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Der er ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark. Deltids-
landbruget i Danmark er kendetegnet ved en mang-
foldighed i bedriftstyper, skabt gennem en bredde 
i deltidslandmandens motiver for at eje og drive et 
deltidslandbrug. Deltidslandbruget spænder fra det 
lille landbrug med få hektar og få dyr til det større 
moderne produktionslandbrug, som drives på deltid. 
Deltidssegmentet er således langt mere heterogent, 
end vi kender det fra heltidssegmentet.

Der kan identificeres forskellige motiver til at drive 
deltidslandbrug. Fællesnævneren for alle deltidsland-
brug er, at det er en livsstil, der skaber muligheden for 
’det gode liv på landet’, undertiden suppleret af en ind-
tægt. Nedenfor angives fem af de mest dominerende 
motiver for at eje og drive et deltidslandbrug.

Deltidslandbruget kan være: 

 En bedrift, der giver plads til mindre dyrehold og 
markdrift, og hvor der er mulighed for at give børn 
en god og rolig opvækst. 

 Et ønske om en liebhaver-bostil med fokus på 
herlighedsværdi, ro og privatliv.

 En produktionsejendom med en effektiv, traditio-
nel landbrugsproduktion.

 En produktionsejendom, som giver mulighed for at 
udvikle nye forretningsveje og produkter.

 En mulighed for at nedskalere sin ejendom fra hel-
tid til deltid, og som skaber mulighed for at blive 

boende på ejendommen.  

Jagter det gode liv
på landet

I FORBINDELSE MED DE NI 
INTERVIEWS, der er lavet til 
dette magasin, har vi samtidig 
uddraget nogle fællestræk 
blandt de deltagende deltids-
landmand. Et af de temaer, 
der var gennemgående, var 
’naturen’. Alle de interviewede 
fremhævede værdien i at 
være ude i naturen og mærke 
årstidernes skiften. Desuden 
var oplevelser sammen med 
familien med på toppen af 
listen over ting, som er afgø-
rende for deres valg i forhold 
til at være deltidslandmand. 
Der var flere aspekter af den 
sag, blandt andet muligheden 
for at være hjemme for de 
landmænd, der arbejdede 
færre end 37 timer på deres 
arbejde. Et andet aspekt var 
muligheden for at lave ting 
sammen som familie. Alle 
deltidslandmændene frem-
hævede den værdi, der ligger 
i at udføre et stykke arbejde 
sammen og tilfredsstillelsen 
ved sammen at nyde resulta-
tet af arbejdet. 

På de næste sider kan du læse, 
hvad de ni deltidslandmænd 
her i magasinet har svaret 
på forskellige spørgsmål om 
værdien af at bo på landet og 
drive et deltidslandbrug.
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”Tingene tager lidt længere tid, når 
børnene gerne vil hjælpe med, men 

det er værd at tage med.

PETER LUNDAGER, Søndersø

Hvad er den største værdi for dig i 
livet som deltidslandmand?

Her svares, at det at være ude i naturen og nyde natur- 
oplevelserne har stor værdi. Selve landbrugsproduktionen 
og det at arbejde med landbrug har også stor betydning 
for deltidslandmændene. De er drevet af at producere 
kvalitetsprodukter, som de er stolte af at sælge videre. 
Det føles som frihed at drive deltidslandbrug – underligt 
nok, for i virkeligheden er det jo endnu mere arbejde, 
efter at man har fået fri fra sit lønarbejde. Men alle ser 
arbejdet med landbruget som en interesse og ikke som 
en sur pligt. Grunden er blandt andet, at de selv træffer 
beslutningerne, og at de ikke er tynget af en uoverskuelig 
stor gæld. De fremhæver, at drivkraften er at lave noget, 
andre kan bruge, og at de kan bygge en virksomhed op, så 
iværksættergenet bliver tilfredsstillet. 

Hvad får I som familie ud af at bo 
på landet, som I ikke ville kunne få, 
hvis I boede i byen?

•  Plads, ro, luft og fællesskabet i at lave ting sammen på 
landbruget.

•   Naturoplevelser.

•   Børnene har altid haft noget at give sig til. De kan altid 
hjælpe med noget praktisk arbejde, det skaber fælles-
skab i familien.

•   Der er altid noget at give sig til. Vi laver gode fødevarer 
sammen, det er også børnenes interesse. Vores drenge 
har lært at tage fat. 

•   Børnene lærer, hvordan man producerer fødevarer. 

•   Mulighed for at komme ud under åben himmel. Dyrke 
grøntsager og holde heste.

•   Luft, højt til loftet og afstressning ved at kunne lave 
noget praktisk arbejde.

•   Børnene oplever, hvordan man kan arbejde, være 
iværksætter og sælge sine produkter.

Hvad er historien bag 
dit landbrug?

Tre af de ni deltidslandmænd har købt 
ejendommen i fri handel, de resterende 
seks har købt i forbindelse med familie- 
handel. Der er altså en tendens til, at del-
tidslandmændene overtager den fædrene 
gård, som for stort set alles vedkommende 
på et tidspunkt har været en heltidsbedrift. 

Frihed og højt til loftet er fælles udsagn fra 
vores deltidslandmænd her i magasinet. De 
fremhæver det at have ’plads’. Plads til fami-
lien, plads til individet og plads til at dyrke 
sine interesser, om det så er jagt, ridning eller 
landmandsskabet. At producere fødevarer til 
sig selv og familien er ligeledes værdsat. 

