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Forord 

I nærværende rapport fremlægges resultaterne af en opgave, der er udført for Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeris departement. 

Formålet med opgaven har været at belyse omfanget af udenlandsk ejerskab af danske landbrug og af dansk 

landbrugsjord. 

Arbejdet med udredningen er udført sideløbende med projektet Fremtidens ejerformer i dansk landbrug – 

udfordringer og løsninger, finansieret af Forenet Kredit. Synergien mellem disse to projekter har medført, at 

det har været muligt at fremskaffe data til dette projekt. 

Vi vil gerne takke Steen Eiberg-Jørgensen, Kontoret for Erhvervsstatistik, Frank De Wett Brodersen, Erhvervs-

indberetning og –registre og Birgitte Brøndum fra Forskningsservice, alle fra Danmarks Statistik, for at være 

behjælpelige med at fremskaffe relevante data. Og vi vil gerne takke Steen Eiberg-Jørgensen og Henrik Bol-

ding Pedersen, sidstnævnte fra Kontoret for Fødevareerhverv, for at give feedback på en foreløbig version af 

udredningen. Rapporten er internt kvalitetssikret af Henning Otte Hansen, IFRO.  

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement har haft udredningen i høring. Der har ikke væ-

ret tilknyttet en følgegruppe til projektet. 

Ansvaret for rapportens indhold og konklusioner er alene forfatternes. 

Marts 2021 
  



2 
 

Indhold 

1. Baggrund................................................................................................................................................ 3 

1.1 Formål ................................................................................................................................................ 4 

1.2 Afgrænsning....................................................................................................................................... 4 

2. Data og metode ..................................................................................................................................... 5 

3. Resultater .............................................................................................................................................. 6 

3.1 Organisering af ejere af ejendomme med arealer i GLR-registeret .................................................. 7 

3.2 Ejere af ejendomme – statsborgerskab ............................................................................................. 7 

3.3 Bopælsland og CPR-nummer ............................................................................................................. 8 

3.4 Ejere uden oplyst statsborgerskab og med bopælsland ................................................................... 9 

3.5 Landbrugsjord ejet uden kendskab til statsborgerskab eller bopælsland ...................................... 10 

3.6 Landbrugsjord ejet af udlændinge .................................................................................................. 12 

4. Landbrugsjord på lidt større ejendomme............................................................................................ 12 

5. Landbrugsvirksomheder ejet af udlændinge ....................................................................................... 13 

6. Diskussion ............................................................................................................................................ 15 

7. Konklusion ........................................................................................................................................... 15 

Referencer ....................................................................................................................................................... 17 

Bilag A – Virksomheder repræsenteret i Det Europæiske Koncernregister .................................................... 18 

Bilag B – Udvalgte tabeller for 2018 ................................................................................................................ 19 

 

 

  



3 
 

1. Baggrund 

Danmarks Statistik (DST) har tidligere udarbejdet en analyse af udenlandsk ejerskab af landbrug og land-

brugsjord for det daværende MFVM (Danmarks Statistik, 2020). Den analyse var opdelt på ejere af virksom-

heder, der er landbrugsaktive, og på ejere af landbrugsjord (jord som er med i det generelle landbrugsregister 

(GLR)). Analysen fra DST er baseret på 2018-tal.  

Nærværende undersøgelse af omfanget af udenlandsk ejerskab af danske landbrug og landbrugsjord er dels 

en udvidelse og dels en opdatering af analysen fra Danmarks Statistik. Denne analyse vedrører primært 2019, 

som er de nyeste tilgængelige data. Udvalgte tal fra 2018 er vedlagt som bilag. Derudover er der mere fokus 

på opdeling af typer af udlændinge med ejerskab i dansk landbrug.  

Udenlandske landmænd har i mange år købt landbrugsjord, etableret sig og integreret sig i det danske sam-

fund. Velkendt er blandt andet den store gruppe af nederlandske landmænd, især mælkeproducenter. Denne 

udvikling har været til stede inden liberaliseringerne af Landbrugsloven. 

Landbrugsloven havde i mange år erhvervelsesbetingelser, som blandt andet indeholdt bestemmelser om 

uddannelseskrav og bestemmelser om, at selskaber ikke måtte eje landbrugsjord. Disse regler er blevet lem-

pet ad flere omgange, og det blev tilladt for selskaber at eje landbrugsejendomme i forbindelse med libera-

liseringen i 2010. En yderligere liberalisering i 2014 (med effekt fra 2015) sløjfede kravet om, at der skulle 

være en landmand som ankermand i selskabet.  

Udlændinge, som investerer i landbrug for at opnå bopæl og beskæftigelse inden for dansk landbrug, repræ-

senterer én type udenlandske investeringer, der ikke har været restriktioner mod. Udlændinges investeringer 

i dansk landbrug via selskaber er blevet en muligheder i nyere tid. Disse investorer har muligvis alene kapi-

talinteresser og ikke nogen intention om at blive bosiddende eller beskæftiget inden for dansk landbrug. De 

repræsenterer dermed en anden type udenlandske investeringer. Den nærværende undersøgelse forsøger i 

højere grad at nuancere dette.  

Begrebet udlændige er dog ikke særlig veldefineret. I denne analyse anvendes indikatorerne statsborgerskab, 

bopælsland og erhvervelse af CPR-nummer til af definere forskelige typer af udlændinge. 

Der er for eksempel udenlandske statsborgere, der har boet og drevet landbrug i Danmark i årtier. I disse 

tilfælde er statsborgerskabet måske en formalitet, da de ville kunne erhverve sig dansk statsborgerskab. Om-

vendt er der også udenlandske statsborgere med adresse i udlandet, der ejer danske landbrug. Dette kan 

indikere, at de primært har landbrug eller landbrugsjord i Danmark af kapitalinteresser. Endelig giver kend-

skabet til, om ejerne har et CPR-nummer, også indblik i, om de på et tidspunkt har haft adresse i Danmark. 

Hvis man som udenlandsk statsborger er indrejst i Danmark og opfylder Bekendtgørelse af lov om Det Cen-

trale Personregister, får den indrejsende et CPR-nummer.  

