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Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle 
indtjening og gæld  
 
Nærværende notat, der primært er baseret på Danmarks Statistiks stikprøve af landbrugs-
regnskaber for 2010, er en opdatering af et tilsvarende notat af 08-07-2011, som var baseret 
på 2009-regnskaber. Begge notater er udarbejdet efter anmodning fra Fødevareministeriet 
og har til formål at bidrage til en vurdering af, i hvilket omfang landbrugets vanskelige 
økonomiske situation begrænser landmændenes muligheder for at optage lån til finansiering 
af rentable investeringer, til finansiering af ejerskifte samt til dækning af eventuelt løbende 
likviditetsunderskud. Det ligger uden for notatets rammer at redegøre for krisen i dele af 
den finansielle sektor samt for de begrænsninger i lånemulighederne, der følger heraf.  
 
Opretholdelse af den primære landbrugsproduktion forudsætter, at erhvervet foretager bety-
delige investeringer i de kommende år, hvilket bl.a. skyldes, at der er stramninger på vej i 
de lovgivningsmæssige rammer for landbruget i form af yderligere natur-, miljø- og dyre-
velfærdsmæssige reguleringer. 
 
Hertil kommer, at udviklingen i bedriftsstrukturen i retning af færre og større bedrifter – 
navnlig inden for malkekvæg- og svinesektoren - forventes at fortsætte, hvilket ligeledes 
skaber behov for investeringer på de tilbageblevne bedrifter, forudsat at produktionen skal 
opretholdes, omend strukturudviklingen knapt forløber så hurtigt, som før krisen satte ind i 
sommeren 2008. Til illustration kan nævnes, at det samlede antal landbrugs- og gartneribe-
drifter faldt fra 57.831 i 1999 til 42.0991 i 2010, svarende til en årlig nedgang på 3,1 pct. I 
samme årrække faldt antallet af bedrifter med malkekøer fra 11.192 til 4.245 og antallet 
med svin fra 15.483 til 5.068, hvilket svarer til fald på henholdsvis 8,4 pct. og 9,7 pct. om 
året. Det relativt langt større fald i antallet af bedrifter med malkekøer og i antallet med svin 
end i det samlede antal viser, at mælke- og svineproduktionen koncentreres på en stadig 
mindre del af landbrugene.  
 
Landbrugets optagelse af lån er - udover investeringer i bygninger og maskiner - bl.a. knyt-
tet til ejerskifte - herunder både landmænds køb af deres første landbrugsbedrift og allerede 
etablerede landmænds tilkøb af ejendom og/eller jord med henblik på sammenlægning og 
samdrift. Behovet for nettolånoptagelse i forbindelse med ejerskifte afhænger - udover om-
fanget af ejerskifte - af priserne på landbrugsejendomme samt af gælden i de pågældende 
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ejendomme før ejerskiftet. Jo lavere ejendomspriserne er, og jo større gælden er før ejer-
skiftet, desto mindre er behovet for nettolånoptagelse. At priserne på landbrugsejendomme 
er faldet med omkring 32 pct., siden de toppede i 1. kvartal 2008, og at en væsentlig del af 
de ejendomme, der for tiden omsættes, er stærkt forgældede, medvirker således til at for-
mindske landbrugets behov for nettolånoptagelse i forbindelse med ejerskifte. 
 
Landbrugets behov for optagelse af lån til finansiering af eventuelt løbende likviditetsun-
derskud afhænger i høj grad af landbrugenes indtjening. Og som følge af betragtelige stig-
ninger i priserne på de fleste landbrugsprodukter i sommeren 2010 er indtjeningen kommet 
op på et væsentligt højere niveau, end i de to foregående kriseår. For svin er stigningen i 
prisen dog moderat. Medvirkende til forbedringen af indtjeningen er også, at den korte rente 
fortsat befinder sig på et lavt niveau. Landbrugets samlede behov for nettolånoptagning er 
derfor også formindsket som følge af forbedringen af indtjeningen. 
 
