711 268 53  
 Kreditorer 5.498 -2.346 -591 -243 17  
Likv.afstemning 7.500 842 -930 106 -819  
Aktiver ultimo 8.310 9.352 13.519 14.496 15.269  
Passiver ultimo 10.866 11.579 11.159 11.138 10.144  
Egenkapital ultimo -2.556 -2.228 2.360 3.357 5.125   

 
 
Der føres en bevidst udviklingsstrategi ud fra en explicit målsætning om selv at få en 
almindelig arbejdsdag ved at uddelegere meget af det fysiske arbejde. Alligevel er det 
først i 2001 at der virkelig sker en voldsom ekspansion. Det skyldes, at en landmand 
ikke blot kan ekspandere efter egne ønsker, men langt hen ad vejen er underlagt den 
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vigtige udefra kommende forudsætning, at der er en bedrift til salg. Produktiviteten 
udvikler sig bemærkelsesværdigt positivt, og er 21 pct. højere end gennemsnittet i 
1999, hvor den ganske vist også topper. 
 
Resultatvurdering 

Produktiviteten udvikler sig bedre end for K1. Man skal nok være varsom med enty-
digt at vurdere produktivitet ud fra gennemsnitsydelsen, da mange andre faktorer kan 
spille ind. Men produktiviteten er overbevisende. Landmanden formår også samlet at 
opnå en konsolidering, der er 900 tkr. højere end K1. Der er helt givet også store 
samarbejdsfordele med faderen. Den samlede mælkeproduktion ligger eet sted og op-
dræt af slagtekalve et andet sted. Derudover har faderen alle maskinerne, og der dri-
ves et samlet areal på mere end 500 ha.  
 
I 2001 har landmanden netop udvidet betragteligt med købet af en 200 ha stor gård 
med 200 malkekøer. Han er dermed oppe på en samlet balance på 39 millioner og er 
dermed den største landmand overhovedet i undersøgelsen.  
 
Ekspansionsmæssigt ligner han meget svineproducenten fra case 2. Denne havde også 
faderen i baghånden. Landmanden anfører selv fordelen ved at have faderen i bag-
hånden. Han kan ekspandere kraftigere af to årsager. Faderens kreditværdighed går så 
at sige i arv til sønnen. Så kreditinstitutterne vil finansiere hans ekspansion. Han kan 
tillade sig større risici, end en ung landmand, der kun har sig selv. Han har faderen, 
som jo selv har udvist stor dygtighed, som sparringspartner. Og endelig har han fade-
ren som samarbejdspartner. Aktuelt er det af stor værdi, at den unge landmand ikke 
behøver nogen maskinpark. Både likviditetsmæssigt og rentabilitetsmæssigt. 
 
Som den forrige landmand er den samlede driftsmæssige konsolidering beskeden. 
Men da både mælkekvote og jord er steget betragteligt i værdi, har landmanden opar-
bejdet en betydelig egenkapital.  
 
Konklusionen er overordnet set den samme, at driften ikke genererer noget nævne-
værdigt til konsolidering, men på den anden side tilstrækkeligt til at holde bedriften 
kørende og endog til ekspansion. Men tiderne har medført værdistigninger på aktiver-
ne, der har genereret en betydelig egenkapital, som sandsynligvis vil være noget stør-
re året efter, altså ultimo 2001. Det er imidlertid langt hen ad vejen eksterne forhold, 
der har skabt egenkapitalen. 
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