Hvis udenlandske selskaber ejer landbrugsjord i Danmark, vil de typisk eje det via et dansk selskab. Det dan-

ske selskab skal have registreret reelle ejere, som det i mange tilfælde er muligt at identificere nationaliteten 

på.  
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1.1 Formål 

Formålet med analysen er at få detaljerede og opdaterede svar på spørgsmål om nationaliteterne i ejerskabet 

af landbrug i Danmark, hvor landbrug er defineret som virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik er land-

brugsaktive. Derudover er formålet at få detaljerede og opdaterede svar på spørgsmål om nationaliteterne i 

ejerskabet af landbrugsjord i Danmark, hvor landbrugsjord er defineret som enten det matrikulære areal, der 

tilhører ejendomme, som har landbrugsjord registreret i GLR-registeret, eller som det ansøgte areal i GLR-

registeret. Med baggrund i, at meget jord (bort-) forpagtes, og ejeren dermed ikke er den samme som land-

manden, der driver jorden, er der ikke en nedre grænse for, hvor små ejendomme, der inddrages. Med denne 

definition af landbrugsjord er der inkluderet meget små landbrugsejendomme, som i nogle/mange tilfælde 

er benyttet til beboelses-/hobbyformål. Derfor er analysen også suppleret med en analyse, hvor små ejen-

domme er sorteret fra. 

På denne baggrund undersøges: 

 Hvor mange personlige og reelle ejere af landbrug er udlændinge? 

 Hvor mange personlige og reelle ejere af landbrugsjord er udlændinge? 

 Hektarer ejet, opdelt på nationalitet 

Personlige ejere, reelle ejere1 bag landbrugsselskaber og reelle ejere bag selskaber, der ejer landbrugsjord, 

opdeles, i det omfang data tillader dette, efter følgende grupperinger: 

 Danske statsborgere med adresse i Danmark 

 Danske statsborgere med adresse i udlandet  

 Ikke-danske statsborgere med adresse i udlandet 

 Ikke-danske statsborgere med adresse i Danmark 

1.2 Afgrænsning 

De anvendte register-datasæt fra Danmarks Statistik er tilgået via forskerordningen. Som beskrevet i afsnit 2 

indeholder de ikke en fuldstændig opgørelse af alle ejere af landbrug og landbrugsejendomme. Der gøres 

også opmærksom på, at analyseniveauet er på ejendomme, og at der typisk er flere/mange ejendomme til-

hørende én bedrift.  

Analysen er baseret på en række antagelser. Hvis der ikke er opgjort et matrikulært areal for en ejendom, 

som er med i GLR-registeret, er det antaget, at det matrikulære areal er lig med GLR-arealet. Hvis der i del-

tagerregisteret ikke er angivet en ejerprocent, antages ejerprocenten at være 100. Endelig, hvis der ikke er 

en udenlandsk adresse registreret i deltagerregisteret, og ejeren har et CPR-nummer, så antages det, at per-

sonen bor i Danmark. 

                                                           

 

1 Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer et selskab ved direkte eller indi-
rekte ejerskab over en tilstrækkelig ejerandel eller andel af stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp 
af andre midler. En tilstrækkelig del vil som udgangspunkt sige, at en person har en ejerandel på mere end 25 procent 
eller en tilsvarende andel af stemmerettighederne i selskabet (Erhvervsstyrelsen, 2017). 
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Et selskab med et dansk CVR-nummer vil ikke blive registreret med et bopælsland. Det er kun personer og 

firmaer uden et dansk CPR- eller CVR-nummer, der registreres med en adresse (hvis de opgiver den). Det 

betyder, at der for selskaber uden reelle ejere og uden registreret bopælsland ikke er en klar indikation af, 

om de er danske eller udenlandske. 

2. Data og metode 

Data til projektet er dannet af Danmarks Statistik og tilgået af IFRO via forskerserviceordningen. Til analysen 

af jordejere i Danmark er benyttet forskellige registre, som er præsenteret i tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Registeroversigt for registre anvendt i udredningen 

Register Beskrivelse 

Familieregister Udtrækket omfatter alle deltagere, hvor deltageren fra deltagerregiste-
ret er en person, samt deres familierelationer 

Deltagerregister Udtrækket omfatter Ansvarlig deltager, deltagere med rollerne Direktør, 
Bestyrelse, Næstformand og Formand samt Reelle ejere for de CVR-
numre, som er trukket ud fra virksomhedsregisteret. 
Derudover et udtræk, som omfatter deltagere (med rollerne Direktør, 
Bestyrelse, Næstformand og Formand) samt Reelle ejere, hvor ejeren i 
deltagerregisteret er et CVR-nummer. 

GLR-ejendomsregister Udtrækket omfatter Ejendomme fra GLR-registeret, knyttet til GLR-
numre, som tilhører arbejdsenheder fra udtrækket fra virksomhedsregi-
steret 

Koncernregister Udtrækket omfatter Koncerner, som er trukket ud fra CVR-numre fra ud-
trækket fra virksomhedsregisteret. Hele koncernen er udtrukket, hvis 
den som minimum har ét CVR-nummer i virksomhedsregisteret. 

Virksomhedsregister Udtrækket omfatter Arbejdssteder fra Danmarks Statistiks frosne ver-
sion for det pågældende år. Der er udtrukket arbejdssteder som er mar-
keret Landbrugsaktive med en størrelse S (stor) og M (mellem). 

Ejerregister for ejendomme For 2018 kun ejere af landbrugsejendomme 
For 2019 alle ejere af fast ejendom 

Landbrugsjord i Danmark kan defineres på flere forskellige måder. Hvis det defineres som det matrikulære 

areal for ejendomme i Skattestyrelsens benyttelseskode 5 landbrugsejendom eller benyttelseskode 17 ube-

byggede landbrugslodder, vil der i det samlede areal være inkluderet skov, veje, bebyggede lodder og andet, 

som kan befinde sig inden for matrikelgrænserne på en landbrugsejendom. 

Alternativt kan det være det areal, som er registreret i Internet Markkort (IMK), og som dermed er med i det 

generelle landbrugsregister (GLR). Det er arealer, hvor der er søgt EU-tilskud, der er med i IMK/GLR. EU-

tilskud kan være grundbetaling, økologisk arealtilskud, tilskud til pleje af græs- og naturarealer med videre. 

Arealet i GLR er for den enkelte ejendom typisk mindre end det matrikulerede areal, da der for eksempel ikke 

søges støtte til bebyggede arealer, skov med videre. Men omvendt vil der kunne søges EU-støtte til land-

brugsjord, som for eksempel tilhører en skovejendom (benyttelseskode 6) eller andre typer af ejendomme. 