Der er imidlertid meget store forskelle mellem landbrugene med hensyn til deres soliditet, 
rentabilitet og indtjening og hermed også med hensyn til deres behov og muligheder for at 
optage lån. Til belysning af disse forskelle er det samlede antal heltidslandbrug (12.412 i 
2010) ifølge Danmarks Statistik opdelt på driftsformer samt efter gælds- og forrentnings-
procent. Definition af driftsformer og opdelingen er beskrevet i note 2, mens visse hoved- 
og nøgletal mv. i form af gennemsnit for de pågældende grupper af heltidsbrug er vist i ta-
bel 2-5. For alle heltidsbrug under ét er de tilsvarende tal vist i tabel 1. 
 
Som det kan ses af sidstnævnte tabel, udgjorde forrentningen af landbrugskapital i selveje 
0,9 pct. for alle heltidsbedrifter under ét i 2010, mens det gennemsnitlige resultat fra bedrif-
ten efter finansielle poster beløb sig til 344.000 kr. Begge poster er resultat af forholdsvis 
lave priser på landbrugsprodukter i 1. halvdel af 2010 samt af højere priser i 2. halvår 2010. 
Til sammenligning med ovennævnte poster for 2010 kan nævnes, at forrentningen udgjorde 
minus 0,2 pct. i 2009, jf. notatet af 08-07-2011, mens resultatet efter finansielle poster beløb 
sig til minus 178.000 kr. i gennemsnit pr. heltidsbedrift. Der er således tale om en markant 
forbedring af indtjeningen om end fra et særdeles lavt niveau.   
 
Af tabellen ses endvidere, at gælden for alle heltidslandbrug under ét udgjorde 60 pct. af ak-
tivernes værdi ultimo 2010.      
  
Til illustration af forskelle mellem heltidsbrugenes indtjening kan nævnes, at resultatet efter 
finansielle poster varierede fra minus 271.000 kr. i gennemsnit for den mindst effektive 
tredjedel til 1.055.000 kr. for den mest effektive tredjedel jf. tabel 1. 
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Til belysning af forskelle mellem heltidsbrugenes soliditet kan nævnes, at gældsprocenten 
varierede fra 29 pct. for den mindst forgældede tredjedel til 83 pct. for den mest forgældede 
tredjedel. En væsentlig årsag til de store forskelle med hensyn til soliditeten er uden tvivl, at 
landmændene har købt deres ejendom eller ejendomme til vidt forskellige priser som følge 
af kraftig stigende priser på landbrugsejendomme fra midten af 1990’erne og frem til 2008. 
For en mere udførlig omtale heraf henvises til ”Landbrugets Økonomi 2010” kapitel 3.   
 
Heltidslandbrugenes soliditet varierer med driftsformen. For alle heltids-plantebrug under ét 
androg gælden 44 pct. af aktivernes værdi ultimo 2010, for alle heltids-kvægbrug 65 pct., 
for alle heltids-svinebrug 70 pct. og for alle andre heltidslandbrug 54 pct., jf. tabel 2-5. Af 
de i alt 2.687 heltids-plantebrug hørte kun 358 (svarende til 13,4 pct.) til den mest forgæl-
dede tredjedel af heltidslandbrugene. For alle heltids-kvægbrug hørte 37,6 pct. (1.699 ud af 
i alt 4.523) til denne gruppe, mod 50,2 pct. (1.772 ud af 3.530) for heltids-svinebrug og 18,4 
pct. (308 ud af 1.672) for ”andre” heltidslandbrug. Disse forskelle mellem heltidsplantebru-
gene på den ene side og heltidskvæg- og heltidssvinebrugene på den anden side skyldes gi-
vetvis især, at det navnlig er store husdyrbedrifter, der har udvidet produktionen kraftigt 
gennem de senere år. Hertil kommer, at de mælke- og svineproducenterne gennemgående er 
yngre end planteproducenterne (jf. tabel 2-4) og derfor formodentlig har etableret sig senere 
og hermed i år med højere ejendomspriser. 
 
