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Forord
Projektet ”Finansiering af produktionslandbrug og generationsskifte i et udviklingsperspektiv” blev iværksat med det formål at forbedre den finansielle situation og mulighederne for at generationsskifte i landbruget.
Projektet er gennemført i samarbejde med Realkredit Danmark og har modtaget finansiel støtte fra Realdania tidligere Real Danmark Fonden. Der har været nedsat en
følgegruppe, som har haft til opgave løbende at drøfte fremdriften i projektet og sikre
relevansen af emner og metodegrundlag. Følgegruppen har bestået af:
Landbrugsdirektør E. Vestergaard Madsen, RD
Souschef H. K. Larsen, RD
Chefkonsulent N. P. Skrubbeltrang, Landscentret, Økonomi og Jura
Afdelingsleder Børge Sørensen, Landscentret, Økonomi og Jura
Økonomikonsulent Kai Henriksen, LandboFyn
Docent Svend Rasmussen, KVL
Forskningschef Johannes Christensen, FØI
Seniorforsker Mogens Lund, FØI
I projektperioden har der været kontakt til Økonomi- og ejendomskonsulenter i forbindelse med fremskaffelse af ejendomseksempler og gennemførelse af en spørge- og
interviewundersøgelse. Der skal rettes en tak til alle for deres positive medvirken.
Den afsluttende rapport er udarbejdet af seniorforsker Søren Svendsen. Seniorforsker
Mogens Lund og undertegnede har medvirket ved redigeringen af rapporten.

Fødevareøkonomisk Institut, december 2003

Johannes Christensen

Generationsskifte i fremtidens landbrug, FØI 5

6 Generationsskifte i fremtidens landbrug, FØI

Sammendrag
Titlen på projektet er: ’Finansiering af produktionslandbrug og generationsskifter i et
udviklingsperspektiv’. Det skyldes, at gæld og generationsskifteproblemet hænger
uløseligt sammen, fordi en landbrugsbedrift bliver drænet for egenkapital ved et generationsskifte.
Undersøgelserne i dette projekt om gældsforholdene i landbruget har påvist, at dansk
landbrug har en gældsandel på nær ved det dobbelte af gennemsnittet af vore nabolande. Denne store gæld er et problem i dansk landbrug i forhold til de øvrige lande.
Det skyldes, at en stor gæld medfører så store renteudgifter, at overskud og rest til
konsolidering bliver minimalt. Dette forårsager på sin side, at den høje gæld bliver
ved med at følge landmanden i ganske mange år. En afgørende årsag til den høje gæld
er et tilbagevendende kapitaldræn ved hvert generationsskifte, hvilket er ret enestående i landbruget i forhold til andre erhvervsvirksomheder. I aktieselskaber forgår der
således ikke voldsomme dyk i egenkapitalen selvom aktieposter skifter hænder. Årsagen til kapitaldrænet er den måde generationsskiftet foregår på, hvor såvel ejer som
skattevæsen kræver den stående egenkapital ud af bedriften, hvorved ny egenkapital
bliver den smule en ny ejer kan levere. Derfor er gældsproblemet størst for unge og
nyetablerede landmænd. I familiegenerationsskifter bliver den gamle landmands kapitaludtræk dog ofte modereret betragteligt, hvis der er en stor egenkapital i bedriften,
for at tilgodese sønnen. Ud over kapitaldrænet sker der også et skifte i ledelsen af bedriften, således at der opstår mangel på kontinuitet i både kapital og ledelse på een
gang.
Ofte kan den unge landmand ikke frit vælge bedrift og generationsskiftemodel, men
må handle ud fra givne betingelser. Det er fx ikke sikkert, der er nogen familieejendom at overtage, hvorfor han må ud på det frie marked og konkurrere med etablerede
landmænd til opskruede priser. Halvdelen af generationsskifterne forgår således uden
for familien.
Lige ved 75 pct. af samtlige generationsskifter foregår stadig som straksovertagelser.
I et sælgers marked, har den ældre landmand hidtil kunnet afsætte bedriften på een
gang. Dette skyldes på sin side, at der endnu ikke er generationsskiftet ret mange af
de helt store husdyrbedrifter. Således er andelen af bestående bedrifter over 15 mio.
kr. i aktivmasse langt større end andelen af generationsskiftede bedrifter over 15 mio.
Som bedrifterne vokser vil de blive vanskeligere at generationsskifte på normale vilkår i fremtiden. Bedrifterne vil ligeledes få vanskeligt ved at indgå i endnu en struk-

Generationsskifte i fremtidens landbrug, FØI 7

turudvikling grundet landbrugsloven og finansieringsmulighederne. Det betyder, at
den etablerede landmand vil få valget mellem at afhænde til reduceret pris eller benytte sig af en generationsskiftemodel, der lader (en del af) kapitalen blive stående i bedriften i en længere periode omkring generationsskiftet. En generationsskiftemodel,
der kan håndtere dette krav, er en samarbejdsmodel af en eller anden slags, hvor den
unge landmand ikke overtager på een gang men successivt. En sådan samarbejdsmodel vil også lade den unge indtræde som driftsleder under kyndig vejledning af den
etablerede landmand. Derved vil landbrugsbedriften blive begunstiget af de samme
betingelser om kontinuitet i ledelse og kapital som gælder for store dele af det øvrige
erhvervsliv.
Hvis den unge kan finde en ældre landmand, der er villig til glidende generationsskifte, er det en fremkommelig generationsskiftemodel, viser studiet. Det er dog stadig en
forholdsvis sjælden model, idet der kun kan påvises ca. 25 igangværende glidende
generationsskifter mellem to tredjemænd på landsplan. Denne måde vil måske være
mest oplagt gennem et eksisterende ansættelsesforhold, hvor den unge har været
driftsleder på bedriften. Da har de to allerede kendskab til hinanden, hvorfor skridtet
mod glidende overtagelse vil være nærliggende. Hvis generationsskiftet bringes i
stand på denne måde, giver skattelovgivningen nu mulighed for succession.
Hvis to eller tre unge landmænd kender hinanden fra landbrugsskole eller andre steder, er driftsfællesskab en mulighed. I stedet for at erhverve tre små bedrifter hver
især, kan der være betydelige stordriftsfordele i at erhverve en tre gange så stor bedrift samlet. Deltagerne kan opdele ansvarsområderne med stor faglighed til følge. Og
selvom man besidder stor faglighed hver især, kan deltagerne diskutere en ide eller en
strategisk investering med de øvrige. Deltagerne kan assistere hinanden, når der er
travlt på deres respektive områder. De behøver ingen afløsning og kan spare meget
fremmed arbejdskraft. Da de er flere, skal de dog passe på deres private udtræk. I det
hele taget er det et ubetinget krav, at man er indstillet på samarbejde og kompromisser.
For at lette generationsskiftet kan den ældre landmand foretage en skattefri virksomhedsomdannelse fra privat virksomhed til A/S eller ApS. Dette har tre fordele. For det
første kan landmanden sælge aktierne efter tre år og blive beskattet ud fra aktieavancebeskatningsloven. Den unge landmand kan succedere i den udskudte skat og selskabet kan belånes hvormed egenkapitalen kan reduceres, hvorfor selskabet vil være
lettere at købe. Salg af aktierne kan foregå på een gang som en straksoverdragelse eller successivt som et glidende generationsskifte.
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Der er ingen problemer med familiegenerationsskifter af mindre og mellemstore bedrifter, hvis bedriften er drevet tilfredsstillende, og der er opbygget en vis egenkapital.
Hyppigt er egenkapitalen for lille til at udnytte de gunstige skatteregler i fuldt omfang. Og hvis egenkapitalen er stor nok til at udnytte reglerne fuldt ud, så er den også
stor nok til at forskåne den unge landmand fra finansieringsproblemer.
Landbrugsloven er under fornyelse, og i den forbindelse har der været nedsat et udvalg for at komme med fremadrettede forslag. Udvalget fastslår, at selvejet også
fremover skal være det bærende grundlag for dansk landbrug. Forslagene bærer præg
af dette grundlag, idet der stadig bliver snævre restriktioner for hvem, der må eje
landbrugsbedrifterne. Herunder begrænsninger for medejerskab af landbrugsselskaber. På den måde bevarer landbruget sin særstatus i forhold til det øvrige erhvervsliv,
hvor organisationsfriheden stort set er absolut. Denne særstatus er forankret i Dansk
Landbrugs egne ønsker og principper.
Ud fra et generationsskiftemæssigt hensyn er der ikke behov for at lette skattereglerne
for familiegenerationsskifte, som just nævnt ovenfor. Men for de øvrige generationsskifter mellem to tredjemænd er der et langt større behov for at lette adgangen til en
lempeligere finansiering. Forslagene til nye og lempeligere YJ-låneregler er et stort
skridt i den rigtige retning for mindre og mellemstore bedrifter. For de helt store bedrifter i 50 – 100 mio. kr. klassen batter YJ-lånene dog stadig ikke meget.
Realkreditinstitutterne har en så bred vifte af attraktive muligheder, at det er meget
vanskeligt at give forslag til yderligere finansieringsmodeller herfra. Forslagene fra
udvalget til forenkling af jordlovgivningen er også et skridt henimod en lettelse. Men
igen mere for familiehandler end for handler mellem to tredjemænd. Her kunne en
lempelse i adgang til selskabsdannelse være en yderligere lettelse, fx ved at fjerne
kravet om familieskab i et A/S.
Projektet har simuleret et generationsskifte ud fra seks forskellige generationsskiftemodeller for to husdyrbedrifter i 40 mio. kr. klassen, men indeholder ikke empiriske
studier af generationsskifte af de helt store bedrifter. Derfor kan der peges på et behov
for sådanne studier samt analyse og måske udvikling af andre generationsskiftemodeller for de meget store og kapitalkrævende bedrifter. Et sådant projekt bør nok tage
udgangspunkt i allerede gennemførte generationsskifter eller igangværende generationsskifter og kunne være et samarbejdsprojekt mellem Dansk Landbrugsrådgivning,
Landscentret og Fødevareøkonomisk Institut støttet af et eller flere økonomicentre.
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1. Projektbeskrivelse
Projektet behandler finansierings- og generationsskifteproblemerne i landbruget.
Gennem de seneste år er der sket en markant strukturudvikling i dansk landbrug, der
betyder større og færre landbrugsbedrifter. Det er foregået ved, at nabobedrifter er
blevet opkøbt og sammenlagt til større enheder. På et eller andet tidspunkt skal disse
store bedrifter generationsskiftes til yngre landmænd, der på deres side har svært ved
at fremskaffe den fornødne egenkapital. Mange af bedrifterne er blevet så dyre, at det
er endog meget vanskeligt at overtage dem for en ung landmand. Det er et problem
for begge parter. For de unge landmænd er det et problem, at de har svært ved at etablere sig. For de veletablerede landmænd er det mindst lige så stort et problem, hvis de
ikke kan afhænde.
Sådanne disharmonier løses ellers altid via efterspørgsel og udbud i en markedsøkonomi. Så den nemme løsning er, at prisen på landbrugsbedrifterne må indrette sig på
ligevægten mellem udbud og efterspørgsel, hvilket må betyde en reduceret overtagelsespris. Det er næppe denne markedsbestemte løsning landmændene og kreditgiverne
synes bedst om for at løse generationsskifteproblemet. Og det er heller ikke en løsning, der ligger i kortene.

1.1.

Problemstilling og projektets formål

Et vellykket generationsskifte indebærer, at både den gamle og den unge landmand er
tilfredse. Det betyder, at den gamle landmand gerne skal have sin egenkapital i nogenlunde hel tilstand med derfra reduceret med den udskudte skat. Samtidig skal den
unge landmand kunne etablere sig på en måde, så finansieringen og den samlede økonomi er tilstrækkelig solidt funderet til at klare de variationer, der uvilkårligt vil indtræde i løbet af årene efter etableringen. Kreditgiverne har indtil nu været villige til at
finansiere generationsskifterne, men ved lidt større agtpågivenhed, kan dette nemt
ændre sig i lyset af de yngre landmænds finansielle problemer. Derfor må der tænkes
i alternative baner for at finde egnede generationsskiftemetoder, der kan sikre den
gamle landmand en fornuftig pris, samtidig med at den unge landmand kan magte opgaven.
Formålet med projektet er at medvirke til at forbedre finansieringen af fremtidens
produktionslandbrug og lette generationsskiftet. Det gøres ved en analyse af finansieringsstrukturen i dansk landbrug efterfulgt af en analyse af forskellige generationsskiftemodeller. Resultatet af projektet er en påvisning af:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Gældsandelens betydning for en bedrifts udvikling
Gældsandelens betydning for en bedrifts risiko
Optimal gældsandel eller optimalt/inoptimalt spænd
Hvad der bestemmer gældsandelen
Hvordan der generationsskiftes i Danmark
Vilkårene for generationsskifte i Danmark i forhold til de øvrige EU-lande
Fremkommelige generationsskiftemodeller, der kan magte kapitalkrævende
bedrifter
8) Strukturudviklingens betydning for generationsskiftet
9) Uhensigtsmæssigheder i lovgivningen og kreditgivningen i forhold til finansiering og generationsskifte
Projektet er gennemført i samarbejde med Realkredit Danmark og har modtaget støtte
fra Realdania (tidligere Real Danmark Fonden). Til at følge og rådgive projektet har
der været nedsat en særlig følgegruppe.

1.2.

Projektets faser

Indeværende projekt: ’Finansiering af produktionslandbrug og generationsskifter i et
udviklingsperspektiv’ er et omfattende projekt, der har været opdelt i fire delprojekter. Projektet vil kort blive beskrevet ud fra et flow chart i figur 1.1, der kan betragtes
som en model for hele projektet.
En høj gældsandel er årsagen til de finansielle problemer i dansk landbrug. I leverageteorien1 er gældsandelen omdrejningspunktet for den finansielle analyse. Leverage
betyder løftestang, og gæld løfter både indtjening og risiko. Derfor er gældsandelen
såvel i praksis som teoretisk en central størrelse, som er analyseret i projektets fase 1.
Analysen ser på om gældsandelen kan optimeres. Sammenhængen mellem gældsandel og risiko undersøges. Det undersøges også hvilke variable gældsandelen er afhængig af. Ud fra disse resultater er en naturlig fortsættelse af projektet at koncentrere
sig om etablering eller generationsskifte, som det fremgår af flow chartet.

1

Brealy Myers:Principles of Corperate Finance, New York, 2003., p. 229.

12 Generationsskifte i fremtidens landbrug, FØI

Figur 1.1.
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Undersøgelse af generationsskifte har været koncentreret om en række forskellige generationsskiftemodeller med fokus på finansieringen, hvilket vil sige konsolidering og
generering af egenkapital og nedbringelse af gældsandel samt risiko. Delprojekt 2 har
analyseret 8 allerede generationsskiftede bedrifter. De 8 bedrifter er blevet generationsskiftet ud fra 5 forskellige modeller, som tilbyder forskellige fordele og ulemper.
Den unge landmands udgangssituation er derfor væsentlig for valget af generationsskiftemodel. Delprojekt 3 modelgenerationsskifter to store bedrifter ud fra de samme
generationsskiftemodeller som blev analyseret i delprojekt 2 for at isolere driftsledelsen. I de fleste spørgsmål bekræfter delprojekt 3 delprojekt 2, selvom analysemetoderne har været vidt forskellige. Når to forskellige tilgange peger i samme retning må
budskabet antages at have en vis tyngde.
Delprojekt 4 undersøger, hvordan der faktisk generationsskiftes ude i landet. Det undersøges hvilke generationsskiftemodeller, der anvendes i hvilke områder af landet.
Hvem der overtager. Hvor store bedrifterne er. Startkapitalens størrelse, og hvilke
barrierer og muligheder konsulenterne ser. Derfor gennemføres en interviewundersøgelse om faktisk generationsskifte ved at henvende sig til en række ejendomskontorer
spredt ud i landet. Undersøgelsen komplementeres af en spørgeskemaundersøgelse
dækkende samtlige økonomikontorer i Danmark for at afdække påbegyndte generationsskifter.
Instituttet har assisteret en hollandsk undersøgelse om generationsskifter i seks EU
lande ved at oplyse om danske forhold. Denne hollandske undersøgelse dækker, ligesom indeværende projekt, generationsskifte og det finansielle fundament i seks førende landbrugslande inden for EU. Resultaterne fra denne rapport er også inkluderet i
det samlede projekt.
Et delprojekt om forpagtning som indgang til generationsskifte har mundet ud i en
FØI rapport med titlen: Vurdering af forpagtning som førstegangsetablering.2 Denne
generationsskiftemodel betragtes som glidende generationsskifte, og er anvendt på to
generationsskifter mellem to tredjemænd.
Endelig inddrages en strukturudviklingsrapport fra Dansk Landbrug som udgangspunkt for analyse af kommende generationsskifter.

