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GRATIS WEBINAR OM 
INVESTERING
Er din investering en god eller dårlig forret-
ning? Kalkulationsrenten fortæller, hvad du 
som minimum skal have af forrentning på din 
investering, før den kan betale sig. 
Hør, hvordan du beregner kalkulationsrenten 
på et gratis webinar 1. februar 2018. Tilmeld 
dig senest 29. januar på akol@seges.dk.

Ifølge Nordeas landbrugsdirektør er det 
vigtigt, for at opnå kreditværdighed, hvor 
billigt du kan producere et kg mælk. 

Naturligvis vurderer banken ikke udelukkende et 
eneste nøgletal, når de afgør, hvorvidt de ønsker 
at finansiere en investering. Men Nordeas land-
brugsdirektør, Torben André Petersen, tøver ikke 
med at fremhæve nulpunktsprisen for et kg mælk 
som et af de absolut vigtigste parametre, når han 
vurderer en bedrifts kreditværdighed.

”Når der lander en sag på mit bord, er nulpunk-
tet noget af det første, jeg slår op på. Nulpunkts-
prisen er, set med mine øjne, det nøgletal, der 
siger mest om, hvordan en bedrift drives, og hvor 
konkurrencedygtig den er,” lyder det fra Torben 
André Petersen. 

Flere forhold spiller ind
Når man i Nordea laver en kreditvurdering af inve-
steringer, ser man, ifølge Torben André Petersen, 
på følgende elementer:
• Hvordan bliver virksomheden drevet?
• Er der rentabilitet i investeringen, såvel drifts- 

som likviditetsmæssigt?
• Bringer investeringen virksomheden i en bedre 

situation end før?
• Nedbringer investeringen nulpunktet? (Hvis 

nej, hvorfor så overhovedet foretage investe-
ringen?)

• Hvordan er virksomhedslederens historik – 
overholder han sædvanligvis aftaler indgået 
med banken?

• Har bedriften et hensigtsmæssigt set-up i 
forhold til miljøkrav, udvidelsesmuligheder, 
logistik mv.?

”Som udgangspunkt kan man godt regne med, at vi 
ikke finansierer investeringer, der ’vil være rare at 
have’ og ikke sænker nulpunktet, hvis man i forve-
jen har for meget gæld. Det giver jo ingen mening 
at øge gælden med sådan nogle investeringer. Det 
er snarere med til at fastholde manden i en dårlig 
situation,” fortæller Torben André Petersen.

Bæredygtighed spiller også ind
Ifølge Torben André Petersen er det sidste nye, man 
bliver mødt med i forhold til kreditværdighed, en 
vurdering af, om bedriften lever op til samfundets 
forventninger i forhold til klima, social ansvarlighed 
og forholdet til staten. Altså det, vi ofte omtaler som 
bæredygtighed, og som man i den finansielle verden 
kender som ESG-krav (En viromental, Social, Gover-
nance). Det vil sige, at det også spiller ind på kredit-
værdigheden i hvor stor udstrækning, virksomheden 
har styr på fx miljø- og klimahensyn, medarbejdernes 

arbejdsmiljø og skatte-
forhold.

I forhold til hele de-
batten om bæredygtig-
hed og omverdenens 
krav afslører Torben 
André Petersen i øvrigt, 
at de i Nordea oplever 
et stadigt stigende fo-
kus på muligheden for 
grønne investeringer.

”Vi er ved at blive klogere på alt det her med 
bæredygtighed og mærker en stigende interesse. 
Og her kunne der altså godt ligge nogle mulighe-
der for mælkeproducenterne på den lange bane,” 
lyder det fra landbrugsdirektøren.

Derimod betyder de før så dominerende har-
monikrav nu mindre.

”Vi er ikke så forskrækkede over harmonikrav 
længere. Der er jo slet ikke de samme miljøkrav 
som tidligere. Derfor kan det være en god ide at 
sælge jord, der ligger lidt for langt væk, ligesom 
det også kan være en god ide få slanket balancen 
med salg af fx udlejningsejendomme og andre ak-
tiver, der måske ikke er en del af kerneforretnin-
gen,” råder han. 