Der kan dog være jord, som er betegnet og velegnet som landbrugsjord, men som der ikke søges EU-støtte 

til. Det vil dog typisk være mindre arealer, og på landsplan vurderes det kun at udgøre få hektar.  
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Vi har valgt at definere landbrugsarealet som det areal, der er repræsenteret i GLR-registeret. Men udtræk-

ket, som er anvendt i denne analyse, indeholder ikke GLR-areal, hvis ansøger ikke er registret som landbrugs-

aktiv. Det forventer vi dog, at langt de fleste ansøgere er, og dermed er langt det meste landbrugsareal re-

præsenteret i analysen. 

Det dyrkede areal i Danmark (landbrugsareal) er opgjort i Danmarks Statistik (2021) i tabellen Det dyrkede 

areal efter enhed, område, afgrøde og tid, og her er det opgjort til 2.639.353 ha. I denne tabel indgår for 

eksempel 68.885 ha uden afgrøde, og det fremgår ikke fuldstændig, om naturarealer, som ikke har været i 

omdrift i mange år, men som modtager græsningstilskud, indgår i den tabel. Det samlede offentlige og private 

areal i nærværende analyse (2.994.744 ha) er 13 procent højere end det dyrkede areal i Danmarks Statistik 

(2021), mens det privatejede areal er 8 procent højere (2.852.945 ha). Det vurderes i høj grad at være natur-

arealer, som modtager pleje-/græstilskud, der udgør forskellen på arealet i denne analyse og arealet i Dan-

marks Statistik (2021). 

Udtræk af ejerregisteret og dermed kobling til personer er gjort på lidt forskellige måder i 2018 og 2019. I 

2018 er der kun adgang til datasæt med alle ejere af landbrugsejendomme, mens der for 2019 er adgang til 

datasæt med alle ejere af fast ejendom i Danmark. 

Definitionen på, hvornår en person er udlænding, baseres på flere betragtninger. Statsborgerskabet er ret 

entydigt, da der stort set ikke er personer registeret med dobbelt statsborgerskab. Som nævnt i indledningen, 

kan der dog være en række personer, der opfattes som velintegrerede, og som måske ikke opfattes som 

udlændinge, men som har et andet statsborgerskab end dansk. Disse fremgår som udlændinge i denne ana-

lyse.  

Bopælslandet kendes kun for personer, som er med i deltagerregisteret; det vil sige, at de ejer landbrug eller 

landbrugsjorden gennem en selskabskonstruktion. Men det vurderes at være meget sjældent, at udenland-

ske statsborgere ejer landbrugsjord i personligt regi, hvis de ikke er bosat i Danmark. Derudover er deltager-

registerets information om bopælsland kun udfyldt, hvis der er en udenlandsk adresse. Derfor antages, at 

hvis landbrugsjorden er ejet i personligt regi, så er vedkommende bosat i Danmark. For landbrugsjord ejet af 

danske statsborgere er det antaget, at bopælslandet er Danmark, hvis der ikke fremgår et andet bopælsland 

i deltagerregisteret. Der kan dog være en risiko for forveksling med manglende information, så danske stats-

borgere bosat i udlandet fejlagtigt bliver opfattet som bosat i Danmark.  

3. Resultater 

Resultaterne præsenteres for 2019 i dette afsnit, mens udvalgte tabeller for 2018 præsenteres i bilaget, da 

de to tilgange adskiller sig jævnfør ovenstående beskrivelse af ejerregisteret, hvor 2019 opfattes som mere 

fuldendt end 2018. 

Opgørelsen over landbrugsjorden, antal ejere og antal ejendomme kan præsenteres på mange måder. Sær-

ligt antallet af ejere og antallet af ejendomme kan være tvetydigt, da der er mange ejendomme, som har 

flere ejere. I afsnit 3.1 er antallet af ejendomme (matrikulære enheder) vist for 2019. Ejendomme er her 

ejendomme med arealer i GLR-registeret, uafhængigt af benyttelseskoden. 
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3.1 Organisering af ejere af ejendomme med arealer i GLR-registeret 

Organiseringen i ejerform er præsenteret for alle ejere af landbrugsjord i tabel 3.1. Da det offentlige ejerskab 

af landbrugsjord ikke er indeholdt i formålet med denne udredning, fremgår de 140.799 ha GLR-areal, der er 

offentligt ejet, ikke i de fremadrettede tabeller, og det er således kun de 2.853.945 ha i privat eje, som frem-

adrettet præsenteres. Antallet af ejere er antal fysiske personer, hvis der kan identificeres en eller flere fysi-

ske personer som ejere, mens det er en juridisk enhed, hvis der ikke kan identificeres mindst én fysisk person. 

Der er (sandsynligvis) flere fysiske ejere end præsenteret herunder, da der altid vil være mindst én fysisk 

person bag et selskab. Dog kan fysiske personer optræde som ejere i flere ejerformskategorier og som ejere 

af flere selskaber og dermed tælle dobbelt (eller mere). For at tydeliggøre dette er både summen af private 

jordejere i alt (sum over alle ejerformskategorier) opgjort til 100.129 ejere, mens antallet af unikke private 

jordejere på tværs af alle ejerformskategorier er opgjort til 99.340. Dette indikerer, at op til 789 personer 

optræder som ejere i flere ejerformskategorier. En nedbrydning af fysiske personer, der ejer landbrugsejen-

domme i alle mulige kombinationer af organisationskategorier, ligger uden for denne opgave. 

Tabel 3.1. Organisering af ejere af ejendomme, som ejer jord registreret i GLR i 2019 

Ejerform 
Antal ejere  

(juridisk/fysisk) 
Antal  

ejendomme 
Matrikulært 

areal, ha GLR-areal, ha 

Interessentskab/personlig  95.932   91.071   2.884.024   2.578.935  

ApS  1.723   2.339   124.574   106.561  

A/S  713   1.304   95.002   80.466  

A.M.B.A.  15   55   1.490   1.208  

IVS, S.M.B.A., F.M.B.A.,  78   143   3.464   2.848  

K/S, P/S  63   80   9.383   8.699  

Erhvervsdrivende Fond  61   214   56.047   40.364  

Forening  88   123   8.169   7.228  

Offentlige  543   3.434   308.843   140.799  

Øvrige, evt. udenlandske  48   77   3.015   2.001  

Ikke oplyst  1.408   1.513   40.875   25.634  

I alt  100.672   100.353   3.534.887   2.994.744  

Private jordejere i alt (sum 
over alle kategorier) 