2

Jensen JC og Mogens Lund: Vurdering af forpagtning som førstegangsetablering, FØI, Rapport nr.
135.
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1.3.

Disponering af rapporten

Denne rapport afslutter projektet. Rapporten vil koncentrere sig om generationsskifteproblematikken for de større produktionslandbrug og på den måde særligt omfatte
temaer, der er repræsenteret ved de tre nederste højre cirkler i diagrammet, men også i
et begrænset omfang henvise til delprojekt 1, 2 og 3.
Kapitel 2 behandler generationsskifte i dansk landbrug, som det foregår idag.
Kapitel 3 sætter dansk generationsskifte i relief i forhold til andre EU-lande.
Kapitel 4 behandler rammevilkår for fremtidige generationsskifter.
Kapitel 5 behandler fremtidige løsningsmodeller.
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2. Generationsskifte i dansk landbrug i praksis
2.1.

Indledning

Hvor mange generationsskifter finder sted i Danmark om året? Hvor store er de generationsskiftede bedrifter typisk? Hvad er den normale måde at generationsskifte på
her i landet, og er der sket ændringer i de seneste år? Er der forskel fra egn til egn og
fra konsulent til konsulent? Det er vanskelige spørgsmål at svare på, thi der foreligger
ikke nogen statistik over, hvordan bedrifterne er blevet generationsskiftet hverken hos
Danmarks Statistik, Dansk Landbrug, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, de
60 landbocentre eller FØI. På en forespørgsel til de nævnte organisationer var der dog
en enstemmig interesse for en undersøgelse af generationsskifte i praksis i dansk
landbrug.
Generationsskifte er en overdragelse af bedriften fra den gamle generation til den
yngre generation. I indeværende undersøgelse sidestilles et generationsskifte med førstegangsetablering eller begyndende førstegangsetablering, som glidende generationsskifte, hvad enten det er fra far til søn eller til en uden for familien.
Fra Dansk Landbrug er der indhentet en statistik over ejerformer i landbruget gennem
de seneste 30 år. Denne statistik, gengivet i tabel 2.1, fortæller ikke direkte noget om
generationsskiftemetode, men dog om ejerformen og på den måde indirekte om udviklingen i generationsskiftemetode.
Tabel 2.1.

Ejerformer af danske landbrugsbedrifter

ÅR

1970

1975

1980

1985

1990

1995

1999

Enkeltmandsejet
I/S og K/S
APS
A/S
Andelsforeninger
Andet

141.980
2.113
0
71
32
333

127.793
2.841
26
104
19
386

1.155.337
4.467
70
91
18
504

103.295
5.260
130
66
15
806

89.930
5.895
208
74
27
776

78.282
6.033
485
264
60
635

68.589
5.630
576
283
78
467

I alt

144.529

131.169

120.687

109.572

96.910

85.759

75.623

Kilde: Dansk Landbrug.

Antallet af bedrifter ses at være næsten halveret i perioden, og antal enkeltmandsejede
bedrifter er mere end halveret. Det betyder, at de andre ejerformer er vokset, selvom
selvejet stadig udgør over 90 pct. ultimo perioden. I/S og K/S, hvor det formentlig er
I/S’erne der er i overtal, næsten tredobles til en ikke ubetydelig andel. Fra Årsnyt
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20023 fremgår det, at 1.753 landbrugsregnskaber med flere ejere er blevet udfærdiget
i 2002 svarende til 5 pct. af samtlige landbrugsregnskaber. Det kunne tyde på, at
mange af I/S’erne er produktionsselskaber alene vedrørende husdyrholdet. Så 5 pct. af
landbrugsbedrifterne organiseret som I/S er nok en mere rigtig størrelsesorden end 10
pct.. Alligevel giver det en indikation af, at generationsskiftemodellerne har udviklet
sig en smule over mod samarbejde.

2.2.

Oplæg til undersøgelse af generationsskifte i praksis

Som nævnt findes der ingen brugbare statistikker eller blot fortegnelser over generationsskiftemetoderne. For at skaffe indsigt i, hvordan der generationsskiftes i dansk
landbrug, er det valgt at finde nogle repræsentative ejendomskontorer rundt i landet
og spørge dem, hvordan de har erfaret udviklingen. Udgangspunktet for undersøgelsen er en liste, som ejendomskonsulenterne udfylder om ejendomshandler til Ejendomskonsulenternes Risikofond. Listen rummer 46 ejendomskontorer ud af landets i
alt 60 rådgivningscentre. Ud fra denne liste er udvalgt 13 til interview af de største
ejendomskontorer spredt ud over hele landet. Det er tre på Sjælland, én på Fyn og ni i
Jylland. Det betyder, at mere end en fjerdedel af ejendomskontorerne er besøgt, mens
repræsentativiteten er næsten halvdelen af handlerne.
Ejendomskonsulenterne medvirker ved handel af ejendommene. Derfor vil begyndende glidende generationsskifter ofte ikke være dækket af undersøgelsen. Specielt
den form for glidende generationsskifter, der starter med løsøret og slutter med endelig overtagelse af fast ejendom efter flere år, vil ikke blive registreret af ejendomskonsulenterne før den endelige ejendomshandel. Dermed vil sådanne begyndende generationsskifter sandsynligvis ikke blive talt med i interviewundersøgelsen, som derfor vil
undervurdere omfanget af glidende generationsskifter. For at imødegå dette er der til
samtlige økonomikontorer i Danmark sendt et spørgeskema ud om påbegyndte uafsluttede generationsskifter.
Ud fra tabel 2.1 og almindelig erfaring er det en hypotese, at det stadig er strakshandel, der er fremherskende, men at samarbejderne i en eller anden form er blevet mere
udbredte. Det er også en hypotese, at generationsskiftemodel og metode afhænger
meget af økonomikontoret i det pågældende område. Hvis en konsulent har specialiseret sig i glidende overdragelser, da forekommer der mange glidende overdragelser i

3

Årsnyt 2002, Landboforeningernes Landsudvalg for driftsøkonomi, Skejby. P. 32.
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det lokalområde. Dette sås tydeligt i gartneriprojektet4, hvor næsten alle store gartnerier i et område på Fyn blev glidende generationsskiftet på den måde at der blev oprettet et fælles produktionsselskab mellem den unge og den gamle gartner, mens den
gamle gartner i en længere periode bevarede aktiverne. Dette var for øvrigt en så effektiv metode, at den har dannet forbillede for mange efterfølgende glidende generationsskifter. Disse store gartnerier har en aktivmasse på 25 – 50 millioner og er på den
måde lige så store som de store svine- og kvægbedrifter.

2.3.

Interviewrunden

De 13 ejendomskonsulenter er blevet interviewet ud fra et standardiseret spørgeskema, bilag 1. Grunden til, at interviewformen er valgt i stedet for blot at udsende spørgeskemaer til et måske endnu større antal konsulenter, er at spørgsmålene er komplekse og tidskrævende at besvare. Og grunden til, at spørgsmålene er komplekse, er,
at der netop ikke forefindes nogen statistik på området. Svarene må derfor langt hen
ad vejen baseres på konsulenternes fornemmelse, hukommelse og skøn. Det er urealistisk at bede konsulenterne om at gennemgå samtlige generationsskifter gennem de
seneste år i denne sammenhæng. Af den grund, og fordi ikke samtlige generationsskifter i Danmark er dækket, bliver resultaterne ikke en egentlig statistik, men snarere
en veldokumenteret vurdering af generationsskifte i dansk landbrug.
I projektet er der overvejende lagt vægt på den unge landmands etableringsbetingelser, fordi det er dansk landbrugs fremtid, der betragtes som omdrejningspunktet i forhold til den afgående generations situation. Det skal understreges, at konsulenterne
varetager såvel afhænders som overtagers interesser. En del af konsulenternes indsats
består derfor i, at få frigivet kontanter til den gamle landmand, fx i form af pensionsindbetalinger af ejendomsavance. Over for dette hensyn står den unge overtagers interesse i, at så meget kapital som muligt bliver stående i ejendommen.
Som supplement til interviewene er udsendt et mere enkelt formuleret spørgeskema
(bilag 2) til samtlige økonomikontorer i Danmark om, hvor mange igangværende glidende generationsskifter, der findes. Det er generationsskifter, som ejendomskonsulenterne i sagens natur ikke har registreret. Det vil sige nogle af de glidende generationsskifter, hvor der er sket en ejendomshandel, er måske registreret og besvaret i in-

4

Svendsen Søren: Generationsskifte i gartnerier – vurdering af generationsskiftemodeller, SJFI,
1996.
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terviewrunden. Derfor kan antallet i de to former for dataindsamling ikke ukritisk adderes.

2.4.

Markedssituationen

Der er bred enighed blandt respondenterne om, at det i de seneste år har været sælgers
marked, fordi strukturudviklingen medfører et behov for mere jord, og de fleste kan
stadig afhænde til naboen. På den anden side påpeger flere af konsulenterne, at prisen
på en landbrugsejendom ikke er så høj som summen af de enkelte bestanddele. Det
betyder, at specielt bygninger og maskiner typisk ikke kan sælges til den uafhængige
vurderingspris. Det er altså fortsat jorden, der er attraktiv, men jordprisen stiger i dag
ikke i samme takt som tidligere i følge konsulenterne. Faktisk er jordprisen ikke steget de seneste to år, selvom renten er faldet. Det tages som udtryk for at jordprisen
faktisk er faldende, og konsulenterne mener næsten samstemmende, at jordprisen vil
falde i kroner, den dag renten atter stiger. Enkelte af konsulenterne har (måske netop
derfor) observeret en del 45 – 50 årige forlade erhvervet, mens der endnu er en markant konjunkturgevinst at hente.
Flere af konsulenterne påpeger, at store ejendomme er blevet sværere at afhænde,
specielt hvis der ikke er jord nok. Liggetiderne på ejendommene er blevet længere.
Konsulenterne peger næsten alle samstemmende på, at prisen på en landbrugsejendom fortsat er for høj i forhold til afkastet. Altså at afkastningsgraden er utilfredsstillende, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne i forskningsprojektet. Konsulenterne mener således, at det hyppigt er svært at opstille et positivt budget for den
unge førstegangskøber. Så som købers mand er konsulenterne advarende, men som
sælgers mand varetager de naturligvis den gamle landmands interesser.
De fleste handler er nabohandler således, at de landmænd der følger en udviklingsstrategi overtager fra de landmænd, der følger en nedslidningsstrategi. Som konsulenterne næsten samstemmende gør opmærksom på, følges en nedslidningsstrategi meget
ofte ganske ubevidst. Men den indtræffer den dag nyinvesteringer ikke længere sker i
nødvendigt omfang. Mange af konsulenterne fortsætter, at nedslidte ejendomme er
yderst vanskelige at generationsskifte. De vil som oftest blive omsat ved nabohandler.
På et af økonomikontorerne har de lavet en statistik over alder, der viser stigende alder for landmændene tilhørende foreningen. På et eller andet tidspunkt bliver disse
landmænd også nødt til at sælge, fordi alderen indhenter dem. Derfor kan der meget
vel blive skubbet en generationsskiftepukkel foran os.
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2.5.

Godt 600 generationsskifter om året

Det er ikke helt enkelt at estimere, hvor mange generationsskifter, der finder sted om
året af tre årsager. For det første findes der ingen opgørelser over generationsskifter.
For det andet er der spørgsmålet om, hvad et generationsskifte er. For det tredje er det
kun generationsskifte af heltidsbedrifter, der har interesse i undersøgelsen. En heltidsbedrift defineres normalt som en bedrift, hvor arbejdsindsatsen mindst svarer til et
fuldt årsværk. Derfor kan en bedrift på 10 ha, der dyrker grøntsager, godt være en heltidsbedrift. Sådan er grupperingen ikke i tabel 2.2, hvor bedrifterne er opdelt efter ha
jord. Bedrifterne under 30 ha er normalt ikke heltidsbedrifter. Imidlertid er der mange
heltidsbedrifter i størrelsesordenen 30 – 50 ha på Sjælland og Fyn. Hvis halvdelen af
denne gruppe er heltidsbedrifter, og næsten alle i de større grupper er heltidsbedrifter
giver det i omegnen af 21.000 heltidsbedrifter i Danmark i skrivende stund. Ud fra
Landøkonomisk oversigt var der i 2001 20.937 heltidsbedrifter og ud fra Landbrugsregnskabsstatistik 2001 fra FØI var der 20.500 heltidsbedrifter excl. pelsdyr i 2001.
Så størrelsesordenen 20-21.000 heltidsbedrifter er næppe helt ved siden af.
Tabel 2.2.
Areal ha, år

Udvikling i bedriftsstørrelse i dansk landbrug
1992

1996

2000

2004

2008

Under 5
5 - 10
10 – 20
20 – 30
30 – 50
50 – 100
Over 100

2.079
11.770
16.788
11.986
15.705
12.285
4.148

2.172
9.946
13.758
9.080
11.804
12.391
5.274

2.613
9.270
8.492
7.162
10.082
11.301
6.702

3.001
7.509
5.536
5.785
8.231
10.027
7.682

3.213
5.794
3.775
4.789
6.676
8.685
8.212

I alt

74.460

64.425

55.622

47.771

41.144

Kilde: Landbrugets strukturudvikling. Betænkning nr. 1351, 1998, side 178.

Der er tilsyneladende forskel på generationsskiftefrekvensen, idet besvarelserne går
fra 1 til 5 pct. af bedrifterne, som bliver generationsskiftet hvert år. Hvis middeltallet
da er 3 pct., svarer det meget godt til, at en landbrugsbedrift typisk ejes i 30 – 35 år.
Dette åremål er konsulenterne enige i rimeligheden af. 3 pct. af 20-21.000 er 615 heltidsbedrifter, der således skulle generationsskiftes hvert år. Et overslag fra undersøgelsen fås af besvarelsen for, hvor mange generationsskifter (førstegangsetableringer)
konsulenten medvirker til, tabel 2.3.
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Tabel 2.3.
Konsulent
Antal GS

Gennemsnitligt antal generationsskifter pr. konsulent pr. år gennem
de seneste år
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Σ

25

30

25

23

12

15

16

17

30

27

16

10

18

264

Konsulent nr. II medvirker til ca. 90 generationsskifter, men dette involverer hele
Sjælland, altså generationsskifte også for de andre økonomikontorer. For at få et estimat over andelen af generationsskifter i forhold til antal bedrifter, er det de 30 inden
for sit eget center, der skal tabuleres. På samme måde laver konsulent nr. V i alt ca.
20 generationsskifter, men nogle dækker det sydlige Jylland.
Hvis fordelingen mellem antal ejendomshandler og antal generationsskifter er den
samme blandt de 46 økonomikontorer, der har indberettet ejendomshandler, kan antallet af generationsskifter af heltidsbedrifter estimeres til:
5821
X
=
⇒ X = 614
2502 264

En ekstrapolering af de opgivne tal viser altså, at der foretages ca. 614 generationsskifter af produktionslandbrug i Danmark om året i de seneste år. Dette beregnede antal må antages at være et fornuftigt estimat, da samme beregning ved 10 interviews
giver 611. Det betyder, at en forøgelse af stikprøvestørrelsen med 30 pct. kun udmønter sig i en forskel på ½ pct., hvilket kan fortolkes som stor konsistens i talmaterialet.
Dertil skal lægges et ukendt men formentlig overskueligt antal generationsskifter udført af advokatkontorer. Konsulenterne mener samstemmende, at det kun er få generationsskifter, der går uden om dem. Ad to forskellige veje ser det derfor ud til, at der
generationsskiftes godt og vel 600 heltidslandbrugsbedrifter pr. år i Danmark.
En tredje måde at estimere antallet af generationsskifter er antallet af bevilgede YJlån. Her oplyser Risikofonden, at der var 425 låneansøgninger i 2002 og 406 i 2001.
Antallet af generationsskifter må være større end antallet af YJ-lån, da ikke alle er
kvalificeret til YJ-lån. Enten fordi, de ikke har det grønne bevis, eller også fordi de
ikke har den fornødne egenkapital. Alligevel synes springet op til 600 stort. Det kan
således vække en smule undren, at ca. 175 enten ikke kvalificerer sig til YJ-lån, eller
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også ikke ønsker dem. Men i den forbindelse kan kravet til egenkapital måske tænkes
at influere.
Mange af konsulenterne er enige om, at der fremover vil blive for få unge landmænd
med ønske om at etablere sig. Konsulenterne, hvoraf mange har tilknytning til landbrugsskolerne, mener, at måske kun halvdelen af de færdiguddannede landmænd vil
erhverve sin egen bedrift. Når derpå antallet af unge landmænd med grønt bevis er på
tilbagetog, er der ikke mange til at overtage de store produktionslandbrug i fremtiden.
Herunder vises udviklingen af det antal landmænd, der starter på modul 3 med adgang
til grønt bevis.
Tabel 2.4.