Fokus på egenfinansiering
Derudover mere end antyder Torben André Pe-
tersen, at det, man i landbruget kan opfatte som 
en hård stramning af finansieringsmulighederne, 
måske snarere er en normalisering.

”Vi har faktisk sagt ja til mange landbrugsinve-
steringer i Nordea i 2017. Men jeg kan se, at sta-
dig flere af dem, vi siger ja til, selv kommer med 
en egenfinansiering, når der investeres. Det er et 
sundt princip og en god udvikling, fordi det giver 
en god robusthed i investeringscasen,” slår Torben 
André Petersen fast.                          /LONE SYLVEST SØGAARD
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SEGES’ erhvervsøkonomiske chef ser særligt 
på nulpunkt, afkastningsgrad og soliditet, 
når han vurderer, om en bedrift er robust.

En afkastningsgrad på min. 5-6 pct., et nulpunkt 
pænt under 2,55 kr./kg EKM, der p.t. er prisen i et 
’normalår’, og en soliditetsgrad på mindst 30 pct., 
dog mindre for nyetablerede. 

Det skal der til, før SEGES’ erhvervsøkonomiske 
chef, Klaus Kaiser, p.t. vil kalde en bedrift robust.

”Der er mange nøgletal, der er relevante, men 
kogt helt ned er der tre, der særligt stikker ud, 
når man taler om, at en bedrift er robust, nem-
lig konsolideringsnulpunktet, afkastningsgraden 
og soliditeten. Det er dem, der viser, hvor god 
virksomheden er til at tjene penge, og om der er 
egenkapital nok,” lyder det fra Klaus Kaiser. Og 
han uddyber: 

”Hvis en virksomhed går ned, er det typisk, 
fordi der ikke er tilstrækkelig likviditet og egen-
kapital at stå imod med. Samtidig er likviditet og 
egenkapital vigtige, når der skal investeres, for 
det er langt nemmere at få et lån, hvis landman-
den kan medfinansiere en del af investeringen.” 

Desuden slår han fast, at det er væsentligt, at 
bedriftens nulpunkt ligger pænt under mælkepri-
sen i et ’normalår’. Og der er en tendens til, at kra-
vet til nulpunkt gradvist flytter sig nedad.

”Jo hårdere konkurrencen på mælkemarkedet 
er, jo lavere er ’normalårsprisen’. Den er altså ikke 
statisk, og det vil derfor være fornuftigt at sigte ef-
ter et nulpunkt, der ligger pænt under ’normalårs-
prisen’,” råder Klaus Kaiser.

Flere laver 
overskud
Når Klaus Kaiser sam-
menligner de øko-
nomiske nøgletal på 
malkekvægsbedrifter 
i 2016 med tallene 
fra 2013, konkluderer 
han, at de bedrifter, 
der er tilbage i dag, 
er mere økonomisk 
robuste end for tre år 
siden. 

Godt nok er ande-
len af bedrifter med 
en gældsprocent over 
70 steget fra 56,6 pct. 
af bedrifterne i 2013 

Kredit kræver ofte en plan for generationsskifte

SEGES’ bud på den robuste bedrift

Figuren viser, hvor stor en andel af mælkeproducenterne, der får dækket alle omkost-
ninger (inkl. ejerløn) til en given pris. I figuren angives prisen i et ’normalår’ – til denne 
pris får ca. 2/3 af mælkeproducenterne dækket alle omkostninger.

Et pludseligt behov for generationsskifte 
udgør en risiko for banken. Derfor kan det 
være vanskeligt at opnå finansiering uden 
en plan for, hvordan nye kræfter skal over-
tage. 

”Hvad nu med alle os mælkeproducenter, der er 
over 55 år? Der er jo noget, der hedder generati-
onsskifte – hvordan ser I på det?”

Sådan lød et af spørgsmålene til Nordeas land-
brugsdirektør, da han forleden lagde vejen forbi 
kvægs Forum for Rådgivning*. Og direktøren, Tor-
ben André Petersen, var hurtig med et svar:

”Når vi har nogen inde til kreditvurdering, 
spørger vi altid til deres plan for generationsskif-
te. Så bliver der som regel stille. De fleste af jer 
arbejder med en ret lang tidshorisont, ja I regner 
som regel med at blive over 100 år,” lød det med 
et smil.

