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Finansieringskilder til landbrug



Finansieringskilder til landbrug



Sælger

• Sælgerpantebreve

- Nye regler på vej, der kan øge og lette finansiering fra sælger.

• Earn-out

- En mulighed som pt. ikke benyttes i landbruget.



Ekstern Investor(er) –
herunder AP Pension og crowdfunding

Bred vifte

• Passive ”små” investorer – er inde i landbruget i dag. 

• Business Angels – er inde i landbrug i dag.

• Crowdfunding - pt. kun til småprojekter. Stort potentiale.

• Kapitalfonde – pt. kun få tilfælde i landbruget. 

• Pensionsselskaber – (endnu) ikke en spiller.



Finansieringsmodeller

- afhænger af hvilken type af virksomhed, der er tale om



Finansieringsmodeller

- afhænger også af ejertype



Hvordan skal virksomheden se ud?



Finansieringsmodeller - køb



Finansieringsmodeller

POTENTIELLE LØSNINGSMODELLER

DELSALG/DELKØB MED/UDEN FORPAGTNING (VSO, SELSKABER MV.)

"FORPAGTNINGSLØSNING"

Ekstern investor

Sælger
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Egenfinansiering

Dansk Landbrugskapital

Vækstfonden (Etableringlån)

Vækstfonden (Vækstlån)

Sælgerpantebrev

Erhvervsobligationer

Crowdfunding

Pengeinstitutlån

Earn-out

KØB AF HELE BEDRIFTEN
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Værdiansættelse



Jordpriser – følsomheder

Forudsætninger: Inflation: 1,5 %, Marginalskat: 26 %, Jordskat: 300 kr. 

pr. ha., Ha. tilskud: 1.500 kr., Ligelige sædskifte 25 % Vårbyg, Vinterbyg, 

Vinterhved o.lign. samt Vinterraps.



Jordpriser fra investorsiden - følsomheder
• Forudsætninger:  Gearet investering med 60% realkreditfinansiering og 40 % investorkapital

- passiv investering med bortforpagtning og indtjening = forpagtningspris + EU-støtte



Likviditet for investor
Forudsætning: Investorlikviditet = indtjening minus ydelse på 30-årigt realkreditlån 



Jordpriser fra 2001-2019 (tinglyste)



Jordpriser – listepriser til finansiering ☺

I maj 2019 blev hektarprisen i Nordvestjylland justeret fra 150.000 kr. pr. 
hektar til 135.000 kr. pr. hektar. 



Konklusion

• I takt med øget krav fra PI er opstået større behov for kapital fra andre 
finansieringskilder.

• Udover Vækstfonden findes p.t. ikke andre store eksterne investorer i 
landbruget. Der findes flere mindre investorer, men de kan være svære at 
finde. Der er dog flere potentielle ”nye” finansieringskilder, som i fremtiden 
kan være understøttende for fremskaffelse af kapital.

• Flere forskellige finansieringsmodeller kan benyttes til at opnå ønsket 
produktion med mindre kapitalkrav.

• Flere forskellige værdiansættelsesmetoder kan med fordel supplere en 
mæglervurdering ved vurdering af jordpris. Husk følsomhedsberegninger.