 100.129   96.919   3.226.044   2.853.945  

Unikke ejere/ejendomme 
på tværs af alle organisati-
onskategorier 

99.340 96.890   

3.2 Ejere af ejendomme – statsborgerskab  

I tabel 3.2 er statsborgerskabet for private ejere af ejendomme i Danmark præsenteret. Hvis der er identifi-

ceret en eller flere reelle ejere, er denne eller disse knyttet til landbrugsejendommen, også selvom ejendom-

men er ejet på selskabsform. 
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Tabel 3.2. Statsborgerskab for unikke private ejere af landbrugsejendomme i 2019 

 Antal Matrikulært areal, ha GLR-areal, ha 

Asien/Australien/Afrika  21   213   193  

Canada  12   245   211  

Danmark  74.881   2.745.857   2.450.102  

Island  18   175   155  

Italien  11   82   76  

Litauen  16   394   365  

Nederlandene  462   39.888   37.077  

Norge  85   1.395   1.300  

Polen  35   483   323  

Schweiz  17   1.002   931  

Storbritannien  59   2.570   2.496  

Sverige  51   766   584  

Sydamerika  10   134   125  

Tyskland  172   4.500   3.947  

USA  22   241   222  

Ukraine  11   121   116  

Ikke oplyst  23.403   426.613   354.419  

Øvrige Europa  54   654   593  

I alt  99.340   3.225.335   2.853.236  

Aggregeret 

Danmark  74.881   2.745.857   2.450.102  

Øvrige Europa  991   52.032   47.964  

Øvrige kontinenter  65   834   751  

Ikke oplyst  23.403   426.613   354.419  

Baseret på tabel 3.2 er ejerskabet til landbrugsjord blandt identificerede udenlandske statsborgere på 48.715 

ha GLR-areal fordelt på 1.056 personer. Derudover er der 354.419 ha fordelt på 23.403 fysiske eller juridiske 

ejere, hvor statsborgerskabet er ukendt. Disse 354.419 ha undersøges nærmere i afsnit 3.4. 

3.3 Bopælsland og CPR-nummer 

I tabel 3.3 er bopælslandet vist for unikke fysiske personer, som ejer landbrugsjord, opdelt på, om de har 

CPR-nummer, og om de har dansk eller udenlandsk statsborgerskab. Juridiske enheder indgår også i tabellen, 

men vil indgå som ikke-oplyst statsborgerskab og intet CPR-nummer. Hvis et selskab har oplyst udenlandsk 

”bopælsland” (udenlandsk adresse på selskabet), vil det fremgå som et udenlandsk bopælsland.  

Fra tabel 3.3 drages ikke konklusioner om, hvor mange der er udlændinge, men er alene vist af overskue-

lighedshensyn.  

De 23.403 ejere med ikke-oplyst statsborgerskab ejer tilsammen (6.234 + 4.521 + 147.303 + 193.265 + 989 + 

2.108) 354.419 ha, som det også fremgår af tabel 3.2.  
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Fysiske ejere, som har et CPR-nummer, kan enten være danske statsborgere, uden at det fremgår af udtræk-

kene, som ligger til grund for analysen, eller det kan være personer, som er eller har været bosat i Danmark 

og dermed har fået tildelt et CPR-nummer.  

Tabel 3.3. Antal, matrikulært areal og grundbetalingsareal for 2019 fordelt på bopælsland, med og 
uden CPR-nummer og statsborgerskab i Danmark eller udlandet 

CPR-nr. Bopælsland Statsborgerskab Antal ejere 
Matrikulært 

areal, ha GLR-areal, ha 

Uden 
CPR-nr. 

Danmark Ikke oplyst  103   8.910   6.234  

Udlandet Ikke oplyst  41   4.938   4.521  

Ikke oplyst Ikke oplyst  2.298   194.664   147.303  

Med  
CPR-nr. 

Danmark 

Danmark  74.858   2.744.471   2.449.188  

Udenlandsk  1.056   52.866   48.715  

Ikke oplyst  20.890   214.485   193.265  

Udlandet 
Danmark  5   29   25  

Ikke oplyst  53   1.243   989  

Ikke oplyst 
Danmark  18   1.356   889  

Ikke oplyst  18   2.372   2.108  

Alle Alle I alt  99.340   3.225.335   2.853.236  

Alle Ikke oplyst ikke oplyst  2.316   197.036   149.411  

Der må formodes at være danske statsborgere blandt de 2.316 ejere, som ejer 149.411 ha GLR-areal, hvor 

hverken bopælsland eller statsborgerskab er kendt. Dette undersøges nærmere i afsnit 3.5.  

3.4 Ejere uden oplyst statsborgerskab og med bopælsland 

I tabel 3.2 og tabel 3.3 er der identificeret 354.419 ha GLR-areal, hvor statsborgerskabet ikke kendes. Heraf 

er der 149.411 ha GLR-areal fra tabel 3.3, hvor bopælslandet heller ikke kendes. Det efterlader 205.000 ha 

GLR-areal, hvor bopælslandet er kendt, men hvor statsborgerskabet er ukendt. Grundet proceduren med at 

få dannet udtrækket til analysen, indgår der mange ejere af GLR-arealer, hvor arealerne ikke tilhører en land-

brugsejendom, men en anden ejendomskategori. Derudover har udtræksproceduren også medført, at vi ikke 

nødvendigvis har fået oplyst statsborgerskabet for alle ejendomsejere med CPR-nummer i 2019. Langt de 

fleste af disse ejere, som ejer landbrugsjord i interessentskab eller personligt, vurderes at være danskere, der 

ejer mindre GLR-arealer på landbrugsejendomme under 5 ha eller i andre ejendomskategorier end landbrug. 

Det harmonerer med, at der for en stor del af disse arealer er identificeret ejere med et CPR-nummer 

(193.265 + 989 + 2.108 = 196.362 ha GLR-areal fra tabel 3.3). Oversigten over de ca. 205.000 ha kan ses i 

tabel 3.4 opdelt på ejerform. 