Af tabel 1-5 ses endvidere, at det navnlig er store landbrug ejet af yngre landmænd, der har 
en høj gældsprocent. Den mest gældstyngede tredjedel af heltidsbrugene havde således et 
landbrugsareal på 185 ha mod 124 ha for den mindst gældstyngede tredjedel, jf. tabel 1. Og 
i den førstnævnte gruppe er brugerens alder 44 i gennemsnit mod 53 i den sidstnævnte 
gruppe.       
 
Til illustration af forskelle i heltidslandbrugenes effektivitet kan bl.a. nævnes, at forrentnin-
gen af landbrugskapital i selveje varierede fra minus 1,8 pct. for den mindst effektive tred-
jedel af brugene til 2,9 pct. i den mest effektive tredjedel, jf. tabel 1. Og som det fremgår af 
tabel 1-5, er der overvægt af store landbrug samt af yngre brugere blandt de mest effektive - 
målt med forrentningsprocenten. 
 
Selv om landbrugets økonomiske situation er forbedret markant siden sommeren 2010 med 
en betydelig formindskelse af behovet for lånoptagning til følge, er det vurderingen, at en 
del fortrinsvis store, veldrevne, stærkt forgældede heltidsbedrifter, ejet af fortrinsvis yngre 
landmænd næppe vil kunne optage lån til finansiering af selv rentable investeringer. Herud-
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over er der en del, ikke så effektivt drevne, stærkt forgældede heltidsbedrifter, hvor økono-
mien - trods forbedringen af produktpriserne - ikke hænger sammen, og hvor bedriften må 
forventes afhændet inden for et kortere åremål. 
 
Det skal bemærkes, at antallet af tvangsauktioner over landbrugsejendomme fortsat ligger 
på et moderat niveau uden nogen klart faldende eller stigende tendens. I de første 9 måneder 
af 2011 var der 168 bekendtgjorte tvangsauktioner over landbrugsejendomme mod 158 i de 
samme måneder af 2010. Hertil kommer dog, at der både i 2010 og 2011 er en del land-
brugsejendomme, der formelt er solgt i fri handel, men hvor landmanden har været presset 
til at sælge.   
 
 
Note: 
1) De 42.099 bedrifter i 2010 er eksklusive 735 pelsdyrbedrifter uden anden landbrugsaktivitet samt 431 helt 
små bedrifter, der ikke tidligere var omfattet af tællingen.    
 
2) Definitionen af driftsformer er fra og med 2010 baseret på sammensætningen af bedriftens standardpro-
duktionsværdi - og ikke som før 2010 på grundlag af bedriftens standarddækningsbidrag. Plante-, kvæg-, 
svine- pelsdyr- og andre husdyrbedrifter er defineret som landbrugsbedrifter, hvor mindst 50 pct. af bedrif-
tens samlede standardproduktionsværdi kommer fra henholdsvis salgsafgrøder, kvæghold med tilhørende 
grovfoder, svinehold, pelsdyrhold og anden husdyrhold, mens blandet landbrug omfatter alle andre land-
brugsbedrifter. I tabel 5 omfatter ”andre” heltidsbedrifter følgende bedriftstyper: pelsdyrbedrifter, andre hus-
dyrbedrifter og blandet landbrug.   
    
2) Populationen af heltidslandbrug er først opdelt i tre lige store grupper efter gældsprocenten. Herefter er 
der inden for hver driftsform (plante, kvæg, svin, pelsdyr, andre husdyr og blandet landbrug) foretaget en 
opdeling af hver ”gældsgruppe” i tre lige store grupper efter de pågældende landbrugs forrentningsprocent. 
Begrundelsen for at sondre mellem driftsform i forbindelse med opdelingen efter forrentningen er så vidt mu-
ligt at få brugene opdelt efter effektivitet og ikke efter om prisen på fx svin har ligget på et lavt niveau det på-
gældende år sammenlignet med priserne på de øvrige landbrugsprodukter     
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Tabel 1. Nøgletal for heltids-landbrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Lav gældsprocent  
Antal bedrifter 1.379 1.379 1.379 4.137
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -5 419 902 439
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3    184 208 282 225
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  22,2 29,2 34,4 28,6
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   6,6 7,9 10,1 8,2
Gældsprocent, ultimo   30 27 30 29
Forrentningsprocent1 -1,8 0,5 2,3 0,7
Landbrugsareal, ha  109 121 146 125
Antal dyreenheder 55 66 108 76
Brugerens alder 55 52 51 53
  