Antal landmænd med grønt bevis gennem de seneste seks år

År
Antal landbrugselever

1998

1999

2000

2001

2002

2003

572

647

594

333

313

365

Kilde: Foreningen af Danske landbrugsskoler.

Ud af ovenstående gennemfører stort set alle modulet hedder det fra Foreningen for
Danske Landbrugsskoler. Det giver i omegnen af 2 - 300 landmænd, der i fremtiden
vil etablere eget produktionslandbrug om året. Det forholdvist beskedne antal grønne
beviser kan forklare en del af mankoen mellem de beregnede antal generationsskifter,
600, og antallet af YJ-lån, 425. Det tyder således på, at en hel del etablerer sig uden
grønt bevis.
De 2-300 landmænd med grønt bevis, der vil generationsskifte, står i kontrast til de
ca. 600 generationsskifter ovenover! Det kan der være tre forklaringer på. For det første er grønt bevis ikke et krav ved familiegenerationsskifte og ved erhvervelse af en
bedrift under 30 ha. For det andet er bestanden af landmænd med grønt bevis naturligvis betydeligt større end 400. Altså der findes en del landmænd med grønt bevis fra
tidligere år. For det tredje kan det være, at selvom nyuddannede landbrugselever tilsyneladende ikke ønsker at etablere sig, kan det godt tænkes at besvarelsen ændrer
sig, efterhånden som den unge landmand bliver lidt ældre og lidt mere erfaren. Det
lave og faldende antal grønne beviser bekræfter en risiko for, at skubbe en generationsskiftepukkel foran os. Det er et synspunkt, som de fleste af konsulenterne er enige
i, og som flere af dem, eksplicit har gjort opmærksom på. Konsekvensen heraf kan
blive en drejning fra sælgers marked til købers marked.
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2.6.

Størrelsen på bedriften

Det er almindeligt kendt, at der bliver færre og større bedrifter i Danmark. Der er en
overraskende stor forskel i størrelsen på de generationsskiftede bedrifter. Tabel 2.5
herunder viser konsulenternes skøn over størrelsen målt på bedriftens aktivmasse
gennem de seneste år.
De meget store bedrifter er stadig ikke normen, hvilket fremgår meget tydeligt af tabellen. Men der er betydelig forskel fra egen til egn. I Østjylland og Midtjylland er
der flere store bedrifter, mens der er få store bedrifter på Sjælland og Fyn. Her er der
til gengæld med 90 pct. et overvældende flertal af bedrifter under 8 millioner i aktivmasse.
Tabel 2.5.
Respondent

Bedriftens overtagelsespris? (pct. antal i cellerne)
<5 mio.

5 - 8 mio.

8–15 mio.

> 15 mio.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

5
85
30
45
60
0
0
0
50
0
35
10
0

15
10
50
50
30
30
45
25
35
45
42
70
15

70
4
20
5
10
60
50
70
15
50
21
20
75

10
1
0
0
0
10
5
5
0
5
2
0
10

Gennemsnit

25

35

36,5

3,5

For at bedømme validiteten (rimeligheden) i tabellen kan den et øjeblik sammenholdes med tabel 2.2. Her er der også flest bedrifter i den næststørste gruppe. Af produktionslandbrugene er der lidt flere på 50 – 100 ha end både den umiddelbart mindre og
den umiddelbart større gruppe. Det passer i store træk med tabel 2.5, hvor der dog er
markant færre af de helt store bedrifter. Dette bekræfter imidlertid, at de helt store bedrifter endnu ikke er genstand for så hyppige generationsskifter som de mindre. De
helt store bedrifter er ved at blive skabt eller er blevet skabt inden for de seneste år
grundet strukturudviklingen og er derfor ikke blevet generationsskiftet endnu. Dette
er endnu en indikation af en generationsskiftepukkel, der venter på at blive effektueret
en gang i fremtiden, med mindre strukturudviklingen i fuldt omfang opsluger bedrifterne.
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2.7.

Startkapital

I projektets fase 1 er der gjort meget ud af at demonstrere vigtigheden af en tilstrækkelig startkapital, fordi en lille startkapital medfører en stor gældsandel, der bliver
hængende hos landmanden i meget lang tid. En lille egenkapital betyder også større
risiko. Spørgsmålet om startkapital kan konsulenterne ikke besvare entydigt og rubricere ud fra størrelsen af bedriften. Det er således typisk ikke nogen bestemt andel af
bedriftens aktivmasse. Spørgsmålet kan altså ikke besvares mere detaljeret end vist i
tabel 2.6.
Tabel 2.6.

Startkapital Procentfordeling

Startkapital Respondent
< 500.000
500.000- 1 mio.
1 mio. - 2.mio.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

25
70
5

75
25
0

75
20
5

75
25
0

80
20
0

10
80
10

25
75
0

20
75
5

40
60
0

25
75
0

46
38
6

25
75
0

0
60
40

Respondent nr. XIII har mange i den høje ende. Det pointeres dog, at de er over een
million, hvilket ikke nødvendigvis bringer dem op på to millioner. I Nordsjælland
mener begge konsulenter, at den unge landmands startkapital typisk er 2 – 400.000 kr.
Og på Fyn er startkapitalen også typisk under 500 tkr. I Sydsjælland er startkapitalen
derimod typisk mellem ½ og 1 million, og konsulenten herfra betoner vigtigheden i
en betydelig startkapital. I Jylland er startkapitalen ligeledes ofte mellem ½ og en hel
million, og somme tider mere. Da det også er de største og mest kapitalkrævende bedrifter, der generationsskiftes i Jylland, er der alligevel en sammenhæng mellem
startkapital og størrelse, selvom konsulenterne altså hver for sig ikke kan påvise denne sammenhæng. En sammenligning af svarene i tabel 2.5 og 2.6 viser da også en vejet korrelation mellem grupperne mellem størrelse og startkapital på 81 pct..
På spørgsmålet om, hvor stor egenkapitalen bør være, er et typisk svar: så stor som
mulig. I erkendelse af, at der er grænser modereres svaret. Det var jo ønskeligt med
10 pct., siges det, men realiteterne er ofte anderledes. Det pointeres, at selve finansieringen som helhed ikke er det største problem idet kreditforeningerne som regel er
dækket. Det største hensyn skal tages til banken der sidder på den yderste prioritet.
Banken ser gerne vilje og evne til at spare op. Banken ser typisk på den unge landmands muligheder. Hvis muligheden for opsparing har været der, qua et længerevarende job som driftsleder, fx, skal der også påvises en vis opsparing. Hvis derimod
der ikke har været store muligheder, fordi den unge har brugt tiden på uddannelse, er
dette også hyppigt acceptabelt. Lånemulighederne hænger i høj grad sammen med
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den unge landmands evne til at virke overbevisende. Andre konsulenter mener, at det
er økonomikontorets budgetter, der er det vigtigste grundlag for lånemulighederne.
Bankernes villighed til restfinansieringen, som altså nemt kan være i million kr. klassen, hænger sammen med såvel den unge landmands evner til at overbevise om sine
driftslederevner som økonomikontorets gennemarbejdede budgetter.
Men dertil er egenkapitalen vigtig for YJ-lånet. Det skyldes egenkapitalkravet for bevilling af YJ-lån. YJ-lånegrænsen beregnet ud fra aktivmasse er vigtigt for nogle af
konsulenterne, idet de siger, at banken mange gange betragter YJ-lån som en slags
egenkapital. Det ligger mange af konsulenterne på sinde at pointere, at YJlåneordningen er utilstrækkelig til dagens generationsskifter. Specielt til store bedrifter er kravet om egenkapitalandelen yderst vanskeligt at imødekomme, da kravet til
egenkapitalandel stiger til 15 pct. af udmålingsgrundlaget for den del af ejendomsværdien, der overstiger 7 millioner kr. For et ikke familiemedlem er det krav nærmest
umuligt at opfylde. YJ-låneordningen ser derfor ud til nærmere at være en foranstaltning, der skal sikre de små familieejendomme, end en gunstig finansieringsordning
for større produktionslandbrug.

2.8.

Generationsskiftemodel og metode

Spørgsmålet om generationsskiftemetode skal behandles i to dimensioner. Først en
sondring mellem hvilken generationsskiftemodel, der anvendes. Derpå diskuteres
hvordan den specifikke generationsskiftemodel effektueres. Den samme model kan
godt gennemføres på forskellig vis af de forskellige konsulenter, altså metoden inden
for modellen er forskellig.

2.8.1.

Generationsskiftemodellerne

Der findes mange måder at generationsskifte på. For at systematisere generationsskifterne opdeles de ud fra de mest udbredte modeller, som der samtidig forholdsvist enkelt kan sondres imellem. Sondringen mellem familiegenerationsskifter og ikkefamiliegenerationsskifter er ikke tilstrækkelig til at belyse de mest udbredte modeller:
1)
2)
3)
4)
5)

Straksovertagelse fra far til søn ved faderens død
Straksoverdragelse fra far til søn
Glidende generationsskifte fra far til søn
Glidende generationsskifte til den unge landmand fra tredjemand
Straksovertagelse fra tredjemand
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6) Generationsskifte ved driftsfællesskab
7) Selskabsdannelse
Den første model er efter konsulenternes udsagn forholdsvis sjælden, da den faktisk
kun anvendes, hvis den gamle landmand dør pludseligt.
Den anden model er stadig almindelig, enten ved at sønnen køber bedriften evt. til
reduceret købspris og derpå en årlig gave fra forældrene. Eller direkte ved arv. Hvis
der en stor startkapital i bedriften, kan modellen generere stor egenkapital, fordi den
unge landmand får konjunkturgevinsten med i flere år.
Glidende generationsskifte fra far til søn er blevet mere almindeligt gennem de seneste år af både finansierings- og driftsledelsesmæssige årsager. Her tænkes specielt på
den unges investeringsomfang samt opbygning af ledelseskompetence i praksis. En
måde er at overtage inventar, besætning og maskiner i første omgang og derpå efter
en årrække at erhverve resten af bedriften, men det kan også gøres på andre måder.
Sondringen mellem glidende generationsskifte fra far til søn på den ene side og glidende generationsskifte mellem to tredjemænd på den anden side, skyldes to forskellige mål. For førstnævnte er målene både for far og søn samlet at kanalisere så meget
kapital som muligt så lempeligt som muligt over til sønnen. Det er ikke hensigten her,
hvor sælger vil have så meget som muligt ud af det. Modellen er god til at generere
egenkapital, fordi der kan tjenes penge, hvis bedriften er veldrevet og skatteforholdene er bedre for en selvstændig gårdforpagter end for en ansat fodermester.
Straksovertagelse fra tredjemand er en helt ordinær og kendt måde at generationsskifte på. Måden stiller store krav til den unge landmands egenkapital eller kreditværdighed. Det er den metode, der umiddelbart er dyrest for den unge landmand og som
stiller ham ringest i finansiel henseende. På den anden side er metoden stadig fremkommelig for den dygtige og omkostningsbevidste driftsleder.
Driftsfællesskaber er blevet en accepteret ejerform de seneste ti år. En ung landmand,
der ikke har nogen gård at arve, har svært ved at spare en stor grundkapital op. Betingelserne for opsparing på etableringskonto er forringet betydeligt de seneste år. Det er
derfor svært for ham at anskaffe en stor bedrift med indbygget stordriftsfordele. Hvis
to eller tre går sammen, er der skabt mulighed for at de tilsammen kan overtage en
stor bedrift, fordi de sammen kan mønstre en større startkapital, og fordi de samlet
anses for mere kreditværdige. Derudover er der åbenbare driftsøkonomiske fordele
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ved fx at splitte ansvarsområderne op og specialisere sig. De to mest åbenbare ulemper er, at man skal kunne samarbejde og indordne sig, og hvis det går godt med bedriften, så får man ikke hele gevinsten for sig selv.
Selskabsmodellen rummer umiddelbart tre fordele. For det første kan den udskudte
skat blive stående i selskabet. For det andet skal den unge landmand kun erlægge en
pris for selskabet svarende til den udregnede egenkapital, hvor eventualskatten altså
fragår i den regnskabsmæssige egenkapital. Denne udregnede egenkapital kan den
overdragende landmand formindske ved at tage lån i ejendommen. Derfor er der en
reel mulighed for den unge landmand at låne pengene i banken til køb af aktierne. For
det tredje kan landmanden sælge aktierne efter tre års ejertid og blive beskattet efter
aktieavancebeskatningsloven med en marginalskat på 43 pct. i stedet for almindelig
indkomstskat, som hyppigt er omkring 63 pct..
Tabel 2.7.
GS metode

Hvilken type generationsskifte har været brugt i de seneste år (Antal i
cellerne)
Respondent

1. Familie straksovertagelse ved død
2. Familie straksovertagelse ved salg
3. Familie glidende
overtagelse
4. Ikke-familie glidende
overtagelse
5. Straksovertagelse fra
3. mand
6. Driftsfællesskab
7. Selskab
8. Andre
I alt

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Pct.

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

3,5

7

9

8

5

3

6

2

5

13

3

1

0

4

25

2

2

2

5

3

3

4

10

5

5

4

6

7

22

0

0

0

0

0

0

3

1

0

3

1

0

1

3,5

15
0
0
0

18
0
0
0

15
0
0
0

12
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

1
0
0
0

11
0
0
0

12
3
0
0

9
1
0
0

4
0
0
0

4
1
0
0

44
2
0
0

25

30

25

23

12

15

16

17

30

27

16

10

18

100

Spørgsmålet om hvilke typer generationsskifter, der har fundet sted i hvilket af de seneste fire år er et af de spørgsmål konsulenterne ikke har kunnet svare specifikt på år
for år. Der har ikke været nogen nævneværdig udvikling, hedder det, hvorfor svarene
i tabellen ovenfor gælder for hvert af de seneste år. Når der står 1 i første række er det
et udtryk for meget få, betones det. Men det sker engang imellem, at den gamle landmand pludselig dør. Ellers er det normen, at generationsskiftet planlægges.
Hypotesen om, at det stadig er de gamle, kendte generationsskiftemodeller, der overvejende bruges, bekræftes af tabel 2.7, idet de udgør 73 pct.. Flere forhold peger imidlertid på, at de alternative generationsskiftemodeller, glidende generationsskifte og

28 Generationsskifte i fremtidens landbrug, FØI

driftsfællesskaber kan nyde større udbredelse end det umiddelbart fremgår af tabellen.
For det første har Dansk Landbrugsrådgivning5 gjort opmærksom på, at førstegangsovertagelse af en naboejendom jævnligt er et led i et glidende generationsskifte med
faderen, da en sådan overtagelse rummer mulighed for erhvervelse af flere ejendomme. Flere af ejendomskonsulenterne har netop gjort opmærksom på dette. Et glidende
generationsskifte af denne type vil ikke automatisk afdækkes af interviewene med
ejendomskonsulenterne. For det andet sker der ingen ejendomshandel, hvis sønnen
erhverver løsøre, besætning, inventar og maskiner fra faderen. Sådanne igangværende
glidende generationsskifter dækkes ikke af interviewundersøgelsen.
Tabellen viser, at det kun lige er knap halvdelen af generationsskifterne, der sker mellem to tredjeparter for landet som helhed, idet 50,5 pct. er familieoverdragelser og
49,5 pct. er overdragelse mellem to tredjeparter. Der er dog tydelige forskelle i fordelingen fra egn til egn.
Ved familiegenerationsskifte i Nordsjælland er over 80 pct. af dem straksovertagelser,
idet det er konsulenternes holdning, at den gamle landmand som regel ikke kan følge
den unges målsætning for forandring og vækst. Den altovervejende holdning er, at der
skal ske et clear cut, den dag generationsskiftet har fundet sted. Det hedder sig, at dette også er den gamles ønske, idet mange ser frem til efterløn og et i det hele taget mere afslappende liv. (Det skal huskes at den gamles situation bliver varetaget af konsulenterne på mindst lige fod med den unges). Dog forekommer glidende generationsskifte, hvor den gamle stadig ikke er gammel men i 50’erne, og hvor det er et udtrykkeligt ønske fra landmændenes side, hedder det.
I Sydsjælland er holdningen stik modsat. Her gennemføres samtlige familiegenerationsskifter som glidende generationsskifter, fordi konsulenten mener, at det både
driftsmæssigt og skattemæssigt er nemmere end straksovertagelse. I Nordjylland er
der derimod reservation imod glidende generationsskifte. På Fyn er holdningen ikke
så afvisende over for glidende familiegenerationsskifte, men det hedder sig, at der var
flere før end i dag.
I Østjylland er holdningen til glidende generationsskifter mere afdæmpet men stadig
ikke varm. I det vestlige og sydlige Jylland er man mere positiv over for glidende generationsskifter. Driftsfællesskaber anvendes kun i det sønderjyske område, og sel5