Blandt de ejere, som ejer landbrugsjord i selskaber, vurderes hovedparten at være ejet af danske statsbor-

gere. Der vurderes næsten udelukkende at være udenlandske statsborgere blandt ejerne af A/S- og ApS-

selskaber, som ikke har CPR-nummer. Disse 3.662 udgør hovedparten af de 4.521 ha GLR-areal fra tabel 3.3 

ejet af juridiske enheder eller fysiske personer bosat i udlandet, hvortil der ikke er knyttet et CPR-nummer, 

og hvor der ikke er identificeret et statsborgerskab.  
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Tabel 3.4. Redegørelse for difference på ca. 205.000 ha, hvor statsborgerskabet er ukendt, men bo-
pælsland er kendt 

Ejerform CPR-nummer Antal Matrikulært areal, ha GLR-areal, ha 

Interessentskab/ 
personligt eje 

Med CPR-nummer 
 20.852   210.600   189.742  

A/S og ApS Med CPR-nummer  33   4.665   4.196  

Uden CPR-nummer  29   3.902   3.662  

Dødsbo, K/S, P/S 
mv. 

Med CPR-nummer  23   1.592   1.435  

Uden CPR-nummer  83   6.924   5.321  

Andre ejerformer Uden CPR-nummer  32   3.023   1.772  

I alt Alle  21.052   230.706   206.127  

3.5 Landbrugsjord ejet uden kendskab til statsborgerskab eller bopælsland 

I dette afsnit vender vi tilbage til de 149.411 ha, hvortil der ikke er knyttet et statsborgerskab eller et bopæls-

land. Langt hovedparten af dette areal er ejet i selskaber, så dette udnyttes til at identificere, om det er et 

dansk eller udenlandsk selskab. I dette afsnit tælles ikke unikke ejendomme, men i stedet delejerskaber. Det 

vil sige, at et selskab optræder flere gange, hvis det ejer mere end én (andel af en) landbrugsejendom. Arealet 

tælles ikke dobbelt, da ejerandelen er ganget på arealet. Tabel 3.5 viser alle ejendomme og ejere registreret 

gennem deltagerregisteret, hvor statsborgerlandet og bopælslandet ikke er kendt. 

Tabel 3.5. Antal ejere, matrikulært areal og grundbetalingsareal for ejere identificeret med CVR-
nummer i deltagerregisteret i 2019 
 

Antal ejer-
skaber 

Matrikulært 
areal, ha GLR-areal, ha 

Interessentskab  222   4.830   3.135  

A/S  527   43.212   35.630  

ApS  657   41.634   35.032  

K/S, P/S  25   1.316   1.216  

IVS, S.M.B.A., F.M.B.A.,  133   2.927   2.380  

A.M.B.A.  53   1.315   1.052  

Erhvervsdrivende Fond  214   56.021   40.337  

Forening  124   8.112   7.170  

Øvrige, evt. udenlandske  77   3.058   2.009  

Ikke oplyst  1.460   33.474   20.323  

I alt  3.492   195.899   148.284  

Ikke A/S, ApS, udenlandsk eller ukendt  626   72.748   55.291  
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Ud fra organiseringen af selskaberne kan det sandsynliggøres, om selskabet er danskejet eller som minimum 

registreret i Danmark. Derudover er der selskaber, som også er registreret i Det Europæiske Koncernregister2, 

hvor det fremgår, om det er en dansk eller udenlandsk koncern. Der er ca. 60.800 ha GLR-areal repræsenteret 

i Det Europæiske Koncernregister. Informationen fra tabel 3.5 er sammen med informationen fra Det Euro-

pæiske koncernregister vist i tabel 3.6. 

I Det Europæiske Koncernregister sker udenlandsk ejerskab i koncerner kun gennem A/S eller ApS-konstruk-

tioner. Ellers er ejerformen ikke oplyst. Med en antagelse om, at dette mønster gentager sig for alle andre 

selskaber, som ikke er registreret i Det Europæiske Koncernregister, kan vi antage, at virksomheder, der er 

organiseret som personligt ejet, interessentskab, IVS, A.M.B.A., S.M.B.A., F.M.B.A., K/S, P/S, erhvervsdri-

vende fonde og foreninger, er danskejede. Det fremgår af tabel 3.5, at disse ejer 55.291 ha GLR-areal.  

Tabel 3.6. Antal ejendomme, matrikulært areal og grundbetalingsareal for alle ejendomme i sel-
skabseje, hvor der ikke er identificeret en ejer med statsborgerskab og bopælsland fordelt på 
danskejet og måske udenlandskejet 
 

Antal ejd.  Matrikulært areal GLR-areal, ha 

A/S  527   43.212   35.630  

ApS  657   41.634   35.032  

Øvrige, evt. udenlandske  77   3.058   2.009  

Ikke oplyst  1.460   33.474   20.323  

Ikke A/S, ApS, udenlandsk eller ukendt  771   74.520   55.291  

I alt  3.492   195.899   148.284  

Heraf danskregistrerede (i Det Europæiske Koncernregister) 

A/S  302   24.291   19.574  

ApS  322   20.788   17.658  

Ikke oplyst  129   3.291   2.134  

Ikke A/S, ApS, udenlandsk eller ukendt  771   74.520   55.291  

I alt  1.524   122.890   94.656  

Heraf udenlandskregistrerede (i Det Europæiske Koncernregister) 

A/S  103   9.814   8.180  

ApS  23   1.858   1.439  

Øvrige, evt. udenlandske  77   3.058   2.009  

Ikke oplyst  6   86   82  

I alt  209   14.817   11.710  

Heraf måske udenlandskejede 

A/S eller ApS  434   28.095   23.811  

Ikke oplyst  1.325   30.097   18.107  

I alt  1.759   58.192   41.918  

 

                                                           

 

2 Det Europæiske Koncernregister er et statistisk register over koncerner i Europa. 
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Af tabel 3.6 fremgår det, at A/S og ApS, som er danskregistrerede, råder over henholdsvis 19.574 ha (12.617 

+ 6.956 ha fra tabel A1 i bilag A) og 17.658 (15.479 + 2.179 ha fra tabel A1 i bilag A) ha GLR-areal. Ejendomme 

ejet af danske koncerner og danske multinationale koncerner er adderet og vist som danske, og til sammen 

giver det 97.620 ha GLR-areal. Dermed bliver der en rest på 50.223 ha GLR-areal, hvoraf de 9.701 ha GLR-

areal er ejet af udenlandske koncerner ifølge Det Europæiske Koncernregister, hvilket efterlader 41.918 ha, 

hvor ejernes nationalitet ikke umiddelbart kan identificeres. 

Da der generelt findes meget information om selskaber i Danmark, vurderes det, at en stor andel af de 18.107 

ha GLR-areal, hvor organiseringen er ukendt, er udenlandskejet. For de resterende 23.811 ha, som er ejet af 

selskaber organiseret som A/S eller ApS, er det usikkert, om de er danskejede eller udenlandskejede, men vi 

vurderer, at en stor del er ejet af danske selskaber uden reelle ejere. 