Mere alvorligt lød svaret:
”I det konkrete tilfælde med en på 55 år, der vil 
foretage en stor investering, der skal betales tilba-
ge over fx 20 – 25 år, vil jeg nok være tilbøjelig til 
at sige nej til at finansiere en investering, hvis ikke 
der ligger en plan for generationsskifte.”

Og han uddyber hvorfor: 
”Når vi i dette tilfælde taler om en ganske bety-
delig investering, der medfører, at virksomhe-
den faktisk bliver ret stor, så er det ikke en enkelt 
sag at få klaret et generationsskifte hen over en 
weekend, hvis man nu pludselig kommer i en si-
tuation, hvor man ikke kan drive virksomheden 
videre. Eller måske ønsker at gå på pension som 
65-årig. Det kræver en plan og ganske ofte en 
del år at gennemføre på en god måde for alle 
parter.” 

Overvej aktieselskab
Til gengæld var han heller ikke sen til at pege på 
en mulig retning for et generationsskifte. I hvert 
fald lød der et hurtigt ’ja’ som svar på spørgsmå-
let, om det kan være en god idé at lade medarbej-
derne købe aktier i virksomheden som en del af et 
generationsskifte. For nogle kan det være en god 
måde at komme i gang på, hvis de skal overtage 
gården på sigt.                                    /LONE SYLVEST SØGAARD

*består af DLBR kvægchefer og formænd for lokale kvægudvalg

til 61,9 pct. af bedrifterne i 2016. Til gengæld er 
andelen af bedrifter med likviditetsoverskud ste-
get fra 67,7 pct. i 2013 til 74,5 pct. i 2016.

”Der er en større gældsætning, men der er 
også flere bedrifter, der laver et overskud. I prak-
sis betyder det, at en stor del af gælden er flyttet 
fra bedrifter med underskud til bedrifter med 
overskud. Så selvom gælden samlet set er steget 
lidt, så er den nu i højere grad placeret på bedrif-
ter med god gældsserviceringsevne. Derved er 
der sket en gradvis forbedring af den økonomiske 
styrke i mælkesektoren som helhed,” lyder det fra 
Klaus Kaiser.                                       

 /LONE SYLVEST SØGAARD
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Torben André Petersen, landbrugsdirektør i Nordea. 

En stor del af gælden i kvægbruget er flyttet fra be-
drifter med underskud til bedrifter med overskud.
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Hør mere på kongressen i 
session 15: 
Finansiering af 
generationsskifte og 
udvikling af bedriften.
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Ny undersøgelse viser, at det ikke er ruti-
nerne, det er galt med i store besætninger, 
som har svært ved at sanere sig fri for 
salmonella.  Bristerne ligger typisk i opstald-
ningen af kalvene.

”Vi troede, der ville være tale om rutiner, der skul-
le strammes op. Men dem var der faktisk ret godt 
styr på. Udfordringen viste sig primært at ligge et 
andet sted.”

Sådan fortæller dyrlæge Line Fruergaard-Roed. 
Hun har stået i spidsen for en SEGES-undersøgelse, 
der skulle afdække, hvor de største udfordringer 
ligger i salmonellasaneringen på store bedrifter, og 
dermed også hvordan man hjælper disse besæt-
ninger bedst. Det er velkendt, at salmonellasane-
ring i særlig grad kan være en hård omgang i store 
besætninger. Det skyldes bl.a. mange dyr i samme 
aldersgrupper, der er modtagelige for samme syg-
domme på samme tidspunkt. Men det er jo et vil-
kår. Målet med undersøgelsen var derfor at finde 
ud af, hvor der især kunne være brister i smittebe-
skyttelsen i forhold til management og staldfor-
hold. Til undersøgelsen blev der udvalgt fem store 
besætninger i niveau 2, som har været i gang med 
sanering i længere tid, men som stadig havde posi-
tive kalveprøver. 