Dansk Landbrugs Rådgivning ved Landskonsulent Børge Sørensen på et følgegruppemøde d. 6.
aug. 2003 ved FØI.
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skaber som generationsskiftemodel er der ingen af konsulenterne, der går ind for.
Derimod er der en del af konsulenterne, der ser driftsfællesskab og maskinfællesskab
som gode muligheder bagefter, når generationsskiftet har fundet sted. Ligesom også
produktionsselskaber er anerkendt som en anvendelig organisationsform.
For generationsskifter mellem to tredjeparter sker det stadig i de fleste tilfælde på én
gang. Det er den absolut største gruppe, og udgør næsten halvdelen af samtlige generationsskifter. Glidende generationsskifte er en meget beskedent anvendt generationsskiftemodel, når det er mellem to tredjeparter, fordi den mentale afstand er for stor
mellem parterne, hedder det. Vi skal ned i det Sønderjyske område før denne metode
er accepteret og udbredt. På den anden side set mener de sønderjyske konsulenter også, at samarbejdsmodeller i en eller anden form vil blive mere udbredt. Driftsfællesskaber som generationsskiftemodel er kun kendt i Sønderjylland. Selskaber og andelsselskaber og lignende anvendes meget sjældent i praksis. Den nugældende lovgivning er direkte imod selskaber, idet § 20 i Landbrugsloven kræver familieskab i
lige opadstigende linie for selskabsdannelse.
Konsulenterne er i store træk enige om, at generationsskiftemodellerne er afhængige
af følgende faktorer:
1) Tradition
2) Egn
3) Økonomikonsulenten
4) Den specifikke situation
5) Om modellen er kendt
Ud fra interviewene i øvrigt giver svarene sig selv langt hen ad vejen. Tradition er en
bestemmende faktor, idet de allerfleste landmænd stadig generationsskifter traditionelt. Egn er ligeledes bestemmende, idet der vitterligt er forskel fra egn til egn på
hvordan generationsskifterne gennemføres. Sjælland er med sin begrænsede udstrækning et illustrativt eksempel på en egn, hvor man meget eksplicit foretrækker straksovertagelser i det Nordsjællandske og lige så klart foretrækker glidende generationsskifte i det Sydsjællandske. Økonomikonsulent og egn er tæt knyttede vedrørende deres indflydelse på generationsskifterne. Men på en egn er der typisk flere økonomikonsulenter. Disse har mange gange samme syn på hvilken generationsskiftemodel,
der skal bruges hvornår. Flere steder påpeges, at konsulenten har betydelig indflydelse på, hvordan generationsskiftet effektueres, hvilket skyldes den respekt, der i tidens
løb er bygget op om konsulentens resultater. Situationen dækker over økonomien i
bedriften samt familieforhold og holdninger. Interviewene viser i sig selv, at en
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(aner)kendt model har betydning. I de egne, hvor fx glidende generationsskifte er
kendt og anerkendt bliver modellen også brugt i hyppigere omfang end ellers.
Spørgeskemaundersøgelsen
Interviewundersøgelsen dækker ikke glidende generationsskifter, hvor der ikke er foretaget en ejendomshandel. Det er her den supplerende spørgeskemaundersøgelse
kommer ind i billedet for at vise, hvor mange igangværende glidende overtagelser der
findes (bilag 3). Svarprocenten har været meget tilfredsstillende, idet der er indkommet 52 besvarelser, hvoraf en del af dem dækker flere regnskabskontorer. For at få en
ide om den relative udbredelse samt en ide om besvarelsesprocenten er der bedt om
antal regnskabsførende landbrugsbedrifter inden for kredsen. Og svarene når op på i
alt 25.000 regnskaber. Dette er alene ca. 60 pct. af samtlige landbrugsbedrifter. Da vi
før har spurgt om antal heltidsbedrifter, kan nogle af svarene måske tolkes som heltidsbedrifter, så svarprocenten er større end 60 pct.. Det er ydermere tænkeligt, at en
overvejende del af dem, der ikke har svaret, ikke har igangværende generationsskifter.
Af disse årsager skal svarene ikke ekstrapoleres til hele landet. Men de indkomne svar
er også i sig selv bevis nok på, at der er mange igangværende generationsskifter, som
det fremgår af tabel 2.8.
Tabel 2.8.

Antal igangværende familiegenerationsskifter

Generationsskiftetype

Balance

B<8 mio.

8 mio.<B<15 mio.

B > 15 mio.

Σ

Glidende overdragelser
I/S produktionsselskab som led i generationsskifte
Søns køb af anden ejendom som led i gen.skifte
Glidende overdragelser ved A/S, ApS

112
46
32
1

105
61
29
5

54
36
18
9

271
143
79
15

Igangværende familiegenerationsskifter i alt

508

Balancen er den gamle landmands bedrifts balance. Nogle af de igangværende generationsskifter kan have været igang i adskillige år, beretter konsulenterne. Tallene skal
ikke lægges til tallene i tabel 2.7 fordi måleenhederne er forskellige. For det første er
det igangværende generationsskifter og ikke afsluttede generationsskifter. For det andet kan en del af dem godt være registreret i tabel 2.7 allerede. Svarene viser, at der er
mere end 500 glidende familiegenerationsskifter i gang svarende til godt 2 pct. af de
regnskabsførende bedrifter. Dermed er der ingen tvivl om, at glidende familiegenerationsskifter af den ene eller anden art har vundet indpas i dansk landbrug. Situationen
for glidende generationsskifter uden for familie er dog anderledes, hvilket fremgår af
tabel 2.9.
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Tabel 2.9.

Antal igangværende generationsskifter mellem to tredjemænd

Generationsskiftetype

Balance

B<8 mio.

8 mio.<B<15 mio.

B > 15 mio.

Σ

Glidende overdragelser
I/S produktionsselskab som led i generationsskifte
Glidende overdragelser ved A/S, ApS

7
1
1

2
4
1

4
3

13
8
2

Igangværende familiegenerationsskifter i alt

23

Forskellen mellem tabel 2.8 og 2.9 er særdeles markant. Mens der er mange glidende
generationsskifter igang blandt familie, er der overordentligt få blandt tredjemænd.
Der ses at være mere end 20 gange så mange glidende familiegenerationsskifter som
ikke- familiegenerationsskifter, selvom det totale antal generationsskifter er lige stort
i de to grupper. Tabel 2.7 støtter dette, da der også her var færre blandt tredjemænd,
omend ikke nær så markant. Resultatet er, at glidende generationsskifte blandt tredjemænd ikke har vundet stor udbredelse endnu.
Besvarelserne af spørgeskemaerne er lige så forskellige som interviewene, hvilket ikke kan vække undren. Ved at inkludere antal regnskabsførende landbrugsbedrifter kan
der dannes et overblik over den relative hyppighed af samarbejdsmodellernes anvendelse i de forskellige regnskabskredse. Denne hyppighed varierer fra 0 til 9 pct. (se
bilag 3) og er for hele stikprøven 2,1 pct. i forhold til antal regnskabsførende bedrifter. Bemærk at denne hyppighed ikke kan fortolkes som, at 2 af de 3 pct. af generationsskifterne er glidende, fordi de kan være glidende over mange år. Det er interessant,
at den største hyppighed for glidende familiegenerationsskifter findes i Sydsjælland i
god overensstemmelse med interviewundersøgelsen.

2.8.2.

Forskellig håndtering af de respektive generationsskiftemetoder

Der er ikke blot forskel på generationsskiftemodellerne. Der er også forskel på, hvordan en specifik generationsskiftemodel gennemføres. Generationsskiftemodellen ved
den gamle landmands død er ikke behandlet, fordi den er sjælden, og frihedsgraderne
er ikke så store, da skifteretsbestemmelserne i stort omfang styrer forløbet.
Familiegenerationsskifte som straksovertagelse
Denne model er derimod meget benyttet. Modellen behandles inden for nogle typiske
rammer, hvor der dog er forskelle fra egn til egn og fra konsulent til konsulent. Rammerne for denne model, hvor der er penge nok i ejendommen, er:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

15 pct. nedsat pris for ejendommen
Succession i skatten
Rente- og afdragsfrit anfordringsgældsbrev
Individuel fordeling af købesummen
Gave
Testamentarisk arveafkald på resten
Klausul om ikke at afhænde
Skilsmissesæreje
Ophørspension

15 pct. reglen er benyttet nogle steder i sit fulde omfang, men slet ikke alle steder. For
familiegenerationsskifterne på Sjælland er den primære opgave minimering af skatten. I Nordsjælland regnes der baglæns på, hvornår der indtræffer avancebeskatning.
Dette skæringspunkt, hvor der netop ikke skal betales skat, er udgangspunktet for
overtagelsesprisen. I den forbindelse regnes der på hvordan købesummen skal fordeles mellem driftsbygninger, jord og stuehus, fordi de tre sæt aktiver behandles forskelligt skattemæssigt. I nogle tilfælde, hvor skæringspunktet fx er højt, er det en god ide
at sætte driftsbygningerne højt, således at den unge får et stort afskrivningsgrundlag.
Det betyder imidlertid en større skat til faderen. Men hvis denne derpå indsætter beløbet på en ophørspension, er beløbet skattefrit i første omgang. Der er mulighed for at
sætte op til 2 millioner ind på en ophørspension. Den pris på ejendommen, der nås
frem til, er ikke nødvendigvis den samme pris som markedsprisen minus 15 pct.. Ved
familiegenerationsskifter bruges 15 pct. reglen derfor ikke ret meget. Derimod udstedes der hyppigt et rentefrit anfordringsgældsbrev på et anseeligt beløb, der efterfølgende afdrages med fradrag af den maksimale (eller nær maksimale) gave. Det er et
værdifuldt supplement til sønnen og er også hyppigt godkendt af de øvrige søskende,
hedder det. Succession i skatten er derfor ikke så udbredt i Nordsjælland. For at de
andre søskende kan acceptere en favorisering af den overtagende part, forlanges hyppigt skilsmissesæreje. Ligesom favoriseringen typisk medfører testamentarisk arveafkald på resten.
På Fyn er holdningen blandt de overdragende landmænd overvejende, at bedriften
først og fremmest skal drives videre af næste generation uden alt for mange overvejelser om ligedeling mellem søskende. Denne holdning er for det meste respekteret af
de øvrige søskende. Derfor bliver 15 pct. reglen brugt i udstrakt grad på Fyn og restfinansiering med anfordringsgældsbrev er derpå også et hyppigt anvendt instrument
for at lette den unge landmands finansiering. Derimod tilrådes succession ikke i samme omfang som andre steder. Denne favorisering af den overtagende unge landmand
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bliver hyppigt fulgt op af en klausul om at hvis gården afhændes inden for et bestemt
åremål skal provenuet deles med søskende. Både på Sjælland og på Fyn pointeres det,
at de unge der overtager favorabelt skal have skilsmissesæreje. Det skyldes utilfredshed blandt søskende, hvis en ægtefælle efter en skilsmisse kan få del i formuen kort
efter overtagelsen.
I Jylland er en hovedregel anvendelse af 15 pct. nedslaget efterfulgt af succession i
skatten.
Anfordringsgældsbrev anvendes også men ikke i samme udstrækning som på Sjælland. I Jylland bruges det mere til at lukke hullet som en restfinansiering. Derpå er der
typisk arveafkald på resten. I Jylland er der flere konsulenter, der påpeger, at søskende ofte ikke uden videre godkender en favorisering af den overtagende søn. Specielt
veluddannede svigerbørn modsætter sig en favorisering, hedder det. Der oprettes hyppigt en klausul om tilbagesalg for en årrække, ligesom der næsten altid oprettes en
skilsmissesærejekontrakt. Den skat der påløber faderen spares i første omgang typisk
ved indbetaling på en ophørspension.
Der er således forskelle fra egn til egn på, hvordan familiegenerationsskifte varetages.
Ikke markante forskelle, men dog synlige forskelle. De omtalte rammer, der altså
bruges lidt forskelligt, er for ejendomme, hvor der er en vis formue, betones det. Hvis
der ikke er mange penge er det et problem, som må løses på mange forskellige måder
alt efter situationen. Hvis der ikke kan stilles et fornuftigt budget op for den unge
landmand, råder konsulenterne gerne til at sælge til tredjemand. Et råd, der som regel
bliver fulgt, idet konsulenterne ikke i ret mange tilfælde har medvirket til et generationsskifte, de ikke kunne stå inde for. Der er bred enighed om, at en nedslidt ejendom
ikke er attraktiv for en ung landmand.
For alle familiehandlerne gælder, at der er nogen forskel på søskendes holdning, men
også på faderens. På Fyn er det fx udbredt, at faderen bestemmer, at bedriften skal videreføres til et af børnene. Den overtagende må derpå gerne blive økonomisk favoriseret, hvis dette er nødvendigt for at tilvejebringe et godt grundlag for at føre bedriften videre.
Glidende familiegenerationsskifte
I Nordsjælland frarådes glidende familiegenerationsskifte, men der gennemføres dog
enkelte generationsskifter på denne måde. Den mest udbredte metode i Danmark er, at
sønnen erhverver halvparten af hele ejendommen, hvorpå far og søn driver den sam-
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men i en årrække. Når faderen er parat til at trække sig helt tilbage, og når sønnen er
parat til at tage over, bliver den anden halvpart overdraget. Det er en model helt i tråd
med anbefalingerne fra Landscentret i Skejby. Men metoden medfører, at de bliver to
driftsledere, hvilket fordrer at far og søn kender hinanden arbejdsmæssigt og er enige
om dispositionerne.
En anden metode er at overdrage løsøret til sønnen og selv beholde fast ejendom, som
forpagtes til sønnen til en favorabel forpagtningsafgift, hvilket umiddelbart giver to
fordele. Den første er finansieringen, idet løsøret er mindre kapitalkrævende end den
faste ejendom. Den anden fordel er, at sønnen bliver den fulde driftsleder. På den måde kan sønnens driftslederevner afprøves, og hvis han ikke består, er processen reversibel. Ved at demonstrere adækvate driftslederevner bliver sønnen mere kreditværdig
hos banken, som evt. skal restfinansiere senere. De enkelte glidende generationsskifter, der har været i Nordsjælland vender faktisk konstruktionen om, og overdrager fast
ejendom til sønnen og lader faderen beholde løsøret. Derved opnår sønnen konjunkturgevinsten, og faderens avanceskat bliver delt i to dele i forhold til straksovertagelse. Til gengæld må det være vanskeligt at tilbageføre handlen, hvis faderen er utilfreds med sønnens driftslederevner.
I Sydsjælland gennemføres alle familiegenerationsskifter som glidende generationsskifter, fordi driften på den måde er kontinuerlig samtidig med at det er lettere at flytte aktiverne over successivt. Ikke en administrativ lettelse, men en kapitalmæssig og
skattemæssig lettelse.
Glidende generationsskifte mellem to tredjemænd
Denne model er ikke særlig udbredt i Danmark. Det er ellers en model som et tidligere delprojekt har behandlet og som har vist sig særdeles gennemførligt, hvis de to
landmænd kan arbejde sammen. Selv i Sydsjælland, hvor man er meget begejstret for
glidende familiegenerationsskifte, bruges modellen ikke, fordi den mentale afstand
mellem to tredjeparter er for stor, hedder det. Dog er man åben over for modellen i
fremtiden, hvor bedrifterne også hernede bliver større hedder det. Som det anføres, er
strategien dynamisk og udvikler sig efter forholdene. I Sønderjylland og Vestjylland
er modellen derimod anerkendt og anvendt. Her er halvpartsmodellen også den hyppigst anvendte.
Driftsfællesskaber og selskaber som generationsskiftemodel
Modellen er kun brugt i det sydjyske område og nyder altså kun beskeden udbredelse.
Andelsselskaber og aktie- og anpartsselskaber er lidet udbredt i dansk landbrug, idet
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konsulenterne alle har svaret, at de bruges ikke. Selskaber er meget diskuteret, men de
fleste konsulenter kan ikke se en fordel ved denne konstruktion, akkurat som et tidligere delprojekt heller ikke har vist nogen tydelig fordel.