3.6 Landbrugsjord ejet af udlændinge 

Samlet set er der disse kategorier af udenlandske jordejere i Danmark: 

 48.715 ha GLR-areal, som er ejet af udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark (tabel 3.2) 

 3.662 ha GLR-areal, ejet af juridiske eller fysiske personer uden oplyst statsborgerskab, men med 

oplyst bopæl i udlandet (tabel 3.4) 

 11.710 ha GLR-areal, som er ejet af udenlandske virksomheder eller koncerner (tabel 3.6) 

 Det er sandsynligt, at en stor del af de 18.107 ha med ukendt organisering, ukendt statsborgerskab 

og ukendt bopælsland er udenlandsk ejet (tabel 3.6) 

 Hvor stor andel af de 23.811 ha, som er organiseret som A/S eller ApS, men med ukendt statsbor-

gerskab og ukendt bopælsland, er uvist (tabel 3.6) 

Det er antaget, at landbrugsjord, som er ejet i en kendt virksomhedsform, der ikke er et aktieselskab, an-

partsselskab eller er udenlandsk, er danskejet. Det drejer sig om 55.291 ha GLR-areal. Derudover er der en 

del jord, hvor der er registreret en adresse i Danmark, men hvor der ikke er en ejer med oplyst statsborger-

skab (tabel 3.4). Vores vurdering er, at en meget stor andel af dette er danskejet. 

4. Landbrugsjord på lidt større ejendomme 

Som tidligere nævnt indgår der mange små ejendomme i analysen, som kan være med til at mudre billedet 

uden at forklare ejerskabet bag ved ret mange ha. Når ejendomme mindre end 5 ha sorteres ud af datasæt-

tet, vil mange ejendomme, som primært er ejet til beboelsesformål, forsvinde fra analysen. Jordtilliggendet 

til disse ejendomme kan ofte være benyttet til hobbydyr, rideheste eller andre formål, som ikke normalt 

henregnes til landbrug. Men der vil også være sorteret mange ejendomme fra, hvor jorden reelt benyttes til 

landbrugsdrift, eventuelt ved bortforpagtning til landmænd med større landbrugsproduktion.  

I tabel 4.1 er alle landbrugsejendomme med mere end henholdsvis 5 ha 30 ha vist. Når der kun medtages 

ejendomme større end 5 ha, falder det samlede GLR-areal ejet af private fra 2,85 millioner ha til 2,53 millioner 

ha. Arealet ejet af udenlandske statsborgere falder fra 48.715 ha GLR-areal til 43.966 ha med afgrænsningen 

på 5 ha. Hvis arealgrænsen på ejendomsniveau sættes op til 30 ha, falder det samlede GLR-areal i Danmark 

til 1,87 millioner ha, og arealet ejet af udenlandske statsborgere falder til 37.843 ha. 
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Tabel 4.1. Landbrugsjord på ejendomme større end henholdsvis 5 og 30 ha opdelt på nationalite-
ten på ejerne 

> 5 ha Antal Matrikulært areal, ha GLR-areal, ha 

Danmark  60.503   2.548.008   2.262.839  

Nederlandene  407   38.117   35.366  

Tyskland  98   3.164   2.718  

Uoplyst  5.342   284.379   222.259  

Øvrige Europa  198   6.019   5.320  

Øvrige udland  45   643   563  

I alt  66.593   2.880.330   2.529.064  

Udenlandske statsborgere  748   47.943   43.966      

> 30 ha Antal Matrikulært areal, ha GLR-areal, ha 

Danmark  18.771   1.866.287   1.662.288  

Nederlandene  261   34.595   31.797  

Tyskland  18   2.447   2.133  

Uoplyst  1.173   218.849   169.597  

Øvrige Europa  21   4.302   3.715  

Øvrige udland  5   228   197  

I alt  20.249   2.126.709   1.869.728  

Udenlandske statsborgere  305   41.572   37.843  

5. Landbrugsvirksomheder ejet af udlændinge 

Landbrugsvirksomhederne i dette udtræk består af virksomheder, som har et CVR-nummer, og som har en 

branchekode, som tilsiger, at de skal være landbrugsaktive. For de fleste af disse landbrugsvirksomheder vil 

enten ejeren af virksomheden (CVR-nummeret) eller virksomheden selv være ejere af landbrugsjord, men 

der vil også være virksomheder, som for eksempel driftsfællesskaber, der er baseret på lejede aktiver. I til-

fælde med selskaber kan det ofte være den reelle ejer af selskabet, der lejer sine personligt ejede aktiver ud 

til selskabet. Noget tilsvarende er ofte også tilfældet for I/S’er. I tabel 5.1 er virksomhedsformerne for alle 

virksomheder, som er landbrugsaktive i 2019, vist. Det er usikkert, hvor validt virksomhedsregisteret er, da 

det er virksomhedsejerne selv, der står for indberetningen. Der er samlet set 38.602 virksomheder i registe-

ret.  

Tabel 5.1. Virksomhedsform for alle virksomheder, som er landbrugsaktive i 2019 

Virksomhedsform Antal 

Personlig eje 29.231 

Interessentskab 2.850  

A/S 1.148  

ApS 3.533  

K/S, P/S 80  

A.M.B.A. 26  

IVS, S.M.B.A., F.M.B.A., 232  
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Virksomhedsform Antal 

Dødsbo 46  

Erhvervsdrivende fonde 81  

Forening 233  

Offentlige institutioner 541  

Øvrige og særlige finansielle virksomheder 117  

Udenlandske selskaber 52  

I alt 38.602  

Hvis blikket rettes mod virksomheder, hvor der er identificeret en fysisk person, og hvor der er knyttet et 

statsborgerskab til denne fysiske person, er der ikke helt så mange virksomheder repræsenteret, men til 

gengæld er alle delejerskaber af virksomheder med. Når der for mange virksomheder er mere end én ejer, 

bliver der mange delejerskaber. Samlet set er der identificeret 49.382 virksomhedsejerskaber i 2019. I tabel 

5.2 er 43.881 virksomhedsejerskaber vist fordelt på statsborgerskabsland, og dermed er 89 procent af virk-

somhedejernes statsborgerskab registreret. Hvis blot én person med registreret statsborgerskabsland er re-

gistreret med en lille ejerandel af en virksomhed med landbrugsaktivitet, så tæller den med i tabel 5.2 med 

værdien 1. Som det fremgår af tabel 5.2, er det især nederlandske og tyske statsborgere, der udgør hoved-

parten af (med)ejere uden dansk statsborgerskab for denne gruppe af virksomheder. 

