
 

Hjælpepakke til landbruget? 

Af direktør Niels Peter Ravnsborg og udviklingsdirektør Nicolaj Nørgaard, Agrovi 

De ca. 2 mia. kr., som lånes på markedsvilkår vil vurderet med Agrovi’s faglige briller muligvis kunne hjælpe 

enkelte gode investeringsprojekter, men ikke landbruget som helhed. Tværtimod må vi nok forvente, at 

bankerne på Henrik Sass Larsens opfordring vil tage hårdere fat i de omkring 20 % af landbrugsbedrifterne 

med for lav indtjening og for høj gæld. For den enkelte landbrugsfamilie kan det være en ulykkelig 

udvikling. 

Regeringen sætter med etableringen af DLK 0,5 mia. kr. i spil som risikovillig kapital. En imødekommenhed, 

som formentlig er omkostningsfri for staten, da foreløbige erfaringer fra tidligere bankpakker og 

vækstfonden har vist sig værende en god forretning.  

Indsatser i øst og vest 

Strammere danske politiske rammevilkår og ulige konkurrencevilkår giver tab i milliard klasse for danske 

landmænd og nu også den finansielle sektor – Derfor kan ”hjælpepakken” virke ukoordineret i forhold til de 

politiske tiltag, der er implementeret og på vej fra ministerkollegerne i miljø- og fødevareministeriet.  

Særligt hæfter Agrovi sig positivt ved, at Finanstilsynet reviderer vejledningen vedrørende nedskrivninger 

på rekonstruerede landbrugsbedrifter, samt at finansieringsinstitutterne kan vælge at anlægge en 

porteføljetilgang ved opgørelsen af nedskrivningsbehovet. Det vil alt lige kunne løsne lidt op på 

finansieringsmulighederne. Endvidere tages der initiativ til en midlertidig udvidelse af Vækstfondens 

ordning med vækstlån til landbruget, så vækstlånene kan dække op til 70 pct. i stedet for 50 pct. af 

investeringerne i landbruget.   

Nye muligheder for dygtige unge landmænd 

For unge dygtige landmand vil der de næste år blive gode chancer for at kunne etablere sig fornuftigt med 

en landbrugsproduktion. En samlet lavere gæld vil for fødevaresektoren give ny konkurrencekraft og nye 

arbejdspladser. 

Summen af ovenstående betyder endnu højere fokus på rentabilitet i alle investeringsprojekter, hertil skal 

tages med i betragtningerne, at danske landmænd de seneste 5 år ikke har kunnet kompensere de politiske 

pålagte ekstraomkostninger med effektivitetsfremgang i stald og mark.  

Derfor tøver mange med rette i at investere, og når man gør det, er det afgørende, at prisen er rigtig, så der 

fra start både kan skabes positiv cash-flow og rentabilitet. Alternativt kan man overveje at investere i 

udlandet og udleve landmandsdrømmen der.  

Kom til Agrovis store etableringsdag 

Ovenstående emner vil vi belyse nærmere på vores store etableringsdag den 18. juni for potentielle 

landmænd der ønsker sig et heltidslandbrug - http://www.agrovi.dk/wp-content/uploads/Store-etablering-

dag.pdf  

 

 


