
 

NOTAT OM CEVS RAPPORT 4 – DET GODE EJERSKIFTE 
I projekt Ejerskifte 2020 gennemgås rapporter fra Center for Ejerledede Virksomheder (herefter CEV) med 
henblik på at udfinde og implementere relevant viden. Ny viden implementeres i det eksisterende koncept 
for ejer- og generationsskifte i det omfang, det er landbrugsrelevant. Nærværende notat tager udgangs-
punkt i den seneste rapport fra CEV – Rapport 4: Det gode ejerskifte. Rapporten kan læses i sin fulde 
længde via følgende link. 

Hovedemnet i CEVs Rapport nr. 4 er Det gode ejerskifte. Rapporten fokuserer på erfaringer om et velplan-
lagt ejerskifte. Rapporten omfatter det traditionelle generationsskifte, professionalisering af virksomheden 
med ny ledelse og nye investorer samt et decideret salg af virksomheden til nye ejere.  

Rapporten er bygget op om Ejerstrategikortet. Ejerstrategikortet blev gennemgået i et tidligere notat, hvor 
konklusionen om anvendeligheden i landbruget var, at kortet med fordel kan anvendes, når landbruget er 
tilstrækkelig komplekst.  

Rapport 4: Det gode ejerskifte indleder med en gennemgang af Ejerstrategikortet. Dernæst følger et kapitel 
om ”Det planlagte ejerskifte”, med anbefalinger til planlægning af et ejerskifte. I de følgende kapitler be-
handles modellerne generationsskifte (inden for familien), professionalisering samt exit og salg. For hver 
model bliver der gennemgået en til tre cases om en familieejet virksomhed, der har været igennem den 
omhandlende ejerskifteproces. Efter hver case bliver der samlet op på, hvad man kan lære af casen. Des-
uden er der efter kapitlet om generationsskifte en analyse af, hvad der karakteriserer det succesfulde gene-
rationsskifte. Analysen er baseret på registrerede oplysninger om aktie- og anpartsselskaber. Afslutningsvis 
er sidste kapitel en gentagelse af CEVs seneste rapport om Ejerstrategikortet. 

Det gode ejerskifte  
Ud fra dels erfaringer og dels forskningsresultater introducerer rapporten de 3 væsentligste trin i langtids-
planlægningen af ejerskiftet:  

Trin 1: Identifikation af ejerressourcer og udfordring 
Trin 2: Planlæg fremtiden 
Trin 3: Implementer 

Det er afgørende, at ejerlederen starter i god tid med planlægningen af ejerskiftet, uanset om der skal ske 
generationsskifte eller anden form for ejerskifte.  

Det er vigtigt at have en plan for ejerskiftet, da en manglende plan kan føre til, at nøglemedarbejder, fami-
liemedlemmer, andre vigtige personer i virksomheden, kunder og leverandør forsvinder pga. usikkerhed om 
virksomhedens fortsatte drift. Den næste generation vil arbejde mere engageret, når der foreligger en plan 
for ejerskiftet, ligesom kunder og leverandør vil investere mere i samarbejdet med virksomheden, når de 
ved, at virksomheden har en plan for fremtiden.  

Ligeledes vil en plan for ejerskiftet også være en stor fordel, hvis ejerlederen bliver alvorlig syg og bliver 
indlagt eller i værste tilfælde afgår ved døden. I sådan en situation viser CEVs forskning, at hvis der forelig-
ger en plan for, hvordan et fremtidigt ejerskifte skal foregå, klarer virksomheden sig bedre i fraværet af ejer-
lederen. Effekten kan allerede ses ved fem eller flere dages hospitalsindlæggelse. 