2.9.

Afsluttende bemærkninger

Det er en udbredt opfattelse blandt ejendomskonsulenterne, at der er risiko for at det i
fremtiden bliver svært at finde tilstrækkeligt mange unge landmænd til at overtage
landbrugsbedrifterne. Dels bliver der ikke uddannet mere end knap 400 med grønt
bevis. Dels er det kun ca. halvdelen af dem, der ønsker egen bedrift, er opfattelsen.
Dette skyldes såvel sociale som økonomiske forhold. Det hedder sig, at unge veluddannede gerne vil have et familieliv til at fungere, og at dette synes svært som nyetableret landmand. Desuden er det en udbredt opfattelse, at de unge endnu har ulige konkurrence vilkår i forhold til etablerede landmænd, og at bedrifterne er for dyre i forhold til afkastet. Hvis denne forudsigelse kommer til at holde stik, kan markedet for
landbrugsbedrifter en gang i fremtiden vende rundt fra sælgers marked til købers
marked.
Det er ligeledes opfattelsen, at YJ-låneordningen hidtil har været utilstrækkelig som
finansieringsalternativ. Ordningen er ikke fulgt med tiden, hedder det. YJ-låneordningen er favorabel for unge landmænd med en stor egenkapital, der vil overtage en
mere beskeden bedrift. Altså typisk i familiehandler af mindre bedrifter, hvor egenkapitalen nemt kan bringes op på en bestemt andel af udmålingssummen. Desuden påpeges, at en søn stadig er favoriseret i forhold til tredjemand ved generationsskifte.
Der kræves fx ikke grønt bevis for at overtage en familieejendom. Om det så er at favorisere den unge landmand er et spørgsmål. Det er lettere i familiehandel at få rådighed over et stort antal ejendomme. Og dette kan lade sig gøre uden grønt bevis! Successionsreglerne er favorable for familie, men nu også for nære medarbejdere. Hvorfor ikke gøre det muligt for alle at succedere?
Det er stadig de helt traditionelle straksovertagelsesmodeller, der er absolut mest udbredt, både ved familieoverdragelse og i fri handel. Mange af konsulenterne betoner
det vigtige i at overdragelsen skal være simpel og forståelig for parterne. Ikke mindst
søskende skal kunne forstå overdragelsen, hedder det. Generationsskifte gennem selskab er lidet udbredt, og de fleste har svært ved at indse nogen fordel ved selskaber.
De eneste steder, der blev præsenteret en lidt anderledes generationsskiftemodel var i
Nordjylland og Sydsjælland. I Nordjylland bruges det, at en ung landmand forpagter
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staldbygninger hos en ældre landmand, der typisk ikke har vedligeholdt bedriften helt
up to date. Der er måske 5 – 6 år tilbage i stalden og inventaret, og for at få den nedslidt helt forpagtes den ud til en yngre landmand. Denne bliver derved selvstændig og
kan bruge virksomhedsskatteordningen til at spare op i samt høste en del driftsledererfaring. Efter forpagtningsperioden køber den unge landmand en anden landbrugsbedrift. Ikke den, han har forpagtet, for denne er jo nedslidt! I Sydsjælland er en model,
at far og søn køber en ejendom sammen og danner ApS med sønnen som den, der ejer
flest anparter. Efter nogle år har sønnen opnået driftsledererfaring samtidig med at
hans egenkapital er blevet så stor, at han nu kan overtage faderens bedrift.
Den indledende hypotese om, at generationsskiftemodellen og metoden er afhængig
af konsulenten i området, er bekræftet til fulde. Men spørgeskemaundersøgelsen viser, at der findes over 500 begyndende glidende generationsskifter. Det er således en
generationsskiftemodel, der er på fremmarch.
Det praktiske udgangspunkt for undersøgelsen var en oversigt over de handler, der
bliver indberettet til ejendomskonsulenternes risikofond. Her havde 46 økonomikontorer hver indberettet et vist antal handler, hvor antallet af handler samt region var bestemmende for, hvem der blev rettet henvendelse til. Til Risikofonden indberettes alle
handler på et skema med én linie til hver handel, hvor der på linien står forskellige
oplysninger om handlen. Ejendomskonsulenterne er enige om, at kun få handler går
uden om dem, og handles gennem andre ejendomsmæglere og advokater. Da vil de
mere komplicerede generationsskifter, med større krav om rådgivning, sandsynligvis i
endnu ringere grad gå uden om konsulenterne. Det ville være værdifuldt, at der på
dette indberetningsskema blev tilføjet nogle få kolonner, om det var et generationsskifte, et familiegenerationsskifte, eller tredjemandsgenerationsskifte. Straksovertagelse eller glidende overtagelse. Da ville der let kunne etableres en statistik over generationsskifter i dansk landbrug.
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3. Generationsskifteproblemerne i forhold til andre EU
lande
3.1.

Indledning

Det Hollandske Landbrugs- og Fiskeriministerium har bedt det hollandske Institut,
der svarer til FØI i Danmark, LEI, lave en undersøgelse om ejerskifteformer og finansieringsforhold i Holland og dets fem største konkurrenter i EU, som er Danmark,
Frankrig, Spanien, Tyskland og UK.
Sideløbende med projektet ved FØI har LEI6 derfor i 2002 udgivet en rapport med
titlen: ’Family Farm Transfer in Europe.’ Det er et projekt som FØI har bidraget til
gennem oplysninger om danske forhold. De to projekter er ikke ganske identiske, idet
den hollandske undersøgelse kun afdækker familiegenerationsskifter. På et andet væsentligt punkt er undersøgelserne også forskellige. Undersøgelsen ved FØI koncentrerer sig om heltidsbedrifter, mens den hollandske undersøgelse dækker alle bedrifter.
Derfor vil der forekomme forskelle i talstørrelserne, men de overordnede resultater er
der enighed om i de to undersøgelser. Det er resultatet af denne hollandske undersøgelse, kapitlet overvejende vil handle om, men med bidrag fra FØI’s egne resultater,
samt fra tre EU forskningsrapporter, hvor disse måtte støtte eller afkræfte undersøgelsen. Hvor der ikke fremgår andet, vil de præsenterede resultater, tabeller og grafer
stamme fra den hollandske undersøgelse.

3.2.

Etableringsomkostninger

Etableringsomkostningerne afhænger af prisniveauet i det pågældende land samt afgifter til staten. Men også af principperne for arv og overtagelse. Prisniveauet på
landbrugsbedrifter i Holland og Storbritannien er højt i forhold til de øvrige lande.
Det skyldes både bedrifternes økonomiske størrelse og prisen pr ha jord. Herunder
vises de to faktorer, først størrelsen i ha i 1997 og derpå jordprisen pr ha målt i Euro i
1998 i figur 3.1 og 3.2.

6

Van der Veen H.B, Bommel, Venema: Family Farm Transfer in Europe. LEI, may 2002.
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Figur 3.1.

Gennemsnitligt areal i ha. i 1997
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Det er tydeligt, at bedrifterne er størst i Storbritannien efterfulgt af Danmark. Herefter
er forskellene i areal ikke nævneværdig. Dog med Tyskland og Holland som de mindste, men her er befolkningstætheden også langt større end i Spanien og Frankrig.
Selvom der foregår en strukturudvikling i alle landene, er størrelsesordenerne og forholdene mellem landene formentlig stadig gældende.
Figur 3.2.

Gennemsnitligt pris pr. ha i tusind euro 1998
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Derimod har prisen ændret sig siden 1998, i hvert fald i Danmark. Den hollandske
undersøgelse har fastsat jordprisen til 25.000 Euro pr ha i Holland og 10.000 i Danmark i 1998. I Frankrig og Spanien er overtagelsessummerne meget lavere. Dette er
vel ikke unaturligt, for det er arealmæssigt de største lande i Europa. Og befolkningstætheden er anseeligt mindre, op til en tredjedel af Holland og Storbritannien. Desuden er jordboniteten ringere mange steder.
Arvelovene er forskellige i landene. I nogle af landene betales afgift til staten, hvis
overdragelsen foregår til en pris mindre end den officielle. Dette medfører en uhensigtsmæssig kapitaloverførsel fra bedriften til staten. Dette kapitaldræn søges i de fleste tilfælde undgået. Fra 2002 blev going concern værdien den officielle overdragelsesværdi i Holland. I Danmark accepterer skattemyndighederne, at overtagelsen kan
ske til 15 pct. under den officielle værdi ved familiehandel. Ligesom den unge landmand kan succedere i den udskudte skat.

3.3.

Etablering sammenholdt med landbrugets indtjening

Projektet ved FØI har tidligere redegjort for, at et finansieringsstudium ikke kan gennemføres uden at sammenholde prisen på bedriften med de indtjeningsmuligheder bedriften kaster af sig i fremtiden. Den samme holdning er gældende for den hollandske
undersøgelse. Denne sammenholder indtjening før renter, hvilket svarer til ’Resultat
af primær drift’ med renteudgifter og forpagtningsafgifter, som tilsammen udgør finansieringsomkostningerne. Sidstnævnte finansieringsomkostninger bliver udtrykt
som pct. af det primære driftsresultat, og er afbildet i figur 3.3.
Den venstre søjle er for unge landmænd og den højre for ældre landmænd, og beregningerne dækker perioden 1990 – 1998. Som bemærkning til figuren anføres:
‘The first thing that strikes from this figure is the high share of these costs in Denmark and the large difference between young and old farmers. In this country 84 pct.
of the income generation capability of the young farmers is spent on rents and interests. It is very clear that the problem of high installation costs versus agricultural income is very serious in Denmark. The amount spent on rents and interests is very
large in that country and the agricultural income is not very high’.
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Figur 3.3.

Finansieringsomkostningerne som pct. af indkomst 1990-98
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Altså også hollænderne mener, at vi har et finansieringsproblem i forbindelse med
generationsskifte her i Danmark. EU’s Regions Komite7 mener, at landbrugsbedrifterne i Danmark simpelt hen er for dyre i forhold til afkastet.
Den hollandske undersøgelse stiller sig også lidt undrende over, at der er så stor forskel mellem gældsandelen for unge og gamle landmænd i Danmark. FØI’s analyse af
gældsandelen påpeger, at netop alder er den mest bestemmende variabel for gældsandelen. Og at gældsandelen falder eet pct. point med alderen målt i år.
Figur 3.3 fra den hollandske undersøgelse skal sammenholdes med en tilsvarende
analyse af gældsandelen og rentebelastning fra FØI, der har anvendt en statistik fra
1998 fra RICA (Resau d’Information Comtable Agricole) gengivet i tabel 3.1. Tabellen bekræfter at nettorenterne er størst i Danmark i absolutte tal, og at nettorenterne er
lige ved det dobbelte af gennemsnittet.

7

Committee of Regions, 2001: Young People in European Farming.
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Tabel 3.1.

Key figures of farms in EU countries. In Euro
DK

Total Assets
Debt Ratio
Net interests
Net Profit

480.000
58 pct.
27.000
17.000

GB

France

Netherland

Finland

Average

767.000
13 pct.
15.000
27.000

250.000
35 pct.
11.000
29.000

736.000
35 pct.
21.000
42.000

157.000
30 pct.
4.000
19.000

466.000
31 pct.
14.000
23.000

Sweden Germany
310.000
31 pct.
11.000
5.000

563.000
15 pct.
10.000
23.000

Tabel 3.1 viser også, at gældsandelen i Danmark er tæt på det dobbelte af gennemsnittet. Samt at der således er konsistens mellem gældsandel og nettorenter i tabellen.
Hvis tabellen skal relateres direkte til figur 3.3, skal de to nederste rækker lægges
sammen og nettorenterne tages som en pct. deraf. Da vil resultatet blive som vist i
figur 3.4.
Figur 3.4.
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Forskellen på figur 3.3 og figur 3.4 skyldes, at figur 3.4 angiver kun renterne og altså
ikke forpagtningsafgift mv. Figur 3.4 viser kun eet år, 1998, mens figur 3.3 er taget
over en periode. Endelig er Spanien ikke med i figur 3.4. Men tendensen er dog i høj
grad den samme, specielt set med danske øjne. Danmark står med en markant større
rentebelastning end de øvrige EU lande. Både i absolutte mål og i relative mål. Og
den væsentligste forklaring ses også i tabel 3.1. Det er den høje gældsandel i Danmark.
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3.4.

Generationsskifteprincipper

Den Økonomiske og Sociale Komite8 skriver, at faseopdelt overførsel af ejendommen, altså glidende generationsskifte, kan lette generationsskiftet fx gennem oprettelse af et selskab. Oprettelse af et selskab muliggør overførsel af kapital over adskillige
år og giver den fremtidige ejer en formel status, hedder det. Ligeledes har en europæisk kommission9 anbefalet legale former for partnerskaber mellem forældre og børn,
eller andre. Disse partnerskaber skal gøre det muligt at involvere overtageren i ledelsen. Hvis bedriften er stor nok, vil den kunne tilvejebringe en tilstrækkelig indkomst
til opsparing, der vil muliggøre en gradvis overtagelse, så den unge generation kan
blive etableret uden store finansielle problemer, hedder det. Altså i EU regi er man
klar over, at glidende generationsskifte er en farbar vej fremad mod overtagelse af
store overlevelsesdygtige bedrifter.
Generationsskifterne forløber forskelligt i de seks lande, hvilket skyldes finansieringsfaciliteterne og principper om arv og overtagelse. Hvad finansieringsforholdene angår
har Frankrig og Tyskland specielle regler for beskatning af landbrugsindtægter, hvilket betyder lempeligere regler, hvorimod dette ikke er tilfældet i Danmark. I Holland
eksisterer specielle regler for visse kapitalgevinster på landbrugsjord som holdes uden
for indkomstbeskatning.
Den unge landmands status i overtagelsesperioden er forskellig fra land til land og afhængig af hævdvundne traditioner. I Holland og England har den unge landmand en
officiel status som overtager, mens han i andre lande blot er almindeligt ansat og betaler almindelig indkomstskat. Størrelsen af sådanne bedrifter er normalt af et omfang,
så bedriften kan aflønne både den overdragende og den overtagende landmand.
Noget lignende har kunnet observeres i Danmark i glidende generationsskifte mellem
to tredjemænd. Specielt har adskillige store gartnerier på Fyn benyttet sig af glidende
generationsskifte ved at den unge og den gamle gartner har oprettet et produktionsselskab, hvor alle indtægter og omkostninger er afholdt. Således også forpagtning af den
gamle gartners aktiver. Medejerskabet af et produktionsselskab har medført status
som selvstændig erhvervsdrivende, hvilket er en fordel skattemæssigt, da han kan
bruge virksomhedsskatteordningen til at spare op i. I sommeren 2002 er det blevet

8

Economic and Social Committee: Young Farmers and the Problem of succession in Agriculture,
Brussels, 1994.
9
The Commission of European Communities, 1996.
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muligt at opnå en form for officielt status som overtager af bedriften, idet en betroet
medarbejde nu må overtage og succedere i den udskudte skat.
For større bedrifter er glidende generationsskifte mellem far og søn også almindeligt i
Frankrig. I Spanien er den potentielle overtager som regel blot ansat, hvis bedriften da
overhovedet er stor nok til at aflønne to. Ofte arbejder og bor forældrene på gården
indtil de dør, hvorefter et af børnene da arver bedriften. I Tyskland virker overtageren
ofte blot som ansat i en periode i helt op til ti år før den endelige overtagelse. Sønnen
kan dog udtrykke ønske om større ansvar og på den måde indlede et partnerskab med
faderen.
Den Hollandske undersøgelse fastslår, at tre forskellige principper bestemmer arv og
overtagelse i de seks lande, hvor der er forskel på om overtageren overtager hele bedriften kvit og frit eller de andre arvinger skal arve i et lige forhold. De principper er
bestemt af tradition og holdninger i samfundet samt landets arve- og skattelovgivning.
De tre principper er skematiseret som vist i tabel 3.2.
Tabel 3.2.