Tabel 5.2. Virksomhedsejerskaber med tilknyttet statsborgerskabsland for 2019 

Statsborgerskabsland Antal 

Danmark 43.159 

Australien, New Zealand, Syd- og Nordamerika 10 

Asien, Mellemøsten og Afrika 8 

Litauen 9 

Nederlandene 480 

Norge 44 

Polen 12 

Schweiz 14 

Storbritannien 21 

Sverige 16 

Tyskland 75 

Øvrige Europa 33 

I alt 43.881 

Bopælslandet for alle (del)ejerskaber af virksomheder er vist i tabel 5.3 for de ejerskaber af virksomheder, 

hvor det er registreret. Der er flere ejerskaber med oplyst bopælsland end med oplyst statsborgerskab. Dette 

kan dels skyldes, at statsborgerskabet for ejere bosat i udlandet som udgangspunkt er ukendt. Dels kan det 

skyldes udtræksproceduren, hvor nye ejerskaber i 2019 ikke nødvendigvis har fået tilknyttet statsborgerskab. 

Det kan også delvist være udtryk for, at bopælslandet (adressen) kan være oplyst for udenlandske selskaber, 

fordi selskaber af gode grunde ikke kan have et statsborgerskab.  
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Tabel 5.3. Virksomheder og bopælsland for landbrugsaktive virksomheder i 2019 

Bopælsland Antal 

Danmark 44.750 

Øvrige Europa 181 

Øvrige udland 37 

I alt 44.968 

6. Diskussion  

Analysen af virksomheder i landbruget er ikke så omfattende som analysen af ejerskab af landbrugsjord. I 

udtrækkene kendes størrelsen på virksomhederne ikke, så det er ikke muligt at komme værdien af uden-

landsk ejerskab af virksomhederne nærmere. Vi mener, at analysen af ejerskab af landbrugsjord er den vig-

tigste, fordi værdien af landbrugsjord udgør den største del af landbrugets samlede værdi. 

Da det ikke er helt entydigt, hvor stort det samlede landbrugsareal i Danmark er, er det vanskeligt at følge 

udviklingen i udenlandsk ejerskab af jord fra det ene år til det andet. Der er forskel på dataudtrækket fra 

2018 til 2019, så udviklingen fra 2018 til 2019 kan ikke følges nøjagtigt. Der kan være flere, der har fået 

registreret sig i deltagerregisteret som reelle ejere fra 2018 til 2019. Der kan i det hele taget være flere, der 

har oplyst deres bopælsland.  

Der kan dermed ikke blive lagt vægt på udviklingen fra 2018 til 2019, men i højere grad blive samlet op på 

usikkerheden i opgørelsen.  

En af usikkerhederne i opgørelsen relaterer sig til bopælslandet, da det er antaget, at hvis der er tilknyttet en 

person til en ejendom, der ikke fremgår en udenlandsk adresse i deltagerregisteret, og ejendommen er ejet 

som et interessentskab, så antages personen at bo i Danmark. Da deltagerregisteret netop bør have alle 

udenlandske adresser registreret, vurderes dette ikke at udgøre en stor usikkerhed. Næsten alle dem, der er 

antaget at bo i Danmark, havde i øvrigt dansk statsborgerskab.  

En anden antagelse, som er behæftet med usikkerhed, er antagelsen om, at alle virksomheder organiseret 

på andre kendte måder end A/S og ApS er danskejede. Det vurderes dog at være en rimelig antagelse og også 

retfærdiggjort af de virksomheder, som faktisk fremgår af Det Europæiske Koncernregister. 

Det er omvendt sandsynligt, at en del af de 1.325 ejendomme med 18.107 ha GLR-areal, som er ejet af virk-

somheder i en ukendt virksomhedsform, er udenlandskejede, da Danmarks Statistik ved meget om danske 

virksomheder. Derudover er betydelig usikkerhed knyttet til ejerskabet af de 23.811 ha GLR-areal ejet af et 

selskab i A/S- eller ApS-konstruktion, hvor der ikke er registreret reelle ejere, og som ikke optræder i Det 

Europæiske Koncernregister. Det må dog forventes, at en ret stor andel af de ejendomme, som er ejet i A/S 

eller ApS, er danskejet. Det skyldes, at landbrugsjord ejet af selskaber, hvor der ikke er en reel ejer, ikke vil 

fremgå som dansk, da den legale ejer af landbrugsejendommen typisk vil være et anpartsselskab eller aktie-

selskab, hvor der ikke er fysisk person bag, som kan optræde som reel ejer. 

7. Konklusion  

Der er i udredningen, i det omfang data har tilladt det, holdt styr på næsten hele GLR-arealet i Danmark. Kun 

de arealer, som er drevet af meget små bedrifter, og som derfor ikke indgår som landbrugsaktive med en 

størrelse på mindst 5 ha, er ikke inkluderet i analysen. Dette skal ikke forveksles med, at der gennem det 
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meste af analysen er inkluderet små ejendomme med mindre end 5 ha. Vi vurderer, at det er et meget lille 

areal, der ikke er inkluderet i analysen.  

Når næsten hele landbrugsarealet er inkluderet, betyder det, at det ikke kun er det, vi ved er udenlandsk 

ejet, der er præsenteret. Med en del arealer med ukendte ejere vil en analyse, som kun inkluderer arealer 

med identificerede udenlandske ejere, ikke give det fulde billede, da det måske netop er på grund af uden-

landsk ejerskab, at der er manglende kendskab til ejerne. Derfor er der i opsamlingen også præsenteret nogle 

arealer og ejere, hvor vi ikke kender ejerens nationalitet. Opsamlingen i tabel 7.1 er lavet, så den svarer på 

spørgsmålet i indledningen og indeholder dermed en oversigt over kombinationen af ejerskab og bopæls-

land.  