https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/ejerledelse_i_dk_rapport_4.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/business/2017/Filer/eo_17_7428_Notat_CEV_ejerstrategikort.pdf
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En langsigtet plan for ejerskiftet er ligeledes at foretrække, hvis der skal ske et generationsskifte inden for 
familien. Ejerlederens børn tager grundlæggende beslutninger om deres fremtidige uddannelse og karrie-
remuligheder i starten af 20’erne. Skal de have mulighed for at tage en relevant uddannelse, i forhold til at 
overtage virksomheden, skal der skabes en vished om, at børnene skal overtage virksomheden, og de skal 
samtidig involveres i virksomhedsdriften. Når børene har denne viden om, at de skal overtage familievirk-
somheden, kan de tage de relevante uddannelser og jobs, som gør dem i stand til at overtage virksomhe-
den. Desuden har de mulighed for, at finde sig til rette i virksomheden. Ved at blive involveret tidligt i virk-
somheden har børnene mulighed for at finde det i virksomheden, som de brænder for, og derved være med 
til at præge generationsskiftet.  

I rapportens kapitel 4 er der en analyse baseret på registrerede data for ejerskifte af aktie- og anpartssel-
skaber. Analysen viser, at mens der er lavere uddannelsesgrad ved direktørskifte inden for familien, så er 
uddannelsesgraden større, når selve ejerskiftet gennemføres indenfor familien i forhold til ejerskifte til ikke 
familie. Analysen viser tillige, at de mest succesfulde generationsskifter er blandt de virksomheder, som har 
mest uddannelse målt på år, såvel som andel af kandidatgrad.  

Rapportens cases: 
De to første cases bliver anvendt under generationsskifte kapitlet. Første case handler om virksomheden 
FIBERLINE og case to handler om virksomheden VIPP. Af disse cases kan vi lære, at det gode generati-
onsskifte afhænger af, at familien er inddraget i virksomheden og kender til generationsskifteplanerne, hvil-
ket indebærer, at generationsskiftet er velplanlagt og at næste generation har den relevante uddannelse og 
erhvervserfaring. Desuden er det at foretrække, at virksomheden har en professionel bestyrelse.   

Under kapitlet om professionalisering bliver der gennemgået en case om STRØJER TEGL, hvor ejerlede-
ren valgte at ansætte en ekstern direktør. Her er læringen, at det er vigtigt at finde den rette direktør for at 
bevare familiens greb om virksomheden. Ved at ansætte en ekstern direktør kan ejerlederen fokusere på 
det strategiske og operationelle plan og er frigjort fra den daglige ledelse.  

I kapitlet om exit og salg bliver der gennemgået tre cases om IQ METAL, MC EMBALLAGE og KVIST. I 
casen om IQ METAL bliver virksomheden solgt til to eksterne investorer. I casen om MC EMBALLAGE 
overtager en gruppe medarbejdere ejerskabet af virksomheden. I den sidste case om KVIST bliver virk-
somheden solgt til en konkurrent i marked, men da konkurrenten ikke formår at føre virksomheden videre 
med gode økonomiske resultater, vælger familien at købe virksomheden tilbage. Læringen af de tre cases 
er, at det er vigtigt at have gjort sig overvejelser om, hvordan virksomheden skal føres videre, samt at virk-
somheden skal være gjort klar til salg.  

Rapportens konklusioner 
Rapporten har ikke nogen samlet konklusion. Det synes dog åbenbart, at planlægning i god tid inden ejer-
skiftet er af stor betydning, uanset hvilken form for ejerskifte det ender ud i.  

Hvor det besluttes at generationsskifte til familien, er det af stor vigtighed at sikre sig, at den unge generati-
on har de rette kompetencer til at overtage virksomheden. 

Analyse af planlægningen i praksis 
I rapporten sidste kapitel beskrives den faktiske planlægning af ejerskiftet på baggrund af den undersøgel-
se blandt ejerledere, der er gennemgået i CEVs Rapport 3 baseret på godt 13.000 besvarelser blandt ejer-
ledte aktie- og anpartsselskaber. Godt 25 % forventer at generationsskifte indenfor familien, mens næsten 
2/3 forventer et egentlig salg. 
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Fra vores brugerundersøgelse var det blandt samtlige besvarelser hver tredje, der svarede, at de forvente-
de at ejerskifte inden for familien, godt hver fjerde svarede, at de forventede et salg, mens hver femte sva-
rede, at de endnu ikke havde taget stilling.  

