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33Figur: SEGES, december 2016 – Strukturudvikling i dansk landbrug 2016-2025 / Danmarks statistik

Antal heltidsbedrifter falder – men gennemsnitsstørrelse og –alder stiger…
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Udfordringer:
• Stigende behov for 

generationsskifter

• Stigende kapitalkrav

• Nuværende ejer struktur

• Ændring i rammevilkår

+ +

Muligheder:
• Stordriftsfordele

• Nye ejer former

• Grøn omstilling kan 
tiltrække investorer

• Professionalisering 
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Landbrugets udvikling

ca.75

Udfordringer:
• Landbrugets indtjeningsevne 

er sårbar

• Uforudsigelige ændringer i 
rammevilkår

• Afhængighed af støtte

Fakta:
• Der er ikke plads til at 

reguleringer skal betales af 
landbruget

• Investering i ny 
teknologi/grøn omstilling 
kræver kapital fra investorer 
– risikovillig kapital.
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Landbrugets regulering og grøn omstilling.

Biogas

Solenergi

Vindenergi

Biologiske
processer

Virkemidler/
managements

Nye teknologier

Jord/afgrøder

3 største emissions områder

• Jord

• Fordøjelse

• Gødning

Kilde: AAU

Grøn omstilling og økonomi
• Rentabelt initiativ

• Traditionel finansiering

• Investeringer uden afkast
• Kræver risikovillig kapital

• Regulering med værdiforringelse
• Kompensation

• Tiltag med indtjeningsforringelse
• Passende tilpasningstid
• Kompensation

Co2 Gevinsten godskrives ikke 
landbruget
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Fremtidens budskaber

• Strukturudviklingen fortsætter kræver god ledelseskraft

• Egenkapital SKAL "tjenes"

• Niche eller bulk varer i DK - forskellig strategi

• Generationsskifte af store kapitaltunge landbrug kræver nye ejer former og risikovillig 
kapital

• Investorer går efter lav risiko / lavt afkast ( jord og skov) 
• OBS på udenlandske investorer. 2,5 % af vores landbrugsareal er på udenlandske 

hænder (kilde: MVF)

• Grønomstilling er nødvendig - Danmark har allerede et godt udgangspunkt

• Konkurrencevilkårene skal sikres på tværs af medlemsstaterne

• Ændringer i rammevilkår skal ske med forudsigelighed og passende tidshorisont
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