Middelhøj gældsprocent  
Antal bedrifter 1.379 1.379 1.379 4.137
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1,2 -56 246 1.172 454
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   442 700 975 705
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  23,7 36,6 48,7 36,3
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   13,7 20,7 27,8 20,8
Gældsprocent ultimo   58 57 57 57
Forrentningsprocent1 -1,6 0,3 3,1 1,1
Landbrugsareal, ha 111 154 200 155
Antal dyreenheder 100 136 208 148
Brugerens alder 51 50 48 49
  
Høj gældsprocent  
Antal bedrifter 1.379 1.379 1.380 4.138
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -753 82 1.092 140
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   1.237 1.448 1.712 1.466
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  33,7 43,8 53,6 43,7
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   29,7 35,2 43,9 36,3
Gældsprocent, ultimo   88 80 82 83
Forrentningsprocent1 -1,8 0,5 2,3 0,7
Landbrugsareal, ha 172 198 234 201
Antal dyreenheder 234 267 378 293
Brugerens alder 46 44 43 44
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Tabel 1. (fortsat) Nøgletal for heltids-landbrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 
2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Alle heltids-landbrug  
Antal bedrifter 4.137 4.137 4.138 12.412
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -271 249 1.055 344
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   621 785 990 799
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  26,5 36,5 45,6 36,2
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   16,7 21,3 27,3 21,8
Gældsprocent, ultimo   63 58 60 60
Forrentningsprocent1 -1,8 0,5 2,9 0,9
Landbrugsareal, ha 131 158 194 161
Antal dyreenheder 130 157 231 173
Brugerens alder 51 49 47 49
1. Resultatet efter finansielle poster samt forrentningsprocenten er eksklusive nominelle kapitalgevinster 

(også kaldet konjunkturgevinster eller værdireguleringer) på aktiver. 
2. Finansielle omkostninger netto består af forpagtningsafgift og renteudgifter netto tillagt generelle tilskud 

(næsten udelukkende enkeltbetaling) samt inflationsbetingede debitorgevinster. 
3. Vedrørende landbrugsbedriften, dvs. eksklusive nettorenteudgifter vedrørende andre erhverv og hus-

holdning (herunder brugerbolig), men inklusive låneomkostninger. 
 
Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for landbrug, samt egne beregninger baseret på de pågæl-

dende landbrugsregnskaber. 
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Tabel 2. Nøgletal for heltids-plantebrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Lav gældsprocent  
Antal bedrifter 442 442 442 1.326
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -213 254 752 264
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3    265 260 472 332
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  30,8 48,3 53,8 44,3
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   9,1 11,6 15,3 12,0
Gældsprocent, ultimo   30 24 28 27
Forrentningsprocent1 -1,9 0,0 1,5 0,2
Landbrugsareal, ha  178 197 235 203
Antal dyreenheder 10 5 9 8
Brugerens alder 56 53 54 54
  
Middelhøj gældsprocent  
Antal bedrifter 334 334 335 1.003
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1,2 -148 -21 717 183
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   397 840 1.090 776
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  25,8 47,9 61,3 45,0
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   15,3 26,3 33,6 25,0
Gældsprocent ultimo   59 55 55 56
Forrentningsprocent1 -2,0 -0,1 1,6 0,3
Landbrugsareal, ha 165 210 315 230
Antal dyreenheder 6 2 11 6
Brugerens alder 49 48 47 48
  