”Kalveområdet er særlig vigtigt i salmonella-
saneringen, fordi man skal have salmonella væk 
helt fra bunden – og det er samtidig den gruppe 
dyr, der er mest følsom for smitte.  Kan man ikke 
få kalvene fri, har man ikke styr på smittespred-
ningen,” forklarer Line Fruergaard-Roed.

Kalvestalden er det svage led
Undersøgelsen viste, at det, som gik igen på de 
fem bedrifter, var, at opstaldningen af kalvene 
ikke var robust nok. 

”Det vi så, var staldområder, der ikke var fulgt 
med, når besætningen havde udvidet – typisk 
kalve- og kælvningsfaciliteterne. Der var alt for 
mange steder, hvor det kunne gå galt. Typisk var 
spædkalveområdet en flaskehals, hvor der fx ikke 
var mulighed for ordentlig rengøring af boksen 
før indsættelse af en ny kalv,” fortæller Line Fru-
ergaard-Roed. Til gengæld var der, iflg. dyrlægen, 
ikke meget at komme efter ved gennemgang af 
besætningernes arbejdsrutiner. 

”Jeg blev positivt overrasket over at finde ud 
af, at de havde rigtig godt fat i rutinerne med fx 
hurtigt at få flyttet kalvene efter kælvning. Jeg 
havde forventet, at det var rutinerne, vi skulle 
tale om – men det var der allerede fuld fokus og 
styr på,” fortæller hun.

Som en del af undersøgelsen er der blevet lagt 
handlingsplaner på bedrifterne, som retter op på 
bristerne i smittebeskyttelsen – blandt andet ved 

Fra 2019 kræver Arla gebyr ved ønske om afhentning hver dag

Derfor går salmonellasanering ofte galt i store besætninger

Typisk er spædkalveområdet en flaskehals, hvor der fx 
ikke er mulighed for ordentlig rengøring af boksen før 
indsættelse af en ny kalv. Foto: SEGES

Store leverandører, der i dag får hentet 
mælk hver dag, pålægges fra 2019 gebyr på 
64.000 kr. årligt.

De sidste tre-fire måneder er der blevet arbejdet 
intenst med at få Arlas nye regler for afhentning 
og indvejning på plads. En af ændringerne vil især 
påvirke de leverandører, der i dag har afhentning 
af mælk hver dag, da de producerer mere end 11 
tons pr. dag. De nye regler om hver anden dags 
afhentning kommer til at omfatte alle leverandø-
rer, uanset den producerede mængde. Der er tid-
ligere blevet meldt ud, at hvis man som leveran-
dør producerer mere end 17.500 liter/dag, kunne 
man få hver dags afhentning uden gebyr. Det er 
desværre ikke korrekt – det beklager vi.

Giver større fleksibilitet
De nye regler gælder fra 2019, hvor alle leveran-

dører altså som standard vil få afhentet mælk 
hver anden dag. Formålet er at skabe størst mu-
lig fleksibilitet i forbindelse med afhentning af 
mælken og dermed optimere indtransporten. 
Hvis man af en eller anden grund ønsker afhent-
ning hver dag, vil der blive opkrævet et gebyr på 
46 Euro pr. ekstra afhentning, svarende til ca. 
64.000 kr.om året. Den eneste undtagelse vil 
være, hvis Arla ønsker at afhente mælken for at 
optimere indtransporten, eller hvis der er kon-
trakt om levering af specialmælk - fx frisk mælk. 
I sådanne tilfælde skal leverandøren ikke betale 
gebyr. 

Hvis en leverandør på to dage producerer 
mere mælk, end der kan være i en tankbil (35.000 
liter) vil leverandøren få afhentet mælk mere end 
én gang i løbet af 48 timer. Det betyder ikke, at 
der vil være afhentning hver dag, men måske to 
gange den ene dag og ingen den anden.

Ens vilkår for alle
Reglerne betyder, at alle leverandører skal have 
en tank, der kan rumme mindst to døgns mælke-
produktion. På den måde kan Arla sikre størst mu-
lig fleksibilitet i indtransporten og giver samtidig 
alle leverandører ens vilkår uanset, hvor meget 
mælk man producerer.