Overtagelsesprincipper i seks EU-lande

Overtagelsesprincip

Enhedsovertagelse

Lighed

Bevarelse af bedriften som én enhed, Ejendommen splittes op i mange ender overgår til én arving. De andre heder, der deles mellem arvingerne.
arvinger sidestilles økonomisk ved Spanien
låneoptagelse i ejendommen.
Frankrig og Danmark

Multible overtagelse

Ulighed

Bevarelse af bedriften som én enhed,
der overgår til én arving. De andre
arvinger får ingen eller ringe kompensation.
UK, Holland og Tyskland

Det første princip er bevarelse af bedriftens omfang samtidig med en så stor kompensation som muligt til de øvrige arvinger, der i princippet gør arven lige stor mellem
arvingerne. Det er et princip, der varetages i udstrakt grad i Frankrig og Danmark,
hedder det.
Det andet princip er at opsplitte bedriften i mindre enheder og overdrage disse enheder til alle arvingerne. Dette princip er udbredt i de sydeuropæiske lande herunder
Spanien, som er med i undersøgelsen. Man skulle dog mene, at bedrifterne under dette princip endog ret hurtigt vil ende med at blive meget små!
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Det tredje princip er bevarelse af enheden som absolut første prioritet. Det indebærer,
at bedriften overdrages, som den er, til overtageren uden at denne skal ud og stifte
gæld for at kompensere de øvrige arvinger. Dette princip gælder i de øvrige lande i
undersøgelsen. Begrundelsen er, at i de nordeuropæiske lande er landbrugsbedrifterne
så kapitalkrævende, at det tvinger bedrifterne til at holde sammen på ressourcerne og
minimere kapitaldrænet. De ikke overtagende arvinger synes indstillet på selvopofrelse ved at frafalde ligedelingskravet, fordi de erkender nødvendigheden af bedriftens
beståen.
I Danmark er overdragelsen dog ikke entydig, som vist i skemaet. Hvis de tre principper skal følges, må der vel i Danmark gælde en mellemting mellem første og tredje
princip. Bedriften skal bibevares i hel tilstand, men samtidig tilgodeses de øvrige arvinger i så vidt omfang som muligt. Og dette indebærer en økonomisk kompensation,
der igen medfører, at overtageren skal fremmedfinansiere denne kompensation i et
givet omfang. Denne fremmedfinansiering medfører på sin side en forøgelse af
gældsandelen i forhold til faderens gæld. Og dette er den anden af forklaringerne på,
at gældsandelen i Danmark er højere end i de øvrige lande. Retfærdighedsprincippet
mellem søskende plus skatte- og arveafgift til staten er altså samlet set de to vægtigste
begrundelser for en høj gældsandel i Danmark.
De Haan (1993) antager, at det er de økonomiske begrænsninger, der fremover vil
komme til at bestemme praksis mere end de tre normative principper. Det betyder, at
med den stigende globalisering og internationale konkurrence vil generationsskiftet i
fremtiden gradvist nærme sig det tredje princip, som gælder for Holland i dag. Hvis
ulighedsprincippet ikke accepteres, siger han, vil overtageren komme til at betale mere for bedriften, hvilket medfører færre familieovertagelser fremover! En kommentar
hertil er, at i Danmark har ikke-familiegenerationsskifterne endnu vanskeligere vilkår,
hvilket afstedkommer spørgsmålet om, hvem der så skal overtage bedrifterne i fremtiden?

3.5.

Konklusion

Mange danske undersøgelser har påpeget, at finansieringsvilkårene i Danmark er svære. Det forskningsprojekt, der er igang ved FØI, har bekræftet de vanskelige vilkår og
påpeget, at det er den høje gældsandel, der er problemet. Og problemet er størst for de
unge landmænd specielt i forbindelse med etableringsfasen. Det er så de årsager, der
ligger bag den høje gældsandel, der må bearbejdes.
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Nu har en hollandsk undersøgelse, der først og fremmest skulle tjene til at påvise
trængslerne i Holland, bekræftet, at betingelserne for familiegenerationsskifte er værst
i Danmark.
Undersøgelserne ved FØI viser, at familiegenerationsskifte er betydeligt mere overkommeligt end ikke-familiegenerationsskifte, hvis der er en fornuftig egenkapital i
bedriften. Den hollandske og den danske undersøgelse påviser derfor i forening, at
vilkårene for ikke-familiegenerationsskifterne i Danmark er endog meget vanskelige.
Disse vanskelige vilkår kalder på nye generationsskiftemetoder i Danmark. Her
kommer en eller anden form for samarbejde ind i billedet. Enten samarbejde mellem
flere unge landmænd i driftsfællesskab. Eller samarbejde mellem den unge og den
gamle landmand i et glidende generationsskifte. Begge former for samarbejde kan
være i selskabsregi, men behøver ikke være det. Et sådant samarbejde anbefales også
af en kommission under EU som en fremkommelig måde at generationsskifte på!
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4. Rammevilkår for fremtidige generationsskifter
Som bedrifterne vokser i takt med den stadige strukturudvikling stilles der stigende
krav til kapitalgrundlaget. Det er krav som mange unge landmænd ikke kan honorere,
hvorimod mindre bedrifter godt kan finansieres. For at vurdere de fremtidige problemers omfang er det hensigtsmæssigt at kigge på strukturudviklingen og foreliggende
forslag til ændring af Landbrugsloven.

4.1.

Strukturudvikling

Den teknologiske udvikling og aflønning af kapital og arbejdskraft medfører en strukturudvikling, der næppe siden landbrugsreformerne har været mere omfattende end
netop nu. Strukturudviklingen tager tre overordnede retninger10 jf. strukturudviklingsrapporten:
1. Overgang til deltidsbedrifter
2. Samarbejde i en eller anden form
3. Bedrifterne bliver større og større
Strukturudviklingsrapporten (p. 67) nævner, at indtil 1960 var antallet af ejendomme
stort set det samme. Men fra 1960 og fremefter er udviklingen gået mod færre og større landbrugsbedrifter, så der i 1999 i forhold til 1970 kun er ca. det halve. Videre
skriver rapporten (p. 177), selvom størrelsen af landbrugsbedrifterne er vokset markant gennem de seneste årtier, er der fortsat væsentlige uudnyttede størrelsesøkonomiske fordele i det primære landbrug. På denne baggrund forekommer det sandsynligt, at udviklingen hen imod større produktionsenheder vil fortsætte de kommende år
med nogenlunde samme hastighed som hidtil. I mangel af bedre metoder har Fødevareministeriet gjort brug af mekaniske fremskrivninger baseret på den historiske udvikling. I tabel 2.2 fra afsnit 2.5 over fremskrivning er der ikke taget hensyn til overgang
til økologi, og samdrift af bedrifter gennem samarbejde. Det kan godt give et lidt andet billede. Men tendensen er klar. Strukturudviklingen betyder færre og større bedrifter.
Af tabel 2.2. fremgår også, at der bliver flere helt små bedrifter, hobbylandbrug. Det
er ikke de små og mindre bedrifter, der volder finansielle vanskeligheder. Det er de
10

Landbrugets strukturudvikling, 1998. Betænkning nr. 1351 fra Udvalget vedr. landbrugets strukturudvikling. P 65.
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store produktionslandbrug. Og det er de store produktionslandbrug, der giver dansk
landbrug omsætning og volumen.
Landboforeningerne har i deres nyeste publikation11 om strukturudvikling forsøgt at
fremskrive betingelserne for dansk landbrug frem til år 2010. De skriver, at ejerformerne fremdeles overvejende vil være selveje. De skriver også, at i 1999 var 91 pct.
af landbrugsbedrifterne personligt ejede virksomheder, mens 8 pct. var I/S eller K/S
og resten, een pct. selskaber, hvilket er i overensstemmelse med afsnit 2.1. Altså stadig er der meget få selskaber i dansk landbrug. Videres skrives, at produktionsselskaber i glidende generationsskifte må antages at få en vis udbredelse især inden for større husdyrhold. I forbindelse med driftsfællesskaber og maskinsamarbejder vil der blive etableret I/S eller A/S til at håndtere disse samarbejdsformer. Dette er en naturlig
konsekvens af udviklingen mod færre og større landbrug. Således forudser Landboforeningerne, at der i 2010 kun vil være 13.500 heltidslandbrug i Danmark. Hvis dette
holder svarer det til en årlig afgang på omkring 6 pct., med ca. 21.000 heltidsbedrifter
idag. Da bliver behovet for antallet af generationsskifter naturligvis tilsvarende mindre. Men dog stadig omkring 600 idag faldende til omkring 400 i år 2010, hvis et
gennemsnitligt åremål for ejerskab af en landbrugsbedrift er 30 – 35 år. De generationsskifter, der skal gennemføres, bliver til gengæld vanskeligere at gennemføre, da
kapitalkravet vokser anseeligt. I den refererede publikation analyseres finansieringsproblemet, der følger med de større landbrugsbedrifter, ikke.
Samtidig forudser Landboforeningerne også en ændring i driftsformerne, fordi antallet af slagtesvin vil vokse fra 21 mio. i år 2000 til 25 mio. i år 2010. Derimod vil
mælkeproduktionen bevares på samme niveau.

4.2.

Forslag fra udvalget vedr. forenkling af landbrugsloven

Som en forlængelse af beskrivelsen af den forventede strukturudvikling vil det være
hensigtsmæssigt kort at inddrage en ny betænkning12 vedr. forenkling af landbrugsloven, fordi denne vil få betydning for udviklingen. Fundamentet for udvalgets arbejde
er betænkning nr. 1351 om strukturudvikling omtalt just ovenfor plus de holdninger
disse forskellige interesser kommer med. (Udvalget har været bredt sammensat med
medlemmer fra forskellige steder og med vidt forskellige interesser). Dermed er
strukturudviklingsrapporten altså en væsentlig forudsætning for forslagene. Der skal i
11
12

Dansk Landbrug 2010 – udviklingsscenarier. Landboforeningerne, 2002.
Forenklinger i jordlovgivningen, Betænkning nr. 1429, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri, juli 2003.
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den forbindelse især lægges mærke til det praktiske hensyn til, at landbrugsbedrifterne
bliver større, og hvad det indebærer. Landboforeningernes nyeste publikation, Dansk
landbrug 2010 – udviklingsscenarier, er dog ikke benyttet og citeret, og denne går lidt
videre end betænkning nr. 1391. Således bygger Betænkning nr. 1429 på den antagelse, at der i år 2015 er 19.500 heltidsbrug i Danmark svarende til en årlig reduktion på
3½ pct. Dette er altså en kendeligt mindre strukturudvikling end omtalt i afsnit 4.1.
Denne forskel er ikke ganske forståelig, med mindre udvalget bevidst vælger den mere beskedne udvikling for at undgå at fremkomme med for drastiske ændringsforslag.
Men som betænkning 1429 runder diskussionen af med, side 68:
’Hvorom alting er, hersker der dog næppe tvivl om, at der også frem til 2015 vil ske
markante fald i antallet af bedrifter. Hovedårsagen er, at der er væsentligt uudnyttede
størrelsesøkonomiske fordele i dansk landbrug, der trækker i retning af større
produktionsenheder. Hertil kommer, at der fortsat udvikles nye teknologier, hvoraf
nogle formodentlig vil føre til yderligere størrelsesøkonomiske fordele i
landbrugsproduktionen’.
Udvalget er således enige om, at den fremtidige lovgivning skal tage hensyn til en
strukturudvikling, der går i retning af færre og større bedrifter. Udvalget er dog også
enige om, at dansk landbrug fortsat skal bygge på selvejet som det bærende element i
landbrugsloven, og at lovens strukturregler fortsat skal begrænse størrelsen af landbrugsbedrifterne. Dermed er udvalget slet ikke parat til en fuldstændig liberalisering
med hvad dette kunne indebære af selskabsdannelser i dansk landbrug. Dette er baseret på den grundholdning, som størstedelen af udvalgets medlemmer har. Der er dog
tale om forslag til lempelser i forhold til den nuværende jordlovgivning. En landmand
skal kunne erhverve landbrugsejendomme op til 400 ha, eller højst fire ejendomme
uden arealgrænse. Desuden foreslås, at ægtefæller kan erhverve ejendomme uden at
disse medregnes til landmandens ejendom. Dette er en betydelig lempelse i forhold til
gældende regler. Disse lempelser kan således henføres til den observerede og ekstrapolerede strukturudvikling.
I landbrugsloven af 1989 blev der åbnet adgang for at A/S og ApS kunne erhverve
landbrugsejendomme. Bestemmelserne blev skærpet i 1994 og igen i 1999, hvorefter
kredsen af mulige investorer blev begrænset til nær familie. Udvalgets kommissorium
er, at ansvaret for driften af en landbrugsejendom skal kunne knyttes til een bestemt
fysisk person. Det foreslås således ikke at udvide personkredsen til tredjemand, bortset fra eet tilfælde. Det foreslås at kunne give en snæver dispensationsadgang til en
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nært knyttet medarbejder fx som led i et generationsskifte efter en konkret vurdering.
Men ikke flere medarbejdere!
Holdingkonstruktioner foreslås legaliseret, således at et moderselskab må eje et datterselskab, som er landbrugsbedriften. Personkredsen foreslås dog ikke udvidet til at
omfatte tredjemand ud over samme dispensationsmulighed som ovenfor til en nær
medarbejder. Maegaard13 kommenterer forslaget med, at holdingkonstruktionen giver
øget fleksibilitet ved at slanke datterselskabet, der driver landbruget for egenkapital,
så det er lettere for en ung landmand at overtage bedriften. Holdingkonstruktionen giver altså nogle muligheder ved generationsskifte enten ved at den unge landmand køber bedriften på een gang eller han overtager glidende ved at købe flere og flere aktier
hen ad vejen.
En kommentar hertil er, at var langt at foretrække, at adgangen til medejerskab var
direkte sikret i loven uden dispensation for en nært knyttet medarbejder i første omgang. Og derpå at muligheden også var tilstede for en ung landmand, der ikke har været medarbejder. Hvis man virkelig ønskede at lette generationsskifte i forhold til nabohandler, kunne adgang gives til tredjemand, der endnu ikke er etableret, mens adgang til andre (veletablerede landmænd) blev nægtet.
Udvalget har også direkte beskrevet generationsskifter. Og endnu en gang fastslås, at
landbrugsloven tager sigte på at bevare selvejet som den altovervejende ejerform i
landbruget. Det ses også af, at selskabsdannelse stadig ikke gives fri på samme måde
som i det øvrige erhvervsliv. Det ses også indirekte af forslåede forbedrede YJlånemuligheder, som skal lette adgangen til generationsskifte for fysiske personer i
tråd med forslag i dette projekt nævnt flere steder. Stadig favoriseres familieoverdragelse i forhold til generationsskifte mellem to tredjemænd, idet der ikke kan peges på
ret mange forslag, der udligner forskellene. Samlet må det således konstateres, at en
flere hundrede år gammel hævd og tradition om særstatus for dansk landbrug stadig
består. Dog nævnes selskaber og glidende generationsskifte som muligheder. Afsnit
3.5 om generationsskifte er udelukkende en gennemgang af gældende regler, ikke forslag til fornyelser. I modsætning til mange andre områder i landbrugsloven er der således ikke gjort tiltag til direkte forslag om ændringer vedr. generationsskifte. Men
dog indirekte under fx ’Ejendoms- og bedriftsstruktur’ og ’Landmandsselskaber’ som
omtalt ovenfor.
13

Maegaard Knud: Nye muligheder for landbrug på selskabsform. Landbrugsavisen nr. 34 august
2003.
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4.3.

2003 reformen af den fælles landbrugspolitik

Samtidig med forslag til forenkling af Landbrugsloven har EU vedtaget endnu en
landbrugsreform, 2003-reformen af den fælles landbrugspolitik. Essensen i reformen
er afkobling af landbrugsstøtten fra produktionen til direkte støtte ud fra landbrugsarealet, for at gøre landbrugsstøtten mere markedsorienteret og derved imødekomme
WTO, samtidig med at indlemmelsen af de nye lande i EU skulle blive lettere. Med
afkoblingen vil landmanden blive mere frit stillet mht., hvad han vil producere, hvorfor der naturligt vil opstå et andet bytteforhold i produktionen. Fødevareøkonomisk
Institut14 har forsøgt at vurdere konsekvenserne af reformen for dansk landbrug i forhold til ingen reform. Samlet set vil reformen næppe få signifikant indflydelse på generationsskifteproblematikken herhjemme.

4.4.