Høj gældsprocent  
Antal bedrifter 119 119 120 358
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -1.202 -173 431 -315
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   875 969 1.104 983
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  33,1 32,6 38,5 34,8
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   27,1 25,5 29,4 27,3
Gældsprocent, ultimo   82 78 76 79
Forrentningsprocent1 -4,3 -0,5 1,7 -1,0
Landbrugsareal, ha 429 233 359 340
Antal dyreenheder 21 10 5 12
Brugerens alder 51 45 41 46
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Tabel 2. (fortsat) Nøgletal for heltids-plantebrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 
2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Alle heltids-plantebrug  
Antal bedrifter 896 896 895 2.687
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -32 94 696 156
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   395 571 787 584
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  29,2 46,0 54,6 43,3
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   13,8 18,9 24,0 18,9
Gældsprocent, ultimo. 47 41 44 44
Forrentningsprocent1 -2,3 -0,1 1,6 0,1
Landbrugsareal, ha 206 207 281 231
Antal dyreenheder 10 4 9 8
Brugerens alder 52 50 49 51
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Tabel 3. Nøgletal for heltids-kvægbrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Lav gældsprocent  
Antal bedrifter 534 534 535 1.603
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -66 255 740 310
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   164 190 194 183
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  14,6 17,9 24,2 18,9
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   3,7 5,3 7,3 5,5
Gældsprocent, ultimo   26 30 30 29
Forrentningsprocent1 -3,0 -0,4 1,8 -0,1
Landbrugsareal, ha  73 80 116 90
Antal dyreenheder 70 102 170 114
Antal malkekøer, gennems. primo og ultimo  28 50 95 57
Brugerens alder 55 54 51 53
  
Middelhøj gældsprocent  
Antal bedrifter 407 407 407 1.221
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -209 377 937 368
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   515 646 838 666
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  24,2 33,3 38,3 31,9
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   13,9 19,3 22,0 18,4
Gældsprocent, ultimo   58 58 57 58
Forrentningsprocent1 -2,1 0,5 2,6 0,7
Landbrugsareal, ha 106 140 167 138
Antal dyreenheder 153 224 299 225
Antal malkekøer gennems. primo og ultimo  75 122 165 121
Brugerens alder 50 50 46 49
  
Høj gældsprocent  
Antal bedrifter 566 567 566 1.699
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -618 -2 954 111
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   1.312 1.536 1.769 1.539
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  31,9 41,9 54,0 42,6
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   28,7 34,5 43,8 35,7
Gældsprocent, ultimo   90 82 81 84
Forrentningsprocent1 -1,6 0,6 2,7 0,9
Landbrugsareal, ha 143 173 223 180
Antal dyreenheder 262 300 441 335
Antal malkekøer, gennems. primo og ultimo  152 169 241 188
Brugerens alder 46 44 43 45
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Tabel 3. (fortsat) Nøgletal for heltids-kvægbrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 
2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Alle heltids-kvægbrug  
Antal bedrifter 1.507 1.508 1.508 4.523
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -312 191 873 251
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   690 819 959 823
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  23,7 31,1 39,2 31,3
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   15,9 20,0 25,0 20,3
Gældsprocent ultimo   67 64 64 65
Forrentningsprocent1 -2,0 0,4 2,5 0,6
Landbrugsareal, ha 108 131 170 136
Antal dyreenheder 165 209 307 227
Antal malkekøer, gennems. primo og ultimo  87 114 169 123
Brugerens alder 51 49 47 49
Kilde og noter: se tabel 1 
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Tabel 4. Nøgletal for heltids-svinebrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Lav gældsprocent  
Antal bedrifter 195 195 195 585
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -83 204 823 315
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   66 209 276 184
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  30,0 26,1 38,2 31,4
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   9,9 8,2 13,2 10,4
Gældsprocent, ultimo   33 31 35 33
Forrentningsprocent1 -2,6 -0,5 1,6 -0,2
Landbrugsareal, ha  104 124 152 127
Antal dyreenheder 115 107 212 145
Antal svin, gennemsnit af primo og ultimo  1.637 1.082 2.630 1.782
Brugerens alder 55 49 50 51
  
Middelhøj gældsprocent  
Antal bedrifter 391 391 391 1.173
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -175 61 789 225
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   379 799 1.256 811
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  22,2 41,7 57,0 40,3
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   12,6 23,8 33,6 23,3
Gældsprocent, ultimo   57 57 59 58
Forrentningsprocent1 -2,6 -0,2 2,0 0,4
Landbrugsareal, ha 92 164 211 155
Antal dyreenheder 138 186 352 225
Antal svin, gennemsnit af primo og ultimo  2.008 2.572 4.507 3.029
Brugerens alder 50 50 48 50
  