Plads 
til det hele
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Har du haft tilknytning til 
landbruget fra barnsben?

Samtlige deltidslandmænd havde fra barnsben haft 
tilknytning til landbruget. Enten havde forældrene eller 
bedsteforældrene gård. 

Hvad synes din familie 
om at bo på landet?

Der er enslydende svar på det spørgsmål. Alle er enige 
om, at det er lykken at bo på landet. Med undtagelse af 
et enkelt barn, som har lidt mere blandede følelser med 
udflytningen til gården.

Hvor stor er arbejdsbyrden – og 
hvad har det af betydning for dig?

•   Det er vigtigt at afbalancere arbejdsbyrden. Det har 
ikke negativ betydning for os. 

•   Jeg bruger en time om morgenen og måske en time til 
to om eftermiddagen. 

•   Vi gør meget for at gøre det så nemt som muligt for os. 

•   Det betyder intet. Jeg går ud og laver noget, så snart 
jeg kommer hjem. Og det nyder jeg. 

•   Der er hele tiden noget at lave, men det gør ikke noget.

•   Jeg ville drive familien til vanvid, hvis ikke jeg kom ud 
og lave noget.

•  I denne uge er det vel 15-18 timer. Men jeg har to fri-
dage fra mit lønarbejde, som jeg bruger på landbruget.

•   Det er ikke et problem for os.

•   Jeg laver noget hver dag, men det er ikke en belast-
ning.

•   Der er altid noget at lave, men vi lader os ikke stresse 
af, at vi ikke når alt. Vi når det, vi når.

•  Der er altid noget at lave.

”Vi leder ikke efter 
kvalitetstid – det har 
vi hver gang, vi som 
familie laver noget 
arbejde sammen her 
på gården.
PERNILLE SCHIRMER, Gl. Rye
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Økonomi er selvfølgelig et springende punkt for enhver familie. 
De deltagende landmænd har stort set alle det mål med deres 
landbrug, at det SKAL give overskud. 
Der findes forskellige betegnelser for dem: hobbylandmænd,  
fritidslandmænd, naturplejere, skovdyrkere og deltidsland-
mænd. Fælles for dem er, at de er dedikerede og ambitiøse 
med deres produktion. Fokus på profit er dog forskellig, men 
med en klar overvægt af dem, som driver deres landbrug med 
et klart mål om at skabe overskud. 

Skal give overskud

Hvordan afsætter du dine 
produkter? 

•   Kalvene sælger vi til Danish Crown.  
Kornet bruger vi selv til foder.

•   Privatsalg. Via hjemmeside og mund til 
mund.

•   Privatsalg. Har en liste med kunder, som 
vi ringer til, når der er kød til salg. Det går 
nemt.

•   Privatsalg til landmænd i området.

•   Privatsalg ved stalddør og til restauranter.

•  Stalddørssalg, foderstof og udlejning af 
bier til andre landmænd/plantager.

•   Vi sælger til lokalt foderstoffirma, til 
restauranter og supermarkeder. Ikke gård-
butik eller stalddørssalg.

•   Vi bruger selv det hele. 

•   Til restauranter og vinbutikker.

Hvordan hænger 
din økonomi som 
deltidslandmand 
sammen?

Deltidslandmændene her i magasinet 
har alle som mål at skabe overskud på 
landbrugsdelen. Det kan være svært 
at skelne mellem privatøkonomi og 
virksomhedens økonomi. For hvordan 
modregnes husleje for stuehuset? Den 
udgift vil man jo have, lige meget hvor 
man bor. De ligger i et bredt spektrum, 
fra at landbruget går i nul, til at det 
skaber et pænt stort overskud. De fle-
ste investerer straks det overskydende 
i udvikling og renovering af deres 
bedrift. Enkelte forkæler sig selv med 
en ferie for hele familien for en del af 
overskuddet. 

Alle på nær én svarer ja til, at det er 
vigtigt at landbruget giver overskud, og 
de fleste tilføjer endda, at det er afgø-
rende at det giver overskud. Derfor har 
de alle også som mål, at bedriften skal 
give så stort et økonomisk overskud 
som muligt hvert år, dog på den betin-
gelse at det ikke går ud over kvaliteten 
af produkterne.   
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”Jeg har altid haft en stærk dragning 
mod at komme tilbage efter mange 
år i København. Drømmen om at blive 
landmand, som jeg er nu, har jeg haft 
i mange år, men har ment, at det var 
urealistisk.
CASPER VORTING, Vejle

LIVET PÅ LANDET
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”Det her er en sjov måde at være 
landmand på. Det er mig der 
træffer alle beslutninger, og jeg 
er ikke tynget af en uoverskuelig 
gæld, som skal forrentes.  
Det giver luft til at afprøve nogle 
forskellige ting. Så hvis en af mine 
satsninger slår fejl, så er jeg ikke 
tvunget til at lukke og slukke ...
FLEMMING OLSEN, Roskilde

LIVET PÅ LANDET
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”Jeg vil tjene penge på mit landbrug.  
Jeg forventer at få samme professionelle 
rådgivning fra min planteavlsrådgiver, som 
han yder til fuldtidslandmanden med 500 
ha. Jeg vil jo også opnå de bedst mulige 
udbytter fra mine marker.
PETER LUNDAGER, Søndersø