Færre og større bedrifter i fremtiden

Som det er fremgået af begge ovenstående afsnit bliver bedrifterne færre samt større
og dyrere. Som det også er fremgået af afsnit 2 er der ikke ret mange af disse store
bedrifter, der endnu er blevet generationsskiftet. Det betyder, at der ligger og venter
en række store landbrugsbedrifter på at blive generationsskiftet engang i fremtiden.
Uanset strukturudviklingen og sammenlægninger qua nabohandler vil nye unge
landmænd skulle overtage fremover. Antag at strukturudviklingen betyder en årlig
afvikling på 5 pct., hvilket er mindre end det mest drastiske estimat og større end det
forsigtige estimat ovenfor. Da vil antallet af heltidsbedrifter udvikle sig som vist herunder i figur 4.1.

14

Landbrugets økonomi, kap. 3. Efteråret 2003, FØI 2003.
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Figur 4.1.
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Hvis det derpå antages, at der skal generationsskiftes 3 pct. af bedrifterne årligt vil det
give:
Tabel 4.1.
År
Antal GS

Antal generationsskifter årligt
2003 2004 2005
630

600

569

2006
540

2007 2008
513

487

2009 2010
463

440

2011 2012
418

397

2013 2014
377

358

2015
340

Det er jo ikke givet, at antallet af bedrifter reduceres med 5 pct. om året, ligesom de 5
pct. heller næppe er en konstant. Derfor skal tabel 4.1 ikke tages alt for bogstaveligt,
men tendensen vil følge tabellen og størrelsesordenen er formentlig ikke helt ved siden af. Det betyder at antallet af nødvendige generationsskifter er faldende, men
spørgsmålet er, hvorvidt tallene i tabellen matcher antallet af unge landmænd, der ønsker at etablere sig?
Problemerne med forøgede finansieringsvanskeligheder og risici vokser med bedriftens størrelse. Derfor gælder det om at finde generationsskiftemodeller, der bevarer
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kapital og kontinuitet i ledelsen i en rum tid efter generationsskiftet. Errington15 supplerer:
Ensuring the smooth transition of the business from one generation to the next becomes one of the most important tasks in farm business management.
I tabel 4.2 gives et eksempel på en kalkule for to store kvægbedrifter og to store svinebedrifter, som kan blive typiske i fremtiden. Den samlede balance i nederste række
svarer til den pris en landmand må betale for bedriften i god stand. Kalkulerne er endda baseret på en forsigtig ha pris på 70.000 kr. samt et mindste eget arealkrav.
Tabel 4.2.

Kalkule for fire store bedrifter
200 malkekøer
med opdræt

400 malkekøer
med opdræt

500 årssøer
med slagtesvin

1.000 årssøer
med slagtesvin

Bygninger + inventar
Besætning + kvote
Jord

11.500.000
6.900.000
5.600.000

21.000.000
14.000.000
16.000.000

20.000.000
9.000.000
19.000.000

38.000.000
16.000.000
46.000.000

I alt

24.000.000

51.000.000

48.000.000

100.000.000

Med svinepriser fra 7 kr. til 14 kr. varierer omsætningen i den største svinebedrift fra
21 mio. til 38 mio. om året samtidig med, at omkostningerne ikke er nævneværdigt
mindre ved den mindre omsætning. Dette resulterer i en betydelig variation i overskuddet og dermed i driftsrisikoen. Når dertil kommer den finansielle risiko, bliver
den samlede risiko betragtelig for en ung landmand med beskeden egenkapital.
Hvis ejendomskonsulenternes tommelfingerregel om en egenkapitalandel på 10 pct.
holder, skal startkapitalen for ovennævnte bedrifter være mellem 2,5 og 10 mio. kr.
Og selv 10 mio. kr. dækker ikke ovennævnte variation på 17 mio. kr. på eet år! Hvis
lave svinepriser forekommer i to eller flere år i træk, kan den samlede variation blive
endnu større end 17 mio. Dermed er et egenkapitalkrav på 10 mio. kr. faktisk utilstrækkeligt for så stor en bedrift. Disse 25 eller 100 mio. kr.’s bedrifter vil på det
nærmeste være umulige at overtage for en ung landmand med en egenkapital på ½
eller 1 mio. kr., eller endda nogle få mio.

15

Errington A: Managing succession in the Farm Family Business. Farm Management No. 8 Winter
1993/94.
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Bedrifterne vil imidlertid blive lige så vanskelige for den etablerede landmand at afsætte, med mindre strukturudviklingen endnu engang kan opsluge disse nu meget store bedrifter. Jo større mundfuld, des vanskeligere er den at sluge. En fortsat strukturudvikling for sådanne bedrifter synes derfor yderst vanskelig eller umulig af såvel
lovgivningsmæssige som finansielle årsager. Følgelig kan ejerne blive tvunget til at
afsætte til den nye generation. Og med mindre ejeren er villig til en betydelig reduktion i salgsprisen, kan denne nye generation ikke overtage på een gang. Ejeren vil således få valget mellem reduceret salgspris eller en successiv overdragelse hvor kapital
vil blive stående i bedriften en rum tid, og ledelsen vil blive overvåget af den gamle
ejer. Det vil altså sige valget mellem reduceret pris og en eller anden samarbejdsmodel.
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5. Fremtidige løsningsmodeller
Landmændenes problemer med overtagelse af store bedrifter som ovenfor kan sammenfattes til tre centrale problemer, der er mere udtalte for en nyetableret landmand
end for den veletablerede landmand:
1) kapitalfremskaffelse
2) ledelse
3) risikostyring
Ved et generationsskifte i landbruget bliver bedriften udsat for to drastiske ændringer,
et kapitaldræn og et ledelsesskift, der begge går ud over stabiliteten i bedriften. Et så
voldsomt dræn i egenkapitalen foregår ikke i aktieselskaber, selvom der handles aktier i selskabet. Udviklingen i egenkapitalen foregår mere kontinuert. Selvom et selskab
skifter direktør, sker der heller ikke nødvendigvis en voldsom ændring i den samlede
ledelse af selskabet. Visse andre små selvstændige erhvervsvirksomheder er udsat for
samme dræn af kapital og viden som landbruget, og det betyder, at såvel driftsrisikoen som den finansielle risiko stiger. Driftsrisikoen kan dog begrænses af en dygtig og
veluddannet driftsleder som overtager af bedriften. Men selv en sådan kan alligevel
komme ud for uforudsete hændelser, han vanskeligt kan styre på stående fod. Den finansielle risiko vil stige drastisk med mindre den unge landmand har så stor startkapital, at bedriftens egenkapital ikke bliver udhulet. Dette er næsten en utænkelig situation. Risiko har fået en fremtrædende plads i dette studium, fordi det er en ny (supplerende, ikke erstattende) betragtning i forhold til tidligere tiders regnskabsanalyser og
nøgletal, og fordi risiko med rette har fået voksende opmærksomhed i det øvrige erhvervsliv på det seneste.
En eller anden samarbejdsmodel synes at være den eneste vej frem til løsning af problemerne under den nugældende lovgivning. Samarbejdsmodellerne kan tage mange
forskellige former. Her vil det være naturligt at begynde med de fire behandlede samarbejdsmodeller i dette studium, men der kan tænkes mange andre konstruktioner, ligesom samarbejdsmodellerne kan kombineres på en eller anden måde. Det må så være situationen og den gamle og unge landmands formål, der bestemmer valget af samarbejdsmodel.
Hvis de to landmænds formål er forskellige, hvilket de hyppigt er, må man finde den
samarbejdsmodel, der bedst varetager begges interesser. I det hele taget stiller samarbejde krav om kompromiser og begrænser friheden til selv at bestemme. Det er krav
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der godt kan være vanskelige at leve med for en landmand, der har været selvstændig
hele sit liv. De kan være så vanskelige at efterleve, at landmanden slet ikke ønsker
samarbejde, og dette kan jo være en forklaring på hvorfor der findes så få samarbejder
mellem to tredjemænd i forbindelse med generationsskifte.
Overfor dette kompromiskrav ved samarbejde står, at landmanden kan risikere at måtte afsætte bedriften til en reduceret pris. Dertil kommer, at andre grupper i samfundet
altid har måttet finde sig i at samarbejde. Endelig har der i forvejen været ret snævre
grænser for landmandens frihed. Vejr, støtteordninger og skift i efterspørgsel har bestemt hans handlinger. Samarbejdsmodellerne kan være:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Glidende generationsskifte fra far til søn
Glidende generationsskifte mellem to 3. mænd
Generationsskifte ved driftsfællesskab
Selskab der overdrages i fri handel
Produktionsselskab I/S eller ApS
Forpagtning af hele ejendommen og senere overtagelse
Køb af mindre ejendom først, samarbejde med faderen eller 3. mand og senere overtagelse
8) A/S eller ApS glidende
Behandling af de tre første modeller
De tre første modeller er behandlet i projektets fase 2 og hovedresultaterne er vist i
tabel 5.1. Et glidende generationsskifte hvor den unge landmand overtager halvparten
på et tidspunkt og resten senere er en hyppigt anvendt model. Andelen behøver ikke
være 50 pct., men kan være en hvilken som helst brøkdel. De to første modeller i listen ovenfor er to glidende generationsskifter, hvor begge i første omgang har overtaget løsøret og forpagtet den faste ejendom. Det ene var et far-søn generationsskifte,
mens det andet var mellem to tredjemænd. Begge de unge landmænds egenkapital
steg over fem mio. kr. i en seksårsperiode. De to er indplaceret som nr. 2 og 3 i tabellen. Når en sådan model derpå kombineres med succession i den udskudte skat og assistance i driftsledelsen fra den overdragende landmand, beholdes der såvel egenkapital som ledelseserfaring i en rum tid i bedriften efter generationsskiftet. Og modellen
har vist sig gennemførlig.
Den generationsskiftemodel, (model 2 i listen ovenfor) hvor den unge landmand forpagtede den faste ejendom i en lang periode og selv erhvervede besætning, inventar
og maskiner medførte en meget begrænset kapitalbinding. Dette medførte, at såvel
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renteudgifter som risiko var i en klasse for sig selv, med hhv. godt een mio. og 10 pct.
som det fremgår af tabellen. Tre strakshandler er med i tabellen som sammenligning.
Tabel 5.1.

Seks generationsskiftede bedrifters udvikling. Tallene i tkr.

Generationsskiftemodel
Strakshandel far søn
Glidende handel far søn
Glidende to 3. mænd
Fri handel to 3. mænd
Fri handel to 3. mænd
Driftsfællesskab tre ligestillede

EKprimo

∆EK

Σrenteudg.

EKultimo

Gultimo

Fin. risiko

1.174
2.203
896
739
700
1.400

1.691
5.668
5.734
4.646
2.021
5.402

2.180
3.931
1.071
4.412
3.765
4.855

2.865
7.871
6.631
5.385
2.721
6.802

66 pct.
72 pct.
34 pct.
69 pct.
81 pct.
75 pct.

15 pct.
19 pct.
10 pct.
18 pct.
32 pct.
24 pct.