Høj gældsprocent  
Antal bedrifter 591 591 590 1.772
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -915 122 1.305 171
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   1.359 1.582 1.903 1.615
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  38,6 50,7 60,1 49,8
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   34,1 40,5 50,3 41,6
Gældsprocent ultimo   88 80 84 84
Forrentningsprocent1 -2,1 0,7 3,2 1,0
Landbrugsareal, ha 169 231 244 215
Antal dyreenheder 271 308 428 336
Antal svin, gennemsnit af primo og ultimo  3.947 4.034 6.047 4.676
Brugerens alder 45 44 42 44
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Tabel 4. Nøgletal for heltids-svinebrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Alle heltids-svinebrug  
Antal bedrifter 1.177 1.177 1.176 3.530
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -531 115 1.053 213
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   819 1.094 1.418 1.111
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  31,7 43,6 55,4 43,6
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   22,9 29,6 38,6 30,3
Gældsprocent, ultimo   72 68 70 70
Forrentningsprocent1 -2,3 0,3 2,6 0,7
Landbrugsareal, ha 133 191 217 180
Antal dyreenheder 201 234 367 267
Antal svin, gennemsnit af primo og ultimo  2.919 3.059 4.969 3.649
Brugerens alder 48 47 45 47
Kilde og noter: se tabel 1 
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Tabel 5. Nøgletal for ”andre1” heltidslandbrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 
2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Lav gældsprocent  
Antal bedrifter 208 208 208 624
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 670 1.395 1.712 1.258
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   175 142 114 144
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  16,5 20,7 16,0 17,7
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   5,8 6,4 4,0 5,4
Gældsprocent, ultimo   35 31 25 30
Forrentningsprocent1 2,9 6,8 15,5 7,6
Landbrugsareal, ha  59 60 32 50
Antal dyreenheder 54 66 64 61
Brugerens alder 53 49 50 51
  
Middelhøj gældsprocent  
Antal bedrifter 247 247 246 740
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 508 686 2.786 1.327
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   480 441 600 507
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  22,4 18,6 35,6 25,6
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   12,8 10,8 20,6 14,7
Gældsprocent, ultimo   57 58 58 58
Forrentningsprocent1 1,6 3,1 12,8 6,3
Landbrugsareal, ha 77 87 85 83
Antal dyreenheder 78 96 96 90
Brugerens alder 56 51 50 52
  
Høj gældsprocent  
Antal bedrifter 103 102 103 308
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 -40 618 1.390 656
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   544 747 1.011 768
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  15,8 27.5 31,8 25,0
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   13,0 19,8 24,7 19,2
Gældsprocent ultimo   82 72 78 77
Forrentningsprocent1 -0,8 2,5 5,8 3,1
Landbrugsareal, ha 53 102 97 84
Antal dyreenheder 116 154 178 150
Brugerens alder 47 46 44 46
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Tabel 5. Nøgletal for ”andre4” heltidslandbrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 
2010 
 Forrentningsprocent 

Lav Middelhøj Høj Alle  
Alle ”andre” heltidslandbrug  
Antal bedrifter 558 557 557 1.672
Resultat efter finansielle poster, 1.000 kr.1, 2 467 938 2.128 1.178
Nettorenteudgifter, 1.000 kr.3   378 386 495 420
Aktiver ejet af bruger, ultimo, mio. kr.  19,0 21,0 27,6 22,5
Gæld i alt, ultimo, mio. kr.   10,2 10,8 15,2 12,1
Gældsprocent, ultimo   54 51 55 54
Forrentningsprocent1 1,6 4,2 11,5 5,9
Landbrugsareal, ha 66 79 67 71
Antal dyreenheder 76 95 99 90
Brugerens alder 53 49 49 50
Kilde og noter: se tabel 1 
1. I ovenstående tabel omfatter ”andre” bedrifter følgende tre bedriftstyper: pelsdyrbedrifter, andre husdyr-
bedrifter (næsten udelukkende fjerkræbedrifter) samt blandede landbrugsbedrifter. (se omstående note1).   
 
 