Blandt dem, som havde udpeget deres efterfølgere, var det hele 88 %, der var i familie med efterfølgeren.  

Det egentlige generationsskifte inden for familien fylder således mere i landbruget end i erhvervslivet gene-
relt. De forhold, som er påvist i CEVs Rapport 4 for at opnå et succesfuldt generationsskifte inden for fami-
lien, er således særdeles relevant for landbruget.  

Vurdering 
CEVs Rapport 4 Det gode ejerskifte samler i høj grad erfaringer og sammenholder erfaringer med Ejerstra-
tegikortet og CEVs tidligere rapport, der har fokus på undersøgelse af praktiske generationsskifter. Det nye 
bliver dermed primært analysen af, hvad der skal til for at lykkes med et generationsskifte i familien samt de 
6 konkrete cases med overdragelse af familievirksomheder.  

Konklusionerne er i sig selv ikke epokegørende. At generationsskifte skal planlægges i god tid, og at den 
unge generation skal besidde tilstrækkelige kompetencer for, at generationsskiftet lykkes har stedse været 
en del af rådgivningen om generationsskifte, også i landbruget. Rapporten tjener således ved at sætte fo-
kus på dette og underbygge dette med analyser og de konkrete cases. 

Sammenfatning og implementering  
Hovedformålet med CEVs 4. rapport er at videreformidle gode erfaringer fra virksomheder, som har været 
igennem en ejerskifteproces, der er forløbet godt, og som har været vel planlagt.   

De vigtigste hovedpunkter, som kan udledes af CEVs Rapport nr. 4, og som kan være til gavn for landbru-
get, er følgende punkter: 
• Lav en plan for ejerskiftet i god tid 
• Bliv afklaret om børene er interesseret i et generationsskifte 
• Få givet næste generation kompetence/erfaring til at overtage landbruget. 
• Virksomheden skal være forberedt til generationsskiftet 

Hvis ejerskiftet skal bestå i et generationsskifte, kan der ud fra de erfaringer som case-virksomhederne har 
gjort sig, udledes følgende forhold, som skal være opfyldt eller være lagt en plan for, for at der opnås et 
succesfuldt generationsskifte:  
• Næste generation skal være godt forberedt, herunder 

• Kender til planen 
• Relevant uddannelse  
• Er involveret i virksomheden 
• Erfaring med ledelse og evt. bestyrelsesarbejde 

• Virksomheden skal være forberedt til generationsskiftet, herunder 
• Næste generation skal være involveret i ledelsen  
• Evt. etablering af gårdråd 

For de største og mest komplekse landbrug kan det være relevant at overveje professionalisering og / eller 
at inddrage eksterne investorer. Dette kan være relevant, hvor ejerressourcerne ikke er tilstrækkelig stærk 
til at bevare overblikket i en virksomhed i udvikling, så der er et behov for at sprede ledelsen af virksomhe-
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den. Eksterne investorer kan især have betydning, hvor der er behov for at styrke virksomhedens udvikling 
til at omfatte en større del af værdikæden. Overvejelser kan blandt andet være:  

• Etablering af gårdråd 
• Hente erfaring ind i ledelsen  
• Adskillelse af ledelse og ejerskab 

Den viden, som er i CEVs Rapport 4, er som sådan allerede en del af det eksisterende ejerskiftekoncept. 
Implementeringen af den viden, som er i rapporten, vurderes derfor bedst at kunne gøres ved at rette fokus 
på det gode generationsskifte. Dette er sket gennem en podcast, som formidler budskabet til landmanden 
om at komme i gang i god tid med planlægning. For at underbygge budskabet er i podcasten inddraget en 
case om generationsskifte af den økologiske mælkeproduktion på Møllergården. 

Lyt til podcasten via linket 

Podcasten findes også på kanalen SEGES Podcast i podcast-app, i iTunes eller via Android.  

https://podcast.seges.dk/2017/11/30/seges-podcast-23/
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