Driftsfællesskab mellem ligestillede unge (den sidste model i tabellen) kan også være
en gunstig samarbejdsmodel, idet såvel kapitalgrundlag som ledelse kan styrkes betragteligt i forhold til at være alene. I det undersøgte driftsfællesskab er tre unge gået
sammen og har erhvervet en større svineejendom. Tilsammen kunne de mønstre en
startkapital på lige ved 1½ mio. Derved kunne de erhverve en ejendom, der var
mindst tre gange så stor, som de hver for sig kunne magte. Dette alene giver de velkendte stordriftsfordele. De tre landmænd delte derpå driftsledelsen imellem sig, så
den ene fik ansvaret for marken, den anden for stalden og den tredje for administrationen. Arbejdsmæssigt kan de supplere hinanden når der er travlt på det ene område,
og i week enderne kan de holde fri uden at skulle indkalde arbejdskraft. De har ingen
ansatte, fordi de kan hjælpe hinanden. Inden for en seksårig periode har driftsfællesskabet akkumuleret godt fem mio. i egenkapital. På det følelsesmæssige område er et
driftsfællesskab mellem ligesindede måske lettere at få til at fungere end samarbejde
mellem en ung og en gammel landmand. De har jo ikke i mange år gået for sig selv
og truffet alle beslutningerne alene.
Tabellen viser også landmændenes gældsandel ultimo perioden, G, og den finansielle
risiko. Hvis gældsandelen er nul, er den finansielle risiko også nul, og da 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 porteføljeteorien er uafhængig af finansieringen. Tabellen viser en entydig sammenhæng mellem gældsandel og finansiel risiko inden for svinebranchen. For
bedre at bedømme sammenhængen mellem de to størrelser, kan den afbildes i et diagram for svineavlerne, figur 5.1.
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Figur 5.1.
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Landmanden der har forpagtet bedriften er placeret længst nede og til venstre. De andre 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. Der påvises dermed en
entydig sammenhæng mellem gældsandel og finansiel risiko i figuren. Den øverstbeliggende landmand, som har købt bedriften i fri handel, har en seks gange så stor total
risiko, som han ville have haft, hvis han udelukkende var finansieret med egenkapital.
Den landmand, der ekspanderer kraftigt, har nok en fornemmelse af at løbe større risiko, end ham der hellere vil afbetale på lånene. Og det beviser ovenstående analyse
helt entydigt. De fundne niveauer er i fuld overensstemmelse med den profil interviewet med landmanden har givet indtryk af. De mest ekspansive har overhovedet ikke været bange for risiko. Og undersøgelsen viser, at deres risikoniveau er langt højere end de forsigtige.
Beskrivelse af de fem sidste modeller
De efterfølgende modeller er ikke blevet undersøgt empirisk på samme måde som de
første, men vi har alligevel stødt på sådanne modeller på forskellig vis.
For ikke at slippe grebet om bedriften kan der oprettes et produktionsselskab, som
forpagter alle aktiverne. Dette produktionsselskab kan da deles mellem en ung landmand og den gamle landmand i et eller andet forhold. Derved bliver den unge selv-
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stændig driftsleder og kan benytte virksomhedsskatteordningen. Den unges startkapital behøver ikke være ret stor ved denne konstruktion. Det giver grundlag for en anseelig opsparing i produktionsselskabet med mulighed for senere erhvervelse af hele
bedriften. Dette er en model, der er brugt i vidt omfang og med succes af de store
gartnerier på Fyn. Her blev selskabet som regel organiseret som et ApS, men kunne
også være et A/S eller I/S.
En simpel model er at købe en mindre naboejendom til sønnen. Derved bliver han
selvstændig og kan bruge virksomhedsskatteordningen til at spare op i, samtidig med
at han erhverver driftsledelseserfaring. Ved at samarbejde med faderen på gunstige
betingelser, er der grundlag for en pæn egenkapitaldannelse hen ad vejen. Yderligere
kan der på denne måde skaffes adgang til flere ejendomme, da sønnen først kan erhverve tre og derpå overtage faderens tre ejendomme.
En anden simpel model er at forpagte en ejendom, der er under nedslidning, indtil den
er slidt helt ned. Forpagtning kræver ikke ret stor startkapital. Som driftsleder har den
unge landmand kunnet spare op i virksomhedsordningen samtidig med at indhøste
driftsledererfaring. Det giver ham et solidt grundlag for at købe en helt anden ejendom.
Skattefri virksomhedsomdannelse til A/S eller ApS er også en mulighed for den gamle landmand. Et A/S rummer tre umiddelbare fordele frem for fri handel, som nævnt i
2.8.1. I projektets fase 2 kunne vi ikke finde generationsskifter ud fra denne model.
Men vi fandt flere, der havde benyttet den skattefri virksomhedsomdannelse og dermed havde etableret et A/S. Dette A/S mente landmanden så var gjort klar til generationsskifte. A/S’et kan sælges på een gang. Men det kan også gøres glidende ved at
den unge landmand køber flere og flere aktier i selskabet. Et A/S kan imidlertid blive
dyrt, hvis der ikke er overskud i selskabet. Landmanden skal som regel have noget at
leve af. Den løn han således trækker ud, er han skattepligtig af, og skal betale almindelig indkomstskat af. Lønudbetalingen er selvfølgelig tilsvarende fradragsberettiget i
selskabet. Men hvis ikke der er overskud i selskabet er fradraget værdiløst. Fradraget
kan dog fremføres, men det giver altså et uhensigtsmæssigt likviditetsdræn!
Selskaber som ejerform i landbruget kan yderligere raffineres ved indskydelse af et
holdingselskab mellem landmanden og selskabet. I den nuværende landbrugslovgivning må et driftsselskab ikke ejes af et holdingselskab, men kun i personligt eje. I den
nyeste betænkning om ændringer af landbrugsloven stilles der forslag til at også en
juridisk person, altså et selskab, må eje driftsselskabet. Det øvrige erhvervsliv har jo
benyttet konstruktionen i mange år. Der skal dog stadig gå en lodret linie fra driftssel-
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skabet gennem holdingselskabet op til landmanden eller en anden landmand. Denne
landmand, som altså tegner bedriften skal eje mindst 10 pct. af kapitalen og råde over
mindst 50 pct. af stemmerne. Ved at trække udbyttet op i holdingselskabet kan risikoen i princippet begrænses til driftsselskabet. Men det ved kreditorerne godt, så de vil
nok dække sig ind på en eller anden måde, fx gennem kaution. Udlodningen fra
driftsselskabet er ligeledes skattefri, hvis holdingselskabet ejer mere end 20 pct. af
aktierne. For at bruge holdingkonstruktionen som et led i generationsskifte er ideen at
den unge landmand opretter sit holdingselskab. Dette holdingselskab køber så aktier
af den gamle landmands holdingselskab, og så længe pengene ikke trækkes ud sker
der ingen beskatning, hvis aktierne har været ejet i mere end tre år. Den unge landmands holdingselskab kan købe aktier når som helst i forløbet og er heller ikke bundet
til et bestemt antal. Den dag hans holdingselskab har over 10 pct. af aktierne og 50
pct. er stemmerne, bliver han den bestemmende landmand, som der kan trækkes en
lige linie til.
Holdingkonstruktionen er imidlertid ikke automatisk en fordel for den unge landmand, fordi der kræves overskud for at være fordelagtig. Den unge landmand skal altså gives et tilstrækkeligt solidt fundament til at fabrikere overskud. Det betyder at
konstruktionen nok er mere værdifuld i familiegenerationsskifter end generationsskifter mellem to tredjemænd, med mindre sidstnævnte går over så lang tid, at den unge
har skabt sig en stor egenkapital. Holdingkonstruktionen er således ikke beregnet på
små landbrug, men på store kapitalstærke bedrifter. På samme måde bruger små
håndværksmestre eller mindre virksomheder i det øvrige private erhvervsliv jo heller
ikke holdingselskaber!
Der har i landbrugskredse været en del omtale af ekstern kapital. Altså at andre, fx
pensionsselskaber skulle stille tålmodig kapital til rådighed for landbruget. Dansk
Primær Landbrug, DPL er et eksempel på dette. I forslaget til den nye landbrugslov
kan det ikke påstås at være åbnet yderligere op for dette. Ideen er nok også vanskelig
at sælge til potentielle investorer, idet afkastet er for beskedent, samtidig med at risikoen er for stor. På den anden side kunne der netop være en mulighed for at sælge
ideen ved at afkastet korrelerer negativt med afkast på aktier fx. Da ville en investering i landbruget kunne indgå i en investeringsportefølje som et risikodæmpende element totalt set. Dette ville imidlertid kræve en samling af bedrifter, der er mindst på
niveau med DPL, så investor ikke skal bekymre sig for en enkelt landbrugsbedrift.
Udviklingen i DPL, den nye betænkning om landbrugsloven og almindelige betænkeligheder i det hele taget peger på, at risikovillig, tålmodig ekstern kapital til dansk
landbrug nok har lange udsigter.
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6. Afslutning
En løsning på generationsskifteproblemet af de store bedrifter, der vil blive typiske
fremover er en eller anden form for samarbejde, hvor den overdragende landmand lader kapitalen blive stående en årrække, og hvor den unges driftsledelse udvikles i
samarbejde med den gamle landmand. Da vil landbruget kunne opnå de samme finansielle og ledelsesmæssige betingelser som andre erhvervsvirksomheder med kontinuitet i kapital og driftsledelse.
Vi har gennem en række case analyser af gennemførte generationsskifter fået demonstreret, at glidende overtagelse og driftsfællesskab er gennemførlige generationsskiftemodeller for bedrifter i 8 – 10 mio. kr. klassen. Det er ligeledes vist, at sådanne bedrifter har potentiale til at ekspandere betydeligt. Vi har også lavet modelberegninger
på bedrifter i 40 mio. kr. klassen, der viser sig gennemførlige ved de samme modeller.
Men vi har ikke på samme måde for de helt store bedrifter fået demonstreret deres
duelighed i praksis, altså ud fra empiriske studier af allerede gennemførte generationsskifter.
På den baggrund resterer der studier af faktisk gennemførte generationsskifter på de
helt store bedrifter samt analyse og måske udvikling af andre generationsskiftemodeller for sådanne. Der kan således peges på et behov for et projekt vedr. videreudvikling
af generationsskiftemodeller for de helt store bedrifter. Et sådant projekt bør tage udgangspunkt i allerede gennemførte generationsskifter eller igangværende generationsskifter. Et projekt af den type kunne tage form som et samarbejdsprojekt mellem
Dansk Landbrugsrådgivning og Fødevareøkonomisk Institut støttet af flere økonomikontorer.
Som det er demonstreret i kap. 2, er samarbejde inden for familie allerede slået igennem som en anerkendt generationsskiftemetode, idet der er over 500 igangværende
glidende familiegenerationsskifter i Danmark. Da der er mere end 20 gange så mange
glidende familiegenerationsskifter som ikke-familiegenerationsskifter igang, tyder det
på, at samarbejdet går lettere mellem en far og en søn end mellem to landmænd der
ikke er i familie med hinanden. Det kan være at tolerancen er større og i hvert fald
kan man forestille sig at tillid og sympati, som er afgørende faktorer for samarbejde,
er større mellem far og søn end mellem en gammel landmand og 3. mand.
Det kræver nok en langvarig debat for at ændre de etablerede landmænds grundholdning. Dette sås også med driftsfællesskaberne og maskinfællesskaberne, men netop

Generationsskifte i fremtidens landbrug, FØI 63

arbejdet med og udbredelse af kendskab til området blødte holdningerne op. Det stigende behov og udbredelse af kendskab til alternative generationsskiftemodeller skal
netop berede vejen for en optøen af mange landmænds holdninger til, hvordan der kan
generationsskiftes.
I det øvrige erhvervsliv er der mange skriverier16 om de såkaldte business angels, der
går ind med venture kapital for at afhjælpe generationsskifterne, fordi den store hurdle også her er problemer med kapitalfremskaffelse. Venture kapital (samt al anden
tålmodig kapital, som fx sælgerpantebreve med begrænset eller variabel rentefod)
kunne være nogle af de muligheder, der kan tages i anvendelse i landbruget. Men her
ligger en stor indsats i at overbevise kapitalhaverne om, at landbrug er interessant at
investere i.

16

Børsen 10. dec. 2003, p.4.

64 Generationsskifte i fremtidens landbrug, FØI

Summary
The title of the project is: Financing and succession - perspectives for the future. One
of the key issues studied in the project is the link between debt and succession of the
farm business to the next generation. The main reason is that the capital base is often
significantly reduced when a farm succession takes place in Denmark.
The investigations in this project concerning debt in agriculture have shown that the
debt ratio is almost twice the average of the large agricultural countries in Western
Europe. This is a major problem as interest payments and risk exposure increase with
debt. Therefore, the financial position of a newly established Danish farmer is by far
more uncertain than in most other European countries due to the high interest payments. The debt level for the young farmer is unique to agriculture compared with
other industries. Shareholder companies do not have the same problem with a low equity even if stocks are transferred from the old to the new owner. The main reason for
the difference between agriculture and other industries is that the previous owner as
well as the tax authorities requires some of the assets. The only new capital is the equity of the new owner, which is often limited.
Therefore, the problem of large debt is mainly found among young newly established
farmers. On top of this, the new owner has to cope with lack of continuity in the management of the farm.
Where the farm is transferred from father to son the problem of high debt levels is reduced significantly if the father has adequate equity in the farm in order to favour the
son or daughter. In the case of more children, this is not as easy as they also might
like to have their share when the hand over is made.
The young farmer cannot always choose the way he wants to acquire a farm but must
act according to the options available to him. In the case where there is no family
farm available, he has to acquire the farm on the free market. Here he will have to
compete with established farmers who are able to pay a high price, as their equity is
higher. At the moment, half the farm successions from one generation to the next are
non-family successions.
About 75 per cent of all successions take place instantly and only 25 per cent are successive. The older farmer has been able to sell his farm instantly until now because of
favourable market conditions. The reason for that is that most successions have not
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included many large farms but mainly middle sized farms. On the free market there is
far more farms with a balance sheet over 15 million DKK than is observed looking at
farm successions. Most of the large farms are still increasing or have recently being
constructed and have not yet been succeeded. As the farm sizes increase so will the
difficulties related to a succession on normal terms. Besides this, the farms will become more difficult to acquire for neighbours as they become still larger and capital
intensive. This means that owners of large farms might face the choice between selling the farm at a reduced price or use a succession model requiring (some of) the equity to stay as invested capital in the farm for a long period of time. A succession
model that is able to fulfil this requirement is a cooperation model, where the young
farmer does not acquire the farm instantly, but gradually over time. Such a model will
also allow the young farmer to become a manager under coaching from the older
farmer. Hence, the farm will be favoured by the same conditions as in other industries
regarding continuity in capital and management.
If the young farmer is capable of finding an older farmer willing to accept a stepwise
succession, this succession model is advisable. Perhaps this approach is most obvious
when the young farmer is employed at the farm because the two farmers then know
each other and have the mutual confidence necessary to make a successful gradual
change. This succession model is however still rare, as it is only used in 25 cases in
Denmark at the moment. If the succession is carried out this way, the tax laws make it
possible for young farmers to continue using the taxable value of the assets. Otherwise the farmer selling would have to pay the tax liabilities when the farm is sold.
If two or more young farmers know each other from e.g. an agricultural college, a
farming cooperation amongst them is an obvious possibility. Instead of buying three
small farms, they can join forces and buy a farm three times as big or more, which
gives them large-scale advantages. The overall responsibility can be shared between
the participants e.g. husbandry, arable production and the administration. Thus, they
become specialized in their own field and therefore potentially more efficient. Furthermore, the participants can assist each other when they are busy and thereby save
employed hired labour. They must be careful withdrawing money for private consumption however because they are not only one, but more farmers. On the whole it is
an unconditional requirement that the farmers are prepared to cooperate and make
compromises.
In order to make the succession easier, the old farmer could transform his private
business into a shareholder company, which has three advantages. Firstly, the farmer
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can be taxed at a lower rate following the stock gain tax law if he has owned the
shares for more than three years. Secondly, the young farmer can continue in the deferred tax in the farm. And thirdly, the old farmer can drain the farm for equity by
taking loans, which makes it easier for the young farmer to buy. The stocks might be
sold instantly or successively as a gradual succession.
Family successions have no problems if the farm has been well run and contains a
certain amount of equity. However, in most cases the accumulated equity is too small
to exploit the favourable tax rules to the full extent. Should the equity be big enough
to exploit the rules totally, the advantage should be big enough to spare the successor
of any financial distress later on. Hence, there is no need to facilitate further tax-relief
regarding family successions.
On the other hand, non-family successions could use more accommodating rules in
order to facilitate the financing. The proposals for new and better young farmers’
loans are a big step in the right direction, which would help medium and small size
farms. The proposals from the committee for simplification of the agricultural legislation will also ease the access to funds, but mainly for successions within the family.
Here relief in the access to construct stockholder companies in primary agriculture
would be desirable. The present requirement that the participants in a stockholder
company must be in the family is unique for the agricultural sector compared with the
rest of the industry. This requirement is an obstacle for cooperation in agriculture and
should be removed.
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Bilag 1
Spørgeskema til fase 4:
1) Hvor mange heltidsbedrifter betjener Landboforeningen?

2) Hvor mange generationsskifter (førstegangsovertagelser) har landboforeningen
medvirket til i:
1999

2000

2001

2002

3) Hvilken type generationsskifte har det været? (Antal i cellerne)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Generationsskiftemetode
Familie straksovertagelse ved død
Familie straksovertagelse ved overførsel (salg)
Familie glidende overtagelse
Ikke-familie glidende overtagelse
Straksovertagelse
Driftsfællesskab
Selskab
Andre

År

1999

2000

2001

2002

4) Af andre GS metoder, hvilke vil du så foreslå?

5) Bedriftens overtagelsespris? (Antal i cellerne)
Generationsskifte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

< 8 mio.

8 – 15 mio.

> 15 mio.

6) Er der hyppigt tale om en kombination af de nævnte GS metoder. Hvilken kombination?
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7) Kan I se en udvikling i generationsskiftemetoderne?

8) Hvilke GS metoder anser I som mest gennemførlige?

9) Hvorfor er denne type mest gennemførlig?

10) Hvad bestemmer generationsskiftemetoden i de gennemførte generationsskifter?
Tradition

Egn

Økonomikonsulenten

Økonomi

Kendt metode

Andre

11) Hvad er de største barrierer?

12) Hvor stor er startkapitalen og hvordan varierer den?
Overtagelsespris
Startkapital:
< 500.000
500.000- 1 mio.
1 mio. – 2. mio.
> 2 mio.

< 8 mio.

8 – 15 mio.

13) Hvordan får den unge landmand typisk sparet op inden etablering?

14) Hvad anbefaler I, startkapitalen skal være?

15) Bør start kapitalen være større i svinedrifter end i kvægbedrifter?
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> 15 mio.

Bilag 2
1) Økonomicenter. Navn og adresse:

2) Antal regnskabsførende landbrugsbedrifter inden for kredsen:

3) Hvor mange generationsskifter, som endnu ikke er tilendebragt, er p.t. igang
blandt økonomikontorets regnskabsførende bedrifter:
Antal familiegenerationsskifter
Generationsskiftetype

Balance<8 mio.

8 mio.>balance<15
mio.

Balance > 15
mio.

Glidende overdragelser
I/S produktionsselskab som led i generationsskifte
Søns køb af anden ejendom som led i
gen.skifte
Glidende overdragelser ved A/S, ApS

Glidende overdragelse er en etapevis overdragelse, hvor næste generation ikke overtager hele bedriften på een gang, men over to eller flere gange. Ved selskab menes, at
der er dannet et A/S eller ApS og sønnen køber aktierne/anparterne etapevis. Balancen er den gamle landmands bedrifts balance.
Generationsskifte mellem to tredjemænd
Generationsskiftetype

Balance<8 mio.

8 mio.>balance<15 mio.

Balance > 15
mio.

Glidende overdragelser
I/S produktionsselskab som led i generationsskifte
Glidende overdragelser ved A/S, ApS

Bemærkninger: Evt. om andre typer generationsskifter, som er under udarbejdelse eller ikke er tilendebragt.
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Bilag 3
Spørgeskemabesvarelser
Respondent
2
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
SUM

Gl. GS

Prod.I/S

7
4
3
9
4
12
6
0
1
5
2

2
2
0
8
8
4
9
0
0
0
3

11
45
10
4
12
0
2
3
14
3
11
1
3
7
12
12
2
14
0
17
0
2
1
6
7
0
0
8
0
8
2
0
0
1
271

24
5
1
8
5
3
2
0
2
2
3
1
11
3
2
6
2
1
4
5
2
0
1
0
0
2
3
1
5
1
0
2
0
0
143

2.ejendom
1
2
3
3
0
3
2
0
1
2
0
1
6
10
1
6
2
0
0
2
0
1
0
1
2
2
2
1
10
0
3
0
0
0
0
0
1
1
5
0
5
0
0
0
0
79
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A/S
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
15

Gl. 3.mand
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
1
1
4
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23

Regnsk.
300
700
260
1000
133
1150
1050
400
121
200
440
596
1800
1400
600
1252
753
281
100
475
420
500
342
76
614
500
311
1520
200
850
160
2177
125
350
100
450
866
350
355
254
400
254
160
128
49
360
24882

Frekvens
0,036667
0,012857
0,023077
0,023
0,090226
0,016522
0,01619
0
0,016529
0,035
0,011364
0,003356
0,023889
0,046429
0,021667
0,010383
0,035857
0,024911
0,04
0,006316
0,047619
0,01
0,046784
0,026316
0,030945
0,026
0,051447
0,013816
0,03
0,031765
0,025
0,011943
0,016
0,008571
0,02
0,013333
0,008083
0,011429
0,014085
0,055118
0,0125
0,055118
0,0125
0,023438
0
0,002778
0,021341