/HELGE KROMANN

at lave mulighed for sektionering, som gør effek-
tiv rengøring mulig. 

Kalvene presset for hårdt
Karsten Kristensen er medejer af Harehedegaard, 
som er en af de bedrifter, der deltog i undersøgel-
sen. Han og hans samarbejdspartner har efter sam-
menlægning af flere ejendomme haft problemer 
med salmonella i en del år. I forbindelse med SE-
GES’ gennemgang af bedriften, som omfatter 570 
Dansk Holstein, blev det bl.a. klart for dem, at der 
var for stort pres på kalvestalden.

”Vi fik øjnene op for, at presset i kalvestalden 
betød, at kviekalvene kom for tidligt på spalter, 
samtidig med at mælken blev taget fra dem. Det 
var simpelthen for hårdt for dem,” forklarer han. En 
ny kalvestald, der var under opbygning, er derfor 
blevet taget tidligere i brug end planlagt. Samtidig 
er der sat ekstra fokus på hygiejnen og på at få ud-
taget de rigtige blodprøver.  

”Nu kan vi se, at det går den rigtige vej, og vi 
forventer at blive salmonellafri i løbet af 2018,” for-
klarer Karsten Kristensen.

Karstens praktiserende dyrlæge Anne Skov-
gaard er også meget tilfreds med forløbet. ”Det har 
været rigtig godt at få sat fokus udelukkende på 
salmonellaproblematikken. Det kan nogle gange 
drukne i hverdagen, når der også er alle mulige an-
dre dyrlægeopgaver på bedriften, der også skal lø-
ses,” lyder det fra Anne Skovgaard.

/KIRSTEN MARSTAL

 

De nye regler om hver anden dags afhentning kommer 
til at omfatte alle leverandører, uanset den produce-
rede mængde. 

Få nye input om smittebeskyttelse 
hos kalvene på kongressen i session 
36: Muligheder og barrierer for 
forbedring af smittebeskyttelsen.
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i seks tilfælde for disse forhold. Kravet om at mæl-
kefodrede kalve skal have deres suttebehov op-
fyldt var et nyt krav i 2016. Her blev der givet tre 
anmærkninger.

I 2016 blev der desuden gennemført en kam-
pagnekontrol, som udelukkende gik på behand-
ling af syge og tilskadekomne dyr. Her blev 300 
kvægbesætninger kontrolleret, hvoraf der ikke var 
anmærkninger i 95 pct. Også et flot resultat. 

Resultatet af begge kontroller kan findes i rap-
porten Dyrevelfærd i Danmark 2017 på  
www.Fødevarestyrelsen.dk                      

 /PETER RAUNDAL

Flot resultat af dyrevelfærdskontrollen 
I alt 88,3 pct. af de kontrollerede besætnin-
ger fik ingen anmærkninger ved velfærds-
kontrollen i 2016. Det er ny rekord for kvæg-
bruget og slår netop resultatet fra 2014, der 
endte på 88,2 pct. 

Kort før jul offentliggjorde Fødevarestyrelsen resul-
taterne for velfærdskontrollen udført i 2016. I alt 
blev 384 kvægbesætninger kontrolleret, hvoraf de 
300 var tilfældigt udvalgt og resten valgt ud fra en 
risikovurdering  - fx som opfølgning på en tidligere 
kontrol med anmærkninger. 

Flest af den milde slags
Blandt de besætninger, der fik anmærkninger, blev 
der givet 43 indskærpelser, to påbud og to politi-
anmeldelser. Langt de fleste anmærkninger var 
dermed af den milde slags, hvor der blev givet en 
præcisering af at gældende lovgivning skal overhol-
des, men ikke hvordan landmanden skal sikre det. 
Ved et påbud bliver der derimod anvist, hvad der 
konkret skal gøres for at overholde lovgivningen. 
Politianmeldelser sker i det helt grove tilfælde. Alle 
anmærkninger bliver dog fulgt op af en efterføl-
gende kontrol af, om forholdet er bragt i orden.