Tabel 7.1. Opsamling på areal ejet af danske og udenlandske statsborgere med adresse i Danmark 
eller udlandet (resultaterne er aggregeret fra resultaterne i tabel 3.3) 

Kategori Antal ejere GLR-areal, ha 

Danske statsborgere med adresse i Danmark 74.858 2.449.188 

Danske statsborgere med adresse i udlandet  18 889 

Danske statsborgere med uoplyst adresse 5 25 

Ikke-danske statsborgere med adresse i udlandet Ikke registreret i data 

Ikke-danske statsborgere med adresse i Danmark 1056 48.715 

Ikke oplyst statsborgerskab med adresse i Danmark 20.993 199.498 

Ikke oplyst statsborgerskab med adresse i udlandet 59 6.629 

Ikke oplyst statsborgerskab og ikke oplyst bopælsland 2.351 148.292 

I alt 99.340 2.853.236 

I tabel 7.1 er der en stor andel af jorden, hvor enten statsborgerskabet eller bopælslandet er ukendt. Dette 

er forsøgt håndteret i afsnittene 3.4 og 3.5, hvor yderligere information om CPR-nummer og virksomheds-

form gør, at vi bedre kan lave en samlet vurdering af GLR-arealet, som er udenlandsk ejet.  

Samlet vurderer vi, at der i 2019 var 82.193 ha GLR-areal ejet af udlændinge (48.715 + 3.662 + 11.710 + 

18.107). Derudover kan nogle af de 23.811 ha GLR-areal være ejet af udlændinge, men vi vurderer, at det er 

en lille andel, der er udenlandskejet. I princippet kan op til 106.005 ha (82.193+23.811) ha GLR-areal være 

udenlandsk ejet, men vi vurderer, at det er tættere på 82.200 ha. 

Heraf vedrører de 48.715 ha GLR-areal landmænd bosat i Danmark, hvor vi vurderer, at en stor andel af disse 

driver landbrug i selveje på lignende vis som danske landmænd. Det er i øvrigt en etableringsform, der ikke 

er blevet påvirket af liberaliseringerne af landbrugsloven, og som også forekom i 1990’erne. Der vil i tillæg til 

disse sandsynligvis være landmænd med udenlandsk oprindelse, som har valgt at blive danske statsborgere, 

da de alligevel er fuldt integreret i det danske samfund. Samlet set svarer det til, at mellem 2,9 og 3,7 procent 

af den privatejede landbrugsjord i Danmark er ejet af udlændinge, heraf er ejerne af de 1,7 procent dog bosat 

i Danmark. 

Dermed er mellem 1,2 og 2,0 procent af den danske privatejede landbrugsjord ejet af udenlandske investo-

rer. Denne investering kan betegnes som foreign direct investments i landbrugsjord i Danmark. 
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Bilag A – Virksomheder repræsenteret i Det Europæiske Koncernregister 

Tabel A1. Antal ejere, matrikulært areal og grundbetalingsareal for ejere, hvor der ikke er identifi-
ceret statsborgerskab eller bopælsland, fordelt på virksomhedsformer 
  

Antal  
ejerskaber 

Matrikulært 
areal, ha GLR-areal, ha 

A/S 

Dansk national koncern  191   15.259   12.617  

Dansk multinational koncern  111   9.032   6.956  

Udenlandsk multinational 
koncern 

 103   9.814   8.180  

ApS 

Dansk national koncern  291   17.675   15.479  

Dansk multinational koncern  31   3.113   2.179  

Udenlandsk multinational 
koncern 

 23   1.858   1.439  

Dødsbo, K/S, P/S, 
fond, forening mv. 

Dansk national koncern  70   14.566   10.696  

Dansk multinational koncern  58   2.133   1.073  

Ikke oplyst 

Dansk national koncern  84   2.092   1.323  

Dansk multinational koncern  45   1.199   811  

Udenlandsk multinational 
koncern 

 6   86   82  

 
I alt  1.013   76.828   60.836  

Alle 

Danske koncerner  881   65.069   51.135  

Udenlandske multinationale 
koncerner 

 132   11.758   9.701  
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Bilag B – Udvalgte tabeller for 2018 

Tabel B1. Organisering af ejere af ejendomme, som ejer jord registreret i GLR i 2019 
 

Antal ejere 
Antal  

ejendomme 
Matrikulært 

areal, ha GLR-areal, ha 

Interessentskab  78.697   77.704   2.691.137   2.422.285  

ApS  1.619   2.027   102.557   91.204  

A/S  617   978   62.348   53.549  

IVS, S.M.B.A., F.M.B.A.,  70   130   2.898   2.364  

K/S, P/S, A.M.B.A.  70   77   8.396   7.591  

Erhvervsdrivende Fond  53   149   27.143   24.358  

Forening  63   80   3.279   2.560  

Offentlige  494   1.693   58.431   37.281  

Øvrige, evt. udenlandske  27   31   899   780  

Ikke oplyst  98   103   2.805   2.454  

I alt  81.808   82.972   2.959.892   2.644.426  

Private jordejere i alt  81.314   81.279   2.901.461   2.607.145  

Unikke private ejere/ejen-
domme på tværs af orga-
nisering 

80.683 81.257    

Tabel B2. Statsborgerskab for unikke private ejere af landbrugsejendomme i 2018 

 Antal Matrikulært areal, ha GLR-areal, ha 

Asien, Australien, Afrika  24   244   199  

Canada  11   234   201  

Danmark  77.401   2.662.667   2.392.834  

Island  21   215   195  

Italien  11   85   80  

Litauen  19   431   421  

Nederlandene  464   40.910   38.157  

Norge  92   1.457   1.231  

Polen  37   525   482  

Schweiz  19   855   739  

Storbritannien  68   2.646   2.520  

Sverige  53   803   654  

Sydamerika  11   139   131  

Tyskland  162   4.123   3.706  

USA  23   243   216  

Ukraine  12   108   102  

Øvrige Europa  52   647   588  

I alt  80.683   2.901.491   2.607.159  
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 Antal Matrikulært areal, ha GLR-areal, ha 

Aggregeret 

Danmark  77.401   2.662.667   2.392.834  

Øvrige Europa  1.010   52.804   48.875  

Øvrige kontinenter  69   861   747  

Ikke oplyst  2.203   185.159   164.704  

Tabel B3. Antal, matrikulært areal og grundbetalingsareal for 2018 fordelt på bopælsland 
 

Antal ejere Matrikulært areal, ha GLR-areal, ha 

Danmark  79.751   2.800.292   2.519.315  

Tyskland/Nederland  25   2.766   2.554  

Øvrige Europa  22   1.514   1.248  

Øvrige udland  14   972   586  

Ikke oplyst  871   95.946   83.456  

I alt  80.683   2.901.491   2.607.159  
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