Hvor kan det gøres bedre? 
Det er især hos voksne kreaturer, at det kan gøres 
bedre indenfor områderne pleje af syge og til-

skadekomne og omsorgsfuld behandling, dvs. at 
dyrene ikke er blevet passet i overensstemmelse 
med deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sund-
hedsmæssige behov. Desuden har syv af de kon-
trollerede besætninger ikke haft mindst et årligt 
dyrlægebesøg. Resultatet for 2016 er dog stadig 
en del bedre end tidligere år.

Hos kalvene er resultatet positivt med kun 
meget få anmærkninger. Tidligere var der oftere 
problemer med opstaldning af ældre kalve i en-
keltboks, at kalve i enkeltboks ikke kunne se eller 
røre andre kalve, og at kalve ikke havde adgang til 
frisk vand. I 2016 var der kun givet anmærkninger 

I FMS kan du vurdere økonomien i de 
tiltag, du overvejer i marken og fodringen. 
Et helt nyt digitalt kursus gør dig på 10 
minutter klar til at bruge foderforsynings-
delen for kvægbedrifter.

Det kan være svært at overskue, hvordan mark 
og stald hænger sammen. Det betyder, at man 
let kommer til at lave en løsning, der nok giver 
det bedste dækningsbidrag i marken, men ikke 
nødvendigvis giver det bedste resultat, når man 
ser på den samlede økonomi for mark og stald. 
Det er baggrunden for, at SEGES i 2012 udviklede 
FMS (Foder-Mark-System). I FMS kan du afprøve 

forskellige scenarier for såvel mark og stald og se, 
hvordan totaløkonomien påvirkes. 

FMS kan hjælpe alle kvægbrugere
Bag systemet står blandt andet seniorkonsulent 
Peter Hvid Laursen, SEGES. Han fortæller, at alle 
kvægbrugere vil have glæde af at bruge systemet. 

”FMS er genial til at afprøve flygtige ideer. Alle 
bedrifter bør have en version af FMS liggende og 
når man pludselig kommer til at tænke på, om der 
kunne ændres på foderforsyningen, kan man let 
oprette et alternativ til den nuværende foderfor-
syning og se, hvordan det påvirker markdriften og 
bedriftens totale økonomi,” fortæller Peter Hvid 
Laursen.

Gratis digitalt kursus på 10 minutter
For at hjælpe brugeren på vej, er der netop udvik-
let et kort digitalt kursus i, hvordan man navigerer 
i foderforsyningsdelen for kvæg. I kurset lærer 
man klik for klik at oprette og tilpasse scenarier for 
foderforsyningen på bedriften. Hver gang der æn-
dres i forudsætningerne for eksempelvis udbytter 

Det er især hos voksne kreaturer, at det kan gøres bedre indenfor områderne pleje af syge og tilskadekomne samt 
omsorgsfuld behandling.

eller maskinomkostninger, kan bundlinjeeffekten 
aflæses i udskriften Totaløkonomi. Desuden findes 
der udskrifter med oversigt over foderbalance, 
næringsstofregnskab samt teknisk produktions-
oversigt. Man kan gennemgå kurset samlet eller 
vælge den del, man har brug for at lære mere om. 
Hver del tager ikke mere end et par minutter, og 
hele kurset har en varighed på 10 minutter. Kurset 
er gratis og kræver blot, at man logger ind på land-
brugsinfo.

Du finder det digitale kursus i FMS på  
www.seges.dk/digitalekurser Når du har logget 
ind, ligger samtlige kurser under ’mine kurser’ i 
bjælken  øverst.                                     /LONE SYLVEST SØGAARD

Gratis digitalt kursus i Foder-Mark-System (FMS)
KVÆGKONGRES ÅBEN FOR 
TILMELDING

Nu kan du se programmet for Kvægkongres 
2018 og tilmelde dig på www.kvægkongres.dk. 
Det trykte program er på vej med mælkebilen. 
Husk at tilmelde dig senest mandag den 19. 
februar for at spare gebyr på 100 kr. 

Kongressen løber af stablen mandag den 
26. og tirsdag den 27. februar i MCH Herning 
Kongrescenter